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RESUMO 
Esta tese destaca as positividades do mundo rural como “espaço de vida e trabalho”, 

também lugar de morada da agricultura familiar, pois a sociedade urbano-industrial em 

sua racionalidade, tende a conceber o rural como um “espaço vazio”, um espaço físico de 

produção sem agricultores, ocupado pelos recursos naturais e pelos fatores de produção. 

Essa agricultura familiar, com sua diversidade e heterogeneidade, é analisada a partir 

das transições para agriculturas de base ecológica, voltada à produção de olerícolas em 

três comunidades de Rio Branco do Sul. A tese aqui apresentada é a de que as 

transições para agriculturas de base ecológica constituem uma estratégia de reprodução 

dos agricultores familiares e se apresentam como um elemento construtor que viabiliza 

essa reprodução. O objetivo principal deste estudo foi analisar como esse processo 

contribuiu para a consolidação de estratégias mais gerais de reprodução, a partir das 

percepções e das escolhas dos agricultores familiares que realizaram ou realizam essas 

transições materializadas nas suas práticas produtivas. Ao mesmo tempo, pretendeu-se 

identificar como isso se relaciona com a (re)construção de um processo identitário e com 

a sua afirmação social, que se expressa e se constitui num projeto de vida desses 

agricultores familiares Entende-se que esse processo de reprodução convive com a 

presença de uma campesinidade – que reafirma seu patrimônio sociocultural – em 

paralelo com outras racionalidades. Essas convivências trazem em seu bojo mudanças e 

permanências, que se consolidam nas relações e estratégias adaptativas aos bloqueios e 

às exclusões impostos pelo modelo hegemônico de agricultura e sociedade, bem como 

nas relações diferenciadas com a natureza, concretizando um discurso afirmador das 

questões ambientais e da qualidade de vida, que se estrutura no e com os habitus 

desses agricultores. Este trabalho também se insere na perspectiva científica do 

Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento – MADE. A análise 

foi construída a partir de um trabalho coletivo e interdisciplinar, tendo como espaço 

referencial o mundo rural da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), especificamente 

Rio Branco do Sul, uma vez que o autor está ligado à linha de pesquisa “Ruralidades, 

Ambiente e Sociedade” do curso de doutorado.  

Palavras-chave: desenvolvimento; sociedade e natureza; agricultura; agricultura familiar  

 



 

 
 
 
 

ABSTRACT 
This dissertation points out the positivities of the rural world as a “space of life and work”, 

and as a home place of the family agriculture, since the urban and industrial society in its 

reasonability tends to comprehend the rural as an “empty space”, a physical space of 

production without farmers, occupied by natural resources and by production factors. This 

family agriculture, with its diversity and heterogeneity, is analyzed from the transitions for 

ecological basis agriculture, focusing on vegetable crops in three communities of Rio 

Branco do Sul. This dissertation asserts that the transitions of ecological basis agriculture 

constitute a strategy of reproduction of family peasants who present themselves as a 

constructing element which makes this reproduction possible. The main objective of this 

study was to analyze how this process contributed to the consolidation of most general 

strategies of reproduction, from the perceptions and the choices of family peasants who 

have made or are making these transitions materialized in their productive practices. At 

the same time, it was set out to identify how this relates to the (re)construction of an 

identitary process and to its social affirmation, which can be expressed and is constituted 

as a life project of these family peasants. It can be understood that this reproduction 

process exists with the presence of peasantness – which reaffirms its socio-cultural 

heritage – in parallel with other rationalitites. This coexistence brings changes and 

permanence which are consolidated in adaptive strategies and relations to blockades and 

to tax exclusion by the hegemonic agricultural and social model, as well as in the relations 

differentiated with the nature, rendering an agreeable discourse of environmental issues 

and of life quality which is structured in and with the habitus of these peasants. This paper 

is inserted in the scientific perspective of the Graduate Program in Environment and 

Development – MADE. The analysis is constituted from a collective and interdisciplinary 

work, having the rural world of the Metropolitan Region of Curitiba (RMC), more 

specifically Rio Branco do Sul, as a referential space, since the author is engaged in the 

research line “Ruralities, Environment and Society” of the doctoral course.  

Key Words: development; society and nature; agriculture; family agriculture 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 
Esta tesis destaca las cualidades del mundo rural como un “espacio de vida y trabajo” 

que, además, es el lugar de residencia de las familias agricultoras, desarraigándose de la 

concepción de lo rural como un “espacio vacío”, propia de la racionalidad urbano 

industrial, como si aquél fuera simplemente un medio físico de producción, ocupado por 

los recursos naturales y los factores de producción, sin agricultores y sus historias de 

vida. La agricultura familiar y su espacio, aquí comprendida en su diversidad y 

heterogeneidad, es abordada desde las transiciones hacia agriculturas de base 

ecológica, orientada al cultivo de huertos en tres comunidades del municipio de Rio 

Branco do Sul. La tesis que se presenta aquí es que las transiciones hacia agriculturas 

ecológicas constituyen, en cuanto proceso, una estrategia eficaz para la reproducción de 

los agricultores familiares. El objetivo de la investigación fue analizar el papel jugado por 

este proceso para la consecución de unas estrategias más generales de reproducción, 

considerando las percepciones y elecciones de los agricultores familiares que llevan a 

cabo estas transiciones a través de sus prácticas productivas. Asimismo, se quiso 

apuntar las relaciones de este proceso con la (re)construcción de la identidad y 

afirmación social de los agricultores, que, de una manera amplia, expresan su proyecto 

de vida.  Se evalúa, aquí, que la reproducción social no produce una pérdida de 

“campesinidad” sino que realza su patrimonio sociocultural, en paralelo con la existencia 

de otras racionalidades. Esta convivencia de racionalidades incluye no sólo cambios y 

permanencias que se consolidan en las relaciones y estrategias que responden a los 

bloqueos y exclusiones impuestos por el modelo hegemónico de agricultura y sociedad, 

sino también en las relaciones diferenciadas con la naturaleza, materializando un 

discurso afirmador de cuestiones ambientales y de calidad de vida, estructurado desde y 

junto con los habitus de los agricultores. Esta tesis se insiere en la perspectiva del 

Programa de Postgrado en Medio Ambiente y Desarrollo – MADE de la Universidad 

Federal do Paraná. El autor está vinculado a la línea de investigación “Ruralidades, 

Ambiente y Sociedad”, del curso del doctorado y el trabajo fue construido desde un 

esfuerzo colectivo e interdisciplinario, cuyo foco espacial está en la realidad rural de la 

región metropolitana de Curitiba, más específicamente el municipio de Rio Branco do Sul. 

Palabras llave: desarrollo; sociedad y naturaleza; agricultura; agricultura familiar 
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INTRODUÇÃO 
 

 Esta tese se insere na perspectiva científica do Programa de Pós-graduação em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – MADE e procura analisar criticamente o modelo de 

desenvolvimento, de agricultura e sua concepção de ambiente. A análise tem como foco 

o mundo rural da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), uma vez que o pesquisador 

está ligado à linha de pesquisa “Ruralidades, Ambiente e Sociedade” do curso de 

doutorado. Dessa forma este trabalho busca contribuir para o desvelamento de um rural 

diverso e heterogêneo na RMC, em contraposição à visão setorial, técnica e 

economicista do modelo hegemônico de agricultura. Para tanto se procura destacar as 

positividades do rural, a partir da presença da agricultura familiar, em contraste com a 

visão da sociedade urbano-industrial, que, por sua racionalidade, tende a conceber esse 

rural como um “espaço vazio”, um espaço físico de produção sem agricultores, ocupado 

pelos recursos naturais e pelos fatores de produção. 

 Este trabalho de pesquisa também faz parte do Projeto Iguatu, uma parceria com 

várias entidades que trabalham com a agricultura familiar na RMC, as quais contribuíram 

na definição da temática e do local de investigação. Essas definições contemplaram 

igualmente a perspectiva de trabalho coletivo e interdisciplinar, utilizadas como 

referências metodológicas, que estruturam os estudos do MADE e apontaram para a 

temática de estudo “Agroecologia e Recursos Hídricos”. Essa temática de estudo 

procurou, também, consolidar a possibilidade de um diálogo das ciências naturais e 

ciências sociais, a partir da experiência dos pesquisadores envolvidos nessa pesquisa. 

 A pesquisa foi desenvolvida em duas fases: em sua primeira fase, a construção 

envolveu um grupo de cinco pesquisadores e foi trabalhada de forma coletiva e 

interdisciplinar pelos cinco integrantes da linha “Ruralidades, Ambiente e Sociedade”, 

que, após realizarem o reconhecimento da região de estudo (RMC), optaram pela 

temática “Agroecologia e os Recursos Hídricos” e delimitaram como espaço físico, social 

e econômico três comunidades em Rio Branco do Sul (Capiru do Epifanio, Capiru dos 

Cavassin e Campina dos Pintos). 

 O município de Rio Branco do Sul foi definido como o local de pesquisa em função 

da localização de seus mananciais hídricos e da acentuada exclusão social da agricultura 
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familiar. Essa escolha também considerou o fato de que parte da agricultura familiar 

dessas três comunidades do município estão inseridas em um processo diferenciado de 

resistência e construção de outra racionalidade, a partir da proposta da agroecologia e da 

agricultura orgânica. A trajetória e a construção social dos habitus desses agricultores 

familiares, neste caso vinte agricultores pesquisados que produzem olerícolas a partir de 

agriculturas de base ecológica, têm em seu processo histórico a possibilidade de utilizar 

estratégias diferenciadas na produção e na reprodução social e econômica. Esses 

processos de produção e reprodução ocorrem em um ambiente de restrições e bloqueios 

e trazem a especificidade do fato de serem, no município, os agricultores que têm essa 

atividade produtiva como base da geração de renda das famílias. Outro fator importante é 

a proximidade das comunidades, o que possibilitou uma interação dos pesquisadores das 

ciências sociais e naturais com e nas três comunidades. 

 A segunda fase da pesquisa foi realizada de forma individual e primou pela 

continuidade e pelo aprofundamento da temática definida pelo coletivo da linha de 

pesquisa. Dessa maneira, o presente trabalho procura destacar as positividades do 

mundo rural como um “espaço de vida e trabalho” e também como lugar de morada da 

agricultura familiar. Isso porque os agricultores de base ecológica de Rio Branco do Sul – 

neste caso, os olericultores que trabalham com essa agricultura – adotam e trabalham 

essas práticas produtivas pensando em sua reprodução social e econômica e de suas 

famílias, assim como em seu bem-estar e qualidade de vida, a partir de suas dinâmicas 

internas e externas na família e na unidade de produção. 

 A tese aqui apresentada é a de que a transição para formas de agriculturas de 

base ecológica, que se materializam em práticas agrícolas diferenciadas do modelo 

hegemônico de agricultura, constituem-se numa estratégia de reprodução social dos 

agricultores familiares que a realizaram e que a realizam, sendo um elemento construtor 

e viabilizador dessa reprodução, a partir dos habitus desses agricultores. 

 O objetivo deste estudo é analisar como esse processo contribui para a 

consolidação de estratégias mais gerais de reprodução, a partir das percepções e das 

escolhas dos agricultores familiares nas suas unidades de produção, local onde se 

efetivaram ou se efetivam esses processos de transição. Essas transições se 

concretizam nas suas práticas produtivas e são vivenciadas no seu dia-a-dia, 

contribuindo para a consolidação de uma forma viver e de produzir junto e na natureza, 

que tem como centralidade e referência a família. Ao mesmo tempo, pretende-se 

identificar como isso se relaciona com a (re)construção de um processo identitário e com 

a sua afirmação social, que se expressa e se constitui como um eixo condutor de seu 

projeto de vida e, portanto, um projeto de futuro, bem como da reprodução social e 
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econômica desses agricultores. 

 Esse processo de reprodução aponta para a presença e a convivência de uma 

campesinidade – que procura reafirmar seu patrimônio sociocultural – ao lado de outras 

racionalidades, as quais engendram relações diferenciadas com a natureza, 

concretizando um discurso afirmador das questões ambientais e da qualidade de vida, 

que se estrutura no e a partir dos habitus desses agricultores. A reafirmação de seu 

patrimônio sociocultural ocorre, nesse sentido, com suas práticas produtivas, que são 

ações que refletem sua trajetória e suas vivências. 

 Diante disso, parte-se do pressuposto de que essas práticas expressam e podem 

delimitar um cotidiano a partir das relações internas na família (nos aspectos da 

organização da produção/tecnologia); das estratégias de reprodução (pensando em seus 

ciclos de curto e longo prazo na reprodução, tendo a família como centro); da 

(re)construção de uma identidade (a partir da reafirmação de sua condição social de 

agricultor) e da relação com a natureza (como patrimônio cultural/social/ecológico, que 

possibilita acionar memórias passadas e focar um futuro próximo). Práticas essas que se 

consolidam na construção do projeto de vida desses agricultores, o qual, em última 

instância, pensa a continuidade da lógica familiar e produtiva. Entretanto, esse processo 

interno ocorre em concomitância como uma dimensão externa, que é o movimento da 

sociedade, a ecologização da agricultura e uma proposta de transformação social. 

 Esse movimento dialético da realidade e das dimensões internas e externas da 

agricultura familiar, em paralelo com a ação de mediação exercidas pelos atores sociais 

presentes nesse processo, traz a tona a possibilidade de um movimento de 

transformação dessa realidade social de exclusão e bloqueios, e que busca construir a 

sustentabilidade dessa produção, dos estilos de agricultura e de sua organização social. 

 Entretanto, essa sustentabilidade e as possibilidades de transformações na e da 

sociedade estão imbricadas pelas percepções da realidade vivida e das sociabilidades 

dos agentes presentes nesse processo de transição e reprodução. O fato de utilizar 

determinadas práticas de base ecológica não determina os caminhos dessa 

transformação, mas pode indicar as lógicas e as sociabilidades que determinados 

processos exercem, assim como as possibilidades negadas e aquelas construídas pelos 

agentes nessas trajetórias. 

 Dessa maneira o que se pretende demonstrar é que a incorporação das práticas 

de base ecológica traz em seu movimento a possibilidade de permanências e mudanças, 

com relação às práticas desses agricultores e de seus habitus, os quais, no entanto, são 

demarcados pelo espaço social e físico e pela realidade vivida no seu dia-a-dia na 

unidade de produção e na comunidade. 
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 Essa realidade vivida, por esses agricultores, é apontada e analisada neste 

trabalho, construindo-se uma referência com parte da teoria de Pierre Bourdieu, nos 

vários espaços sociais apresentados. Para efetivar essa proposta se procura 

compreender a teoria e construir a mediação da lógica das práticas desses agricultores, 

para então analisar e classificar a realidade em questão. Dessa forma buscou-se uma 

aproximação com o pensamento de Bourdieu (1979, 1989, 2002a e 2006), mediante os 

conceitos de habitus e práticas, que foram acionados com a finalidade de analisar e 

entender a lógica dessa agricultura familiar, permitindo, assim, identificar os mecanismos 

de criação e funcionamento do patrimônio sociocultural, sua reprodução social e 

econômica e a afirmação de sua condição social de agricultor. 

 Para dar conta da análise proposta, a presente tese está estruturada em seis 

capítulos: 

 O Capítulo 1 apresenta a construção da problemática de pesquisa no contexto do 

Curso de Doutorado, seu processo institucional e sua metodologia, acrescida de uma 

breve discussão sobre as bases de sua proposta em relação à concepção de meio 

ambiente, de desenvolvimento e de interdisciplinaridade, bem como sobre as bases 

conceituais e a produção científica, a partir das quais se consolidou a linha de pesquisa 

“Ruralidades, Ambiente e Sociedade”. Na seqüência, é apresentada a metodologia de 

construção da problemática de pesquisa da Turma VI, bem como do trabalho coletivo 

realizado pelos seus integrantes. Finalizando o Capítulo, é mostrada a articulação 

metodológica e conceitual da pesquisa individual e desta tese. 

 O Capítulo 2 traz os embates que permeiam as discussões de outro modelo de 

agricultura, tendo como pano de fundo a racionalidade moderna e a produção de uma 

representação social de natureza, que se expressa em um ambiente rural. Dessa forma, 

procura-se mostrar que essa concepção de natureza e ambiente é reflexo e está refletida 

em uma crise socioambiental, sendo que, em conseqüência dessa crise, ocorrem a 

emergência e a construção de um processo de contestação, com a entrada em cena de 

novos atores e de novos significados para o rural. No caso desta pesquisa, procura-se 

mostrar que esta ressignificação estará diretamente ligada à agricultura familiar e às 

mudanças e(ou) permanências de práticas agrícolas, tendo por referência a discussão, a 

organização e a implementação da agricultura orgânica e(ou) agroecologia e suas 

implicações no campo conceitual, mercadológico e das suas práticas. Para tanto, finaliza-

se o capítulo procurando destacar os conceitos que foram mobilizados na análise do 

objeto de pesquisa, a partir de parte da obra de Pierre Bourdieu, apontando as 

interelações entre os aspectos macro e microssocial na agricultura familiar. 

 O Capítulo 3 relaciona as idéias do Capítulo anterior à realidade da Região 
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Metropolitana de Curitiba e do município de Rio Branco do Sul, suas características e o 

processo histórico de sua construção e a negação de questões estruturais, entre elas o 

espaço rural. Dessa forma, analisa como Curitiba, centro da RMC, tem importantes 

relações com os municípios de seu entorno (predominantemente rurais), demarcando um 

importante espaço social e econômico no qual emergem, da invisibilidade social e 

política, vozes que irão contestar a lógica do modelo industrial urbano. Contestações 

essas que se expressam num processo de ecologização da agricultura, a partir da 

agricultura familiar e de um conjunto de mediadores que questionam a dificuldade de 

“ver, olhar” o mundo rural fora da lógica modernizadora. Em seguida, busca-se relacionar 

esse processo, que tem uma dimensão macrossocial, ao contexto e à dimensão local, 

tendo por base o município de Rio Branco do Sul, mediante a experiência vivenciada 

pelos mediadores e pelos agricultores familiares, a partir das três comunidades 

pesquisadas, lugar de morada, trabalho e vida desses agricultores. 

 O Capítulo 4 procura analisar essas três comunidades e a agricultura familiar 

pesquisada, assim como a trajetória social e econômica que possibilitou a construção 

social desses agricultores e de suas práticas de base ecológica. Para tanto, buscou-se 

demarcar os diferentes espaços sociais e econômicos, assim como contextualizar esta 

agricultura, a partir de suas comunidades, tendo presente as suas especificidades, suas 

trajetórias históricas e sua relação comercial com a metrópole, que de alguma forma se 

mantém desde os tempos da colonização da RMC. O Capítulo finaliza com uma análise 

sobre essa trajetória diversa e importante desses agricultores e a forma como alteram e 

ressignificam seu cotidiano, suas práticas, seus processos produtivos e suas 

sociabilidades. 

 O Capítulo 5 apresenta uma caracterização dos agricultores familiares 

pesquisados, assim como de algumas percepções dos processos vivenciados por esta 

agricultura nas transições agrícolas e dos processos produtivos que tem como referência 

seu legado passado, em relação à natureza, às mudanças/permanências no seu modo 

de ser, nas estratégias para a adoção das práticas agrícolas de base ecológica. Trata-se, 

por último, das transformações e dos processos de adoção de práticas agrícolas de base 

ecológicas. 

 O Capítulo 6, tendo por referência as perspectiva teóricas apresentadas na tese e 

o processo histórico e de afirmação das práticas agrícolas de base ecológica no cotidiano 

dessa agricultura familiar, a partir das transições, mediações e sociabilidades, analisa as 

transformações ocorridas no processo produtivo, na gestão, na família e nas relações 

com os diferentes mercados. Essas diferentes transições, mediações e sociabilidades 

vivenciadas nas comunidades e na família, espaços de referência para a construção dos 



 6

habitus e, conseqüentemente, de suas práticas, que consolidam um processo de gestão, 

assim como a construção de estratégias de produção e reprodução social e econômica 

dessas famílias, com a reafirmação de sua identidade e de um projeto futuro. 

 Nas considerações finais são retomados os pontos discutidos, destacando-se 

alguns questionamentos que ficaram na finalização do trabalho, bem como os desafios e 

as possibilidades que podem sugerir a continuidade de estudos nessa área, assim como 

a necessidade de fortalecer premissas básicas para a elaboração de políticas públicas. 

 



 

 

 

 

 

1. AGRICULTORES FAMILARES E AGRICULTURA DE BASE ECOLÓGICA: a 
construção de uma problemática de pesquisa no MADE 

 
1.1. Aspectos metodológicos e temáticos do MADE1 
 O Curso de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento (MADE) é 

conseqüência do processo de reflexão realizado por um grupo de professores da UFPR, 

no final dos anos 80 e início da década de 1990, em conjunto com instituições de ensino 

superior francesas. Tais reflexões têm como centro a problemática meio 

ambiente/desenvolvimento, concretizadas na relação sociedade/natureza e a construção 

de uma concepção de práticas interdisciplinares. Esse processo é também conseqüência 

de uma conjuntura social, econômica e política desse período, quando a questão 

ambiental emerge e se consolida como problema para a sociedade, permitindo a 

aproximação de parte da universidade, com instituições governamentais e com outros 

atores sociais. Esse movimento de aproximação contribui para a mobilização desses 

atores e se concretiza em práticas de pesquisa, ensino e extensão que problematizam e 

analisam as relações sociedade/natureza. Nessa trajetória é importante destacar o 

programa de desenvolvimento sustentável no município de Guaraqueçaba, pelo seu 

caráter de aproximação/integração entre as comunidades locais e pesquisadores e a 

construção de um diálogo de saberes. 

 Esse encontro permite, a partir de uma conjuntura favorável e das iniciativas 

desses grupos, a construção das bases para o curso de doutorado, que consolida sua 

proposta e prática interdisciplinar na formação de profissionais críticos da problemática e 

das relações sociedade/natureza. Esta formação crítica procura ultrapassar os limites das 

                                                 
1 Neste trabalho não há pretensão de se estender na abordagem da importante trajetória do 
MADE, assim como dos conceitos que permearam esse processo, mas somente recortar 
elementos que permitem uma apreensão de sua efetivação e contribuição na experiência de 
trabalho coletivo dos doutorandos da linha de pesquisa “Ruralidades, Ambiente e Sociedade” na 
turma VI do curso. Para um aprofundamento dessa trajetória consultar: Raynaut (2004), 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, nº. 10 (2004), Raynaut e Ferreira (2002), Zanoni et al. (2002), 
Raynaut et al. (2000), Zanoni et al. (1995), Zanoni e Raynaut (1994). São igualmente 
esclarecedores os Cadernos Desenvolvimento e Meio Ambiente (nº. 01 a 03) e posteriormente sua 
mudança para Desenvolvimento e Meio Ambiente, ambos impressos pela Editora da UFPR, que 
trazem parte da produção acadêmica do curso, assim como a expressão de vínculos conceituais, 
autorais e institucionais do doutorado. 
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abordagens disciplinares nas questões ambientais e do desenvolvimento, assim como 

realizar um processo de ensino-pesquisa-extensão dos doutorandos, que parte do 

empírico e se materializa nas reflexões teóricas destas práticas. 

 A perspectiva de uma análise crítica do modelo de desenvolvimento, e de sua 

concepção de ambiente, traz à superfície a necessidade de pensar nos limites das 

abordagens setoriais e disciplinares da questão ambiental. Isto porque a diversidade e as 

especificidades de cada realidade não são captadas em sua totalidade e complexidade, 

de forma a permitir que se desnudem as relações sociedade/natureza. Em função desta 

perspectiva o doutorado realiza um olhar crítico para a epistemologia das disciplinas, com 

a construção de uma interdisciplinaridade, como prática efetiva no processo ensino-

pesquisa-extensão (ZANONI e RAYNAUT, 1994). O que exige que esse olhar esteja 

associado na interpretação do real aos conceitos de complexidade, totalidade e 

diversidade. 

 Essa associação conceitual permite uma crítica ao desenvolvimento e às suas 

interpretações diversas, assim como realizar uma análise da noção de meio ambiente 

como sendo portadora de um caráter multicêntrico, tendo uma valoração a partir dos seus 

usos e de quem a utiliza (ZANONI e RAYNAUT, 1994). 

 No entanto, e para que se possa pensar nessas dinâmicas e conceituações, 

emerge a necessidade de a análise ser precisa, clara nos objetivos e com relação à 

amplitude dos campos de fenômenos a serem observados. Essa clareza é, também, 

exigida em relação às várias escalas, pois a dispersão pode levar à redução e à exclusão 

de determinados fenômenos, essenciais para a compreensão da realidade e das relações 

do meio ambiente2 com a sociedade. 

 Partindo dos consensos/dissensos, frutos das reflexões, experiências e análises 

na sua trajetória, a construção da proposta do Doutorado em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento procura destacar e reafirmar alguns princípios básicos como: a 

superação das abordagens setoriais; uma ótica globalizante; clareza da multiplicidade a 

ser tratada; o caráter heterogêneo e diverso dos processos; identificação e formulação 

objetiva de temáticas e problemas. Esses princípios básicos para a percepção da 

                                                 
2 Nesse sentido e de acordo com Randolph e Bessa (s/d:2-3), é preciso evitar tendências 
reducionistas por conta do uso indiscriminado e inespecífico do termo meio ambiente, pois este 
entendimento leva, na maioria dos casos, aos usos e às condições naturais e biológicas da vida 
humana, questões muito caras às disciplinas das ciências naturais: “Compreender o meio 
ambiente como a espacialidade de determinados processos naturais e biológicos em sua 
articulação não apenas determinista ou funcionalista em relação a certos processos sociais (...) 
avançar na apreensão do ambiente enquanto simples delimitação funcional e geográfica da 
distribuição territorial de “objetos” (de ordem material, biológica e social), como costumam 
proceder as disciplinas nominadas, para uma visão onde o ambiente é parte integrante e 
inseparável de um processo de construção social da realidade”. 
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realidade, da pesquisa e do processo educativo, firmam-se na necessidade de a 

problemática ambiental e seu campo serem tratados por meio de uma abordagem 

holística, que permita destacar as inter-relações entre fenômenos e as correspondência 

destes em seus níveis de organização, que se expressam nas suas ligações causais. 

 Uma abordagem que busca a totalidade, a complexidade e a diversidade dessas 

relações exige a reformulação e conformação dos espaços em disputa no campo 

científico e uma representação ampliada que permita perceber o meio ambiente como um 

“ecossistema”, no qual interagem e partilham elementos comuns de dois subsistemas 

(natureza e sociedade). Importante destacar que, no entanto, esses dois subsistemas, 

“se organizam segundo propriedades estruturais e dinâmicas diferentes”, conforme 

Zanoni e Raynuat (1994). 

 Nessa perspectiva, o campo específico de estudos ambientais se localiza na 

interface dos dois subsistemas, sendo necessária a recorrência à interdisciplinaridade3 

para uma apreensão crítica desta realidade o que, por sua vez, exige a formulação de 

questões precisas e de sua respectiva conceituação. Para isso, parte-se do princípio de 

que a interdisciplinaridade é construída na prática, assim como é necessário perceber 

que a divisão em disciplinas consolida a produção científica e é um movimento histórico 

da ciência, que permitiu o seu surgimento. Entretanto, mesmo que descritiva e analítica, a 

produção científica também é sempre relativa e realiza um recorte do real, a partir de 

determinado olhar. 

“A questão da legitimidade do recorte disciplinar ocupa uma posição central 
nessas interrogações e o apelo para a interdisciplinaridade se expressa de 
modo recorrente. Não se encontra uma definição da interdisciplinaridade que 
seja consensual e menos ainda uma doutrina estabelecida que possa ser 
aplicada ao trabalho de campo. Torna-se, então, imprescindível definir com 
clareza as bases teóricas e metodológicas em torno das quais se constrói um 
projeto de prática concreta da interdisciplinaridade” (RAYNAUT, 2004:24). 

 Para tanto, pensar em interdisciplinaridade é permitir a colaboração e o diálogo 

entre as várias disciplinas, não de forma normativa, mas tendo em consideração a 

diversidade e a construção de um processo que parte do disciplinar, mas busca, na 

construção, uma percepção total da realidade, captando sua complexidade e o 

                                                 
3 Interdisciplinaridade entendida como reflexão profunda, a partir de novas epistemologias, sobre 
as diversas categorias de análise e diferentes saberes: “(...) genericamente, pode-se definir a 
experiência interdisciplinar como o confronto de diferentes saberes organizados ou disciplinares 
que, no âmbito do meio ambiente e do desenvolvimento, desenham estratégias de pesquisa, 
diferentes daquelas que faria cada saber por seu lado e fora dessa interação. (...) não existindo de 
antemão, a prática interdisciplinar não emerge por decreto, mas é produto de uma associação 
disciplinar deliberada. Ocorrendo na fronteira dos conhecimentos disciplinares sobre a natureza e 
a sociedade, esse procedimento permite juntar diferentes domínios da realidade e separar as 
especificidades da mesma, captadas por diferentes disciplinas, e fazendo com esse duplo 
movimento uma nova síntese” (FLORIANI, 2004:36). 
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movimento de renovação constante das realidades observadas as especificidades 

disciplinares (ZANONI, 2004). 

 A interdisciplinaridade é reafirmada no curso e ocorre na prática, como uma 

possibilidade de construção do saber que suscita “novas formas de construção do 

conhecimento”, aproximando teoria e prática. O trabalho de exploração a campo, a 

definição de objetos e temas na pesquisa interdisciplinar procuram analisar o real como 

ele se “apresenta na experiência comum”, ou seja, com sua teia de relações. Para isso, é 

necessário pensar uma problemática que procure contemplar as abordagens disciplinares 

envolvidas no processo, sem, no entanto, reduzi-las a um olhar disciplinar. Esta 

construção é também resultado de um engajamento e não da superação/negação das 

disciplinas, sendo concretizada na exploração coletiva (ZANONI et. al., 2004): 

 “Isto significa afirmar que a abordagem ambiental e interdisciplinar não é 
relativa aos objetos que se estuda, mas as questões que são colocadas a seu 
respeito. (...) O essencial reside não recorte que se faz dos objetos, mas na 
divisão das questões” (ZANONI, 1994:148). 

 Na prática, e em acordo com Zanoni (1994), para tornar esse processo efetivo, é 

necessário encarar questões de metodologia e a organização do trabalho, para que se 

possibilitem as trocas e a consolidação da proposta do curso. 

  Nesse aspecto, em relação à metodologia, é fundamental uma vigilância com o 

tempo de execução, com os níveis de abordagem, com a organização do trabalho, com a 

necessidade de coordenação, com a circulação dos dados e com a socialização de 

informações, possibilitando a multiplicação das idéias, dos métodos e das linguagens 

envolvidas nesse trabalho. Enfim, é necessário haver um trabalho cooperativo entre os 

participantes4 destes processos de ensino-pesquisa-extensão. Essa necessidade de um 

trabalho cooperativo, por sua vez, exige o rompimento com algumas barreiras dos 

pesquisadores, como, por exemplo, a formação disciplinar; a questão dos territórios de 

poder nas disciplinas e na própria universidade, pelo seu histórico disciplinar e 

departamental; a questão da demanda social para as pesquisas e da demanda 

acadêmica e suas disputas, pontos que devem conduzir a uma interrogação das formas 

de produção do saber e a um debate teórico e não somente um questionamento que 

possa guiar uma prática de pesquisa (RAYNAUT, 2004). 

 Esses pressupostos, resumidamente apresentados, esboçam as concepções 

conceituais e de trabalho científico-acadêmico que se expressam no curso de Doutorado 
                                                 
4 Para Knechtel (2001:130), é preciso criar uma interação entre os pesquisadores, pois muitas 
vezes os problemas e as tensões nos grupos de pesquisa ocorrem mais por problemas da postura 
dos pesquisadores do que propriamente por “clivagens disciplinares”. “A interdisciplinaridade é 
uma questão de atitude, uma construção que parte, primeiro de uma conversão pessoal e 
experiência de vida, para então partilhar o conhecimento especifico com o conhecimento do 
grupo.” 
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em Meio Ambiente e Desenvolvimento e que fundamentam a prática dos doutorandos. 

Além de demarcadas essas referências na trajetória do curso, é importante também 

observar no anexo 01 a estrutura e a parte pedagógica dos oito semestres do curso. 

 Para poder implementar e permitir este trabalho e esta prática, o curso tem quatro 

linhas de pesquisa (inicialmente concebidas como programas de pesquisa rural e 

urbano), as quais se estruturam a partir das diferentes formações dos profissionais das 

ciências naturais e sociais, que participam desta proposta e que estão ligados a seus 

departamentos de origem. Esta trajetória diversa e não-linear permitiu ao doutorado estar 

em sua sétima turma no curso, turmas essas que realizaram na sua grande maioria os 

trabalhos de doutoramento tendo como lócus a RMC. 

 No caso deste trabalho, a inserção ocorre na linha de pesquisa “Ruralidades, 

Ambiente e Sociedade” e, como parte do curso, esta linha5 tem como referência os 

princípios destacados anteriormente e como centralidade de análise, o espaço e o mundo 

rural da Região Metropolitana de Curitiba (turmas II, IV, V, VI e VII), com exceção da 

primeira turma que trabalhou no Litoral do Paraná. 

 Como pressuposto da prática interdisciplinar na linha de pesquisa, existe o 

entendimento de que é a partir das relações sociedade/natureza que se pode perceber a 

agricultura, em seu sentido amplo. Nessa perspectiva, a agricultura é analisada como 

produto dessas relações, tendo temporalidades e espacialidades determinadas pela 

representação social da natureza e signo também de uma opção de desenvolvimento. 

Para tanto, a historicidade desse processo é fundamental de ser apreendida, pois ela 

demarca esta representação social, assim como as relações sociais, tecnológicas e o 

modelo de desenvolvimento de determinada sociedade em um dado tempo ou momento 

histórico (BRANDENBURG e FERREIRA, 2004 e ZANONI, 2004). 

 Sendo assim, entender o processo histórico, o modelo de desenvolvimento e sua 

concepção urbano-industrial6, é essencial para pensar o mundo rural, a agricultura e suas 

relações com o ambiente. No caso brasileiro7, esta trajetória tem sido marcada pela 

                                                 
5 A produção da linha de pesquisa, a partir da segunda turma, tem como espaço geográfico e 
objeto de pesquisa a Região Metropolitana de Curitiba e, dessa forma, tem contribuído com a 
produção de teses, relatórios e publicações, para questionamentos e visibilidade de parte deste 
rural. Destaca-se o termo “parte do rural”, pois os próprios trabalhos sublinham a heterogeneidade, 
a diversidade desta região conforme será demonstrado nos próximos capítulos; embora tenham 
sido produzidas 11 teses, até o momento, ainda ocorrem lacunas com relação à possibilidade de 
realizar um diagnóstico que seja capaz de abarcar esta diversidade da RMC. Para uma breve 
revisão situacional desta trajetória e sua produção, até este momento, consultar: Brandenburg e 
Ferreira (2004), Brandenburg et al. (2004), Zanoni (2004), Ferreira (2002), Ferreira e Zanoni 
(1998). 
6 Os Capítulos 2 e 3 tratarão dessas questões em relação ao mundo rural e a RMC. 
7 Zanoni (2004) trata do processo de modernização na França, assim como Casado et al. (2000) 
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erosão do potencial cultural e produtivo, com a utilização de técnicas inadequadas de 

manejo dos solos, por uma estrutura agrária concentrada e excludente e pela dificuldade 

em produzir análises que visualizem a totalidade, a diversidade e a complexidade destes 

processos. 

 Com a “modernização do campo” e com o golpe de 1964, procurou-se pôr um fim 

às alternativas e às reivindicações contidas nas lutas camponesas, e assim reforçar o 

histórico domínio e controle da grande propriedade fundiária sobre a terra no meio rural 

brasileiro. Esse modelo, que tem uma lógica de subordinação da agricultura às 

demandas urbano-industriais, tem levado a exclusão social dos agricultores familiares 

que apresentam características “inadequadas” a essa concepção de agricultura e de 

desenvolvimento. Tal exclusão ocorre por conta do direcionamento da modernização a 

segmentos da cadeia produtiva da agroindústria, que possuíam condições de 

implementação do pacote industrial. Em um período de 40 anos alteram-se as condições 

temporais/espaciais de vida deste importante grupo social, de maneira drástica8.  

 Além de contribuir para o processo de concentração e centralização econômica, 

esse modelo tem graves conseqüências sociais, econômicas, ecológicas e culturais. 

Essas conseqüências se expressam no “exército de reserva” presente nas periferias das 

cidades (com relação à mão-de-obra/êxodo rural) e, por outro lado, com o “exército dos 

sem” (sem acesso à terra, ao crédito, à educação, à saúde e ao saneamento básico), 

assim como na perda da biodiversidade, com suas práticas homogeneizadoras do 

ambiente. 

 Esse processo de modernização fixa uma imagem para a sociedade de um 

caminho único, em que os segmentos que não participam dessa modernização (por não 

terem condições de aplicabilidade ou não interessar o seu acesso) não são observados 

em suas especificidades e, portanto, fazem parte de um rural atrasado e “contaminado” 

pela falta de iniciativa para melhores condições de vida. 

 Entretanto, a exclusão não ocorre sem contestações uma vez que, a partir dos 

anos 80, entram em cena novos atores e a emergência dos movimentos sociais que 

consolidam alternativas a esse modelo, dando outra visibilidade ao espaço rural. Visto 

                                                                                                                                                    
na Espanha. Embora os contextos sociais, econômicos, políticos e ecológicos sejam distintos, é 
possível realizar analogias nos casos e destacar as matrizes de um modelo urbano industrial que 
se tornou hegemônico no mundo, respeitando os diferentes tempos e espaços de cada local de 
estudo e onde ele foi aplicado. 
8 No processo histórico de formação do Brasil, a agricultura sempre esteve subordinada a 
interesses externos a sua dinâmica com o objetivo de transferir recursos e renda, com os 
interesses voltados ao mercado externo. Nesse quadro, o espaço de produção da agricultura 
familiar sempre foi negado e cerceado. Maiores informações, no que tange ao aspecto econômico 
podem ser encontradas em Delgado (1985) Delgado (2001) e Leite (2001a). 
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agora como um lugar de vida, de trabalho, portador de identidades e alternativas, o rural 

é reivindicado pelos atores e movimentos sociais e se reafirma como diverso, exigindo 

novas percepções e olhares para este espaço (FERREIRA e BRANDENBURG, 1998). 

 Perceber o meio rural como um universo socialmente integrado ao conjunto da 

sociedade e às suas relações, pressupõe o respeito às diversidades no meio rural e 

também a análise deste mundo rural como um espaço específico, apesar desta interação. 

As palavras de Wanderley (1999:13) podem avalizar a descrição desta concepção e o 

entendimento do mundo rural na linha de pesquisa do próprio MADE: 

“(...) o espaço rural, entendido em sua dupla face. Em primeiro lugar, enquanto 
um espaço físico diferenciado, resultante especialmente da ocupação do 
território, das formas de dominação social que tem como base material a 
estrutura de posse e uso da terra e outros recursos naturais, como a água, da 
conservação e uso social das paisagens naturais e construídas e das relações 
campo-cidade. Em segundo lugar, enquanto um lugar de vida, isto é, lugar 
onde se vive (particularidades do modo de vida e referência identitária) e lugar 
de onde se vê, e se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua inserção 
na sociedade nacional). Trata-se, neste caso, de considerar os agentes sociais 
que o configuram em sua diversidade e que são responsáveis pela sua 
transformação. Estes agentes sociais devem ser enumerados, em função das 
relações particulares que estabelecem com o meio rural, a saber: os 
personagens que povoam o mundo rural, isto é que fazem do meio rural um 
lugar de vida e trabalho; a principal referência, neste caso, é aos agricultores 
familiares”. 

 Dessa maneira, é impossível pensar no mundo rural e no ambiente sem 

reconhecer que existem vários rurais, com tempos e espaços distintos, expressos nas 

suas diferentes ruralidades, produtos da exclusão e da resistência da agricultura familiar, 

assim como da presença dos movimentos sociais nesses espaços. É neste rural, e 

especificamente no caso da RMC, que emerge a questão ambiental associada ao 

questionamento do modelo de agricultura e desenvolvimento, concretizados na 

mobilização dos agricultores familiares, ONGs e movimentos sociais: 

“É em função destes processos organizativos em curso nos espaços rurais, em 
função do reconhecimento da diversidade de situações socioambientais 
existentes e das distintas estratégias implementadas pelos diferentes atores 
para se reproduzir, transformando, a vida e o ambiente, diante de tais 
situações, que se está falando, neste Doutorado, em reconstrução do rural e da 
ruralidade e em outras agriculturas, noções que põem em evidencia a 
vitalidade dos grupos sociais rurais para recriar suas trajetórias e inscrevê-las 
como elementos da historicidade do seu território” (BRANDENBURG et al., 
2004:124). 

 Na RMC, além de sua grande diversidade cultural, social, econômica e ecológica, 

fruto de seu processo histórico, os movimentos de resistência à exclusão presente na 

modernização da agricultura se fortalecem mediante iniciativas que pensam alternativas a 

partir da perspectiva do desenvolvimento sustentável e(ou) da agricultura sustentável. 

Entretanto, em alguns dos casos, como nos municípios de Colombo e, fora da RMC, em 

Guaraqueçaba (Litoral norte do PR), foi o “ambiente” que chegou até a agricultura, pois 
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foram respectivamente os problemas em relação à água (reserva e preservação para 

captação) e de ocupação em áreas de preservação ambiental (oficializadas por decreto-

lei) que interferiram diretamente no cotidiano da agricultura familiar. Nesses casos, não 

foi o ambiente natural que colocou restrições à prática da agricultura, mas sim o ambiente 

social e político que contribuiu para a geração de conflitos de uso entre os atores do 

espaço rural (BRANDENBURG et al., 2004). 

 Nesse espaço, lugar de conflitos e de disputa na RMC, é que as pesquisas da 

linha “Ruralidades, Ambiente e Sociedade” identificaram uma heterogeneidade e 

diversidade “invisíveis” para as políticas públicas e não (re)conhecidos pelas entidades 

de pesquisa, fatos que potencializam essa região como um lugar de pesquisa. Em 

decorrência disso, os trabalhos e as teses procuraram identificar, por meio das práticas 

interdisciplinares, a interface sociedade/natureza nas suas “especifidades e inter-

relações”, com vistas a desnudar essa realidade, conforme destacam Brandenburg et al. 

(2004:122): 

“Trata-se de um esforço para evidenciar empiricamente a falácia do modelo 
modernizador tanto no seu pressuposto da homogeneização do rural, como na 
sua pretensão de excluir de qualquer importância agrícola as áreas rurais cujas 
características físico-biológicas não propiciassem a implantação do padrão 
tecnológico e produtivo moderno-convencional”. 

 O “olhar” que se projeta para a RMC nos trabalhos e nas teses do MADE está 

referenciado nessas perspectivas e se constitui no ponto de partida para a construção de 

uma problemática comum e interdisciplinar nas turmas. Com efeito, os estudos realizados 

pelas turmas anteriores demonstram que o contexto que abarca a agricultura 

convencional, outras agriculturas e a agricultura familiar nesta região, envolve uma série 

de aspectos. Esses aspectos dizem respeito às relações sociais, econômicas, políticas, 

ecológicas e culturais presentes nos diferentes espaços, tendo interfaces com as 

características do agroecossistema, com questões ligadas ao campo da agronomia, da 

economia, da política, da sociologia, da antropologia, da geografia e da geologia, entre 

outros. 

 Diante disso, o que se pretende, ao demonstrar esta construção, é apontar os 

caminhos e a trajetória do Curso de Doutorado, que também se projetam no trabalho de 

pesquisa interdisciplinar realizado pelos doutorandos dessa linha de pesquisa na Turma 

VI do curso, assim como nesta tese. Para tanto, na continuidade dessas reflexões os 

próximos itens procuram demarcar a construção da problemática e os caminhos da 

pesquisa interdisciplinar e desses pesquisadores, bem como as questões metodológicas, 

os objetivos e as hipóteses presentes nesta tese. 
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1.2. A construção da problemática e os caminhos da pesquisa interdisciplinar9 

 A trajetória do Curso de Doutorado e da linha de pesquisa “Ruralidades, Ambiente 

e Sociedade” delineiam parte do caminho percorrido pelos doutorandos da Turma VI, 

que, em conjunto com o grupo de professores da linha, construíram o programa de 

pesquisa, “Agriculturas ecológicas, desenvolvimento socioambiental e a reconstrução do 

rural da RMC”. 

 O programa de pesquisa expressa a compreensão de que as agriculturas 

ecológicas representam uma das respostas possíveis à crise socioambiental, no que diz 

respeito à agricultura, ao meio rural, seus atores e as relações sociais, econômicas e 

ambientais. Daí porque a escolha pela temática “Agroecologia e Recursos Hídricos” está 

diretamente ligada a alguns pressupostos e entendimentos do processo social, 

econômico, ecológico e cultural que se expressam no nível macrossocial, mas tem 

também uma dimensão regional na RMC. 

 Nesse sentido é que se observa que a crítica ao modelo de desenvolvimento da 

agricultura moderna tornou-se bastante significativa na literatura das ciências sociais, 

agronômicas e em outros campos científicos que estudam as bases naturais dos 

processos agrícolas, no final dos anos 80. Além disso, despertou a percepção de uma 

parte da população mundial em torno desta problemática. Os aspectos mais gerais desta 

crítica apontam, entre outros aspectos, para a degradação do meio ambiente engendrado 

pelo modelo, para seus efeitos desagregadores sobre formas comunitárias ou familiares 

de organização/gestão da produção agrícola, sobre a diminuição da oferta de ocupações 

na agricultura, ou seja, em relação ao comprometimento da qualidade e sustentabilidade 

da produção e do consumo. 

 Essa crítica não se desenvolve isoladamente, mas faz parte de um movimento de 

contestação ao modelo mais geral de desenvolvimento onde esta agricultura moderna 

está inserida.  A construção social dessa crítica, ao modelo de desenvolvimento e 

sociedade, constitui e amplia a idéia de uma crise socioambiental (BRANDENBURG, 

1999; LEFF, 2001). Em resposta a esta crise, surgem novas modalidades de discursos e 

de práticas que postulam como alternativa a construção de outras vias de 

desenvolvimento (exemplificados nas noções de desenvolvimento sustentável, 

ecodesenvolvimento, desenvolvimento local, entre outras denominações). 

 Esses novos discursos e práticas apontam este modelo de desenvolvimento 

                                                 
9 Este texto tem como referência a produção dos doutorandos (Turma VI) da linha de pesquisa 
Ruralidades, Ambiente e Sociedade para as oficinas de pesquisa I e II realizadas pelo MADE. 
Nestas oficinas aconteceram as discussões da problemática coletiva e dessas discussões 
resultaram três textos que foram incorporados nesta seção, no próximo capítulo e em partes 
pontuais dos demais (TURMA VI, 2004, 2005a, 2005b). 
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(hegemônico) como portador de uma racionalidade que homogeneizou espaços, (re)criou 

ambientes, destruiu a biodiversidade e reconstruiu ciclos de produção, processos que 

também se traduziram em sérios problemas ambientais e de exclusão social, 

principalmente pela forma de percepção e apropriação da natureza. A questão ambiental, 

nesta perspectiva, é a expressão concreta e real dos limites deste modelo e da própria 

crise socioambiental. 

 Na agricultura esses processos com relação à biodiversidade e a questão 

ambiental também se esboçam, gerando um movimento alternativo ou rebelde, que se 

consolida em várias correntes (estilos) que se autodenominam sustentáveis e que se 

traduzem em práticas distintas. Entretanto, um aspecto em comum entre eles é a 

concepção do meio rural e da agricultura como uma totalidade e, aliado a isso, a sua 

interface com a sociedade. Principalmente quanto à questão da segurança alimentar 

aliada à necessária conservação dos recursos naturais, que pressupõem a busca do 

entendimento da complexidade dessas relações no espaço rural. 

 Ao contrário do modelo modernizador que separou as técnicas e a economia, o 

movimento alternativo não se restringe a privilegiar uma dimensão do real, mas supõe 

que para entendê-lo e transformá-lo é necessária uma visão integradora (EHLERS, 

1996). Nesse sentido, ao lado de pensar em reformulações ou conversões tecnológicas, 

propugnam transformações mais amplas que levem em conta as fragilidades e 

potencialidades do ambiente natural, constituídos principalmente pelos recursos hídricos, 

solo e biodiversidade e a minimização dos riscos socioambientais da produção agrícola. 

Além disso, são considerados outros usos e atributos do espaço rural, concebidos em 

sua integralidade sociocultural, assim como questões ligadas à saúde e à segurança 

alimentar, tanto dos agricultores como dos consumidores de seus produtos (FERREIRA, 

2002). 

 A agricultura familiar e o conjunto de organizações que trabalham nesta 

perspectiva, e que têm se constituído como atores sociais com grande visibilidade nesta 

conjuntura, propõem que esta agricultura, pela diversidade que contém, apresenta um 

papel fundamental na construção de outras agriculturas e de um novo modelo de 

desenvolvimento (FERREIRA e ZANONI, 1998). Esta agricultura tem sido defendida 

como fundamental nesses processos por sua maior plasticidade e eficiência para a 

segurança alimentar, assim como pela preservação do patrimônio sociocultural e da 

biodiversidade que está contida em suas relações com a natureza (JEAN, 1994; 

WANDERLEY, 1998 e ALTIERI, 2002). 

 É a partir dessa compreensão da realidade e da apropriação dos trabalhos 

realizados pelas turmas anteriores (anexo 02) que se estrutura o programa de pesquisa 
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“Agriculturas ecológicas, desenvolvimento sócio-ambiental e a reconstrução do rural da 

RMC” e que foi constituído pelos doutorandos da turma VI e pelos professores da linha 

de pesquisa. Os pesquisadores com experiências e perfis profissionais nas áreas de 

geografia (1), da nutrição (1) e das ciências agrárias (3), sendo dois agrônomos e um 

licenciado em agropecuária, procuraram dar continuidade aos estudos sobre o rural 

realizados, até então, e priorizaram a análise nas condições de uso do espaço rural e dos 

recursos naturais, especialmente os recursos hídricos10. 

 Para essa continuidade de estudos, os trabalhos da Turma V foram especialmente 

importantes para a trajetória e o trabalho coletivo e interdisciplinar do programa, porque a 

partir da analise da heterogeneidade e da diversidade na RMC, foi construído um 

conjunto de informações que permitiu identificar os vários processos em curso no mundo 

rural. 

 Outro ponto importante a destacar com relação a esse programa de pesquisa é 

que ele, também, responde a uma demanda social, uma vez que este trabalho 

investigatório está inserido no Projeto Iguatu, parceria do MADE e entidades que atuam 

junto à agricultura familiar da RMC e que foi aprovado pela Petrobras para ser 

desenvolvido no período de 2005 a 2006: 

“O ‘PROJETO IGUATU: Redesenhando a Gestão dos Recursos Hídricos na 
Agricultura Familiar através da Agroecologia’ é resultado da ação e articulação 
de seis organizações: Associação de Agricultura Orgânica do Paraná, 
Cooperativa Central de Reforma Agrária do Paraná, Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura Familiar da Região Sul, Associação dos 
Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo, Centro Nacional de Pesquisa em 
Florestas e Universidade Federal do Paraná. Apresenta-se como uma 
oportunidade rica e desafiadora de enfrentamento da problemática ambiental, 
dentro de um enfoque sistêmico, envolvendo diferentes atores, inseridos em 
distintos contextos econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais, mas 
com uma necessidade comum, desenvolver a agricultura de acordo com 
parâmetros de sustentabilidade, promovendo a recuperação e conservação dos 
recursos naturais. Tem como objetivo promover a gestão adequada dos 
recursos hídricos junto à agricultura familiar, através do desenvolvimento da 
Agroecologia, realizando ações ligadas à formação e capacitação dos 
envolvidos, gerando indicadores e referenciais técnicos e científicos, 
contribuindo para a recuperação e conservação ambiental e para a melhoria da 
qualidade de vida das populações locais” (AOPA et al., 2004). 

 Essa parceria permitiu demarcar um espaço social e físico em conjunto com os 

participantes do projeto para realizar os trabalhos de pesquisa; couberam aos 

doutorandos a decisão e a seleção final do local de investigação, assim como a 

                                                 
10 Esse recorte foi realizado uma vez que na região a relação natureza/sociedade é permeada por 
crescentes conflitos entre as necessidades das populações rurais e urbanas e os impactos do 
modelo de desenvolvimento hegemônico. Desta forma, a opção, conforme será explicitado nas 
próximas páginas, por um estudo focalizado em uma experiência com âmbito municipal e, com um 
espaço definido a partir de três microbacias, que buscou o diálogo entre as ciências sociais e as 
ciências naturais. 
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problematização e a mobilização dos conceitos utilizados na pesquisa, a partir da 

trajetória da linha, do curso e dos pesquisadores. 

 Para responder a esse desafio o trabalho seguiu determinadas etapas, que 

iniciaram nas oficinas de pesquisa do curso, e foi a partir daí que se construiu e se 

estruturou o trabalho coletivo e a definição dos conceitos utilizados. É importante 

destacar que esses conceitos comuns ao conhecimento social e ambiental foram 

considerados articuladores de um diálogo problematizador e organizador da investigação, 

que embasaram, logo a seguir, o trabalho individual de pesquisa dos cinco doutorandos.  

 Durante o período da Oficina de Pesquisa I (2º semestre 2004/1º semestre 2005), 

foi realizado um reconhecimento dos trabalhos e das teses do MADE (anexo 02), 

aprofundando o debate conceitual dos processos de transições na agricultura, a 

agroecologia e outras agriculturas. Também foram realizados os contatos iniciais com a 

AOPA11 e demais entidades na área do projeto. Para a finalização dessa oficina foi 

construído um texto coletivo que apresentou os aspectos naturais (solos, relevo, 

hidrografia, clima) e sociais (relacionados à colonização da RMC, mapeamento da 

agricultura familiar convencional e ecológica e breve contextualização da AOPA), o qual 

possibilitou articular a problemática da oficina seguinte. Na Oficina de Pesquisa II (2º 

semestre 2005/1º semestre 2006) buscou-se a complementação dos aspectos que 

anteriormente foram apontados nas teses e nos trabalhos do curso e partiu-se para a 

definição do lugar geográfico a ser pesquisado. 

 Os municípios da RMC selecionados para esta etapa inicial foram os seguintes: 

Campo Magro, Cerro Azul, Rio Branco do Sul e Itaperuçu. A escolha desses municípios 

ocorreu em função da sua localização em relação aos mananciais hídricos, característica 

dos solos e condições socioeconômicas. A AOPA considera esses municípios com maior 

precariedade em relação à implementação de políticas públicas municipais e estaduais e 

onde a assistência técnica oficial está direcionada para os setores tradicionais do pacote 

modernizador, embora os municípios estejam localizados no Vale do Ribeira12. 

 Após esta definição, ocorreu uma visita a algumas experiências iniciais com 

outras agriculturas e aos órgãos públicos desses municípios, incluindo a Emater regional 

e central, verificou-se a carência de dados que pudessem efetivamente retratar esta 

                                                 
11 AOPA – Associação de Agricultura Orgânica do Paraná tem papel importante na construção da 
agricultura orgânica na RMC, hoje Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia. Esta 
trajetória será brevemente analisada nas próximas seções. 
12 O Vale do Ribeira tem parte dos municípios integrados na RMC, contrastando com a 
propaganda verde/ecológica de Curitiba, esta região tem graves problemas sociais e econômicos, 
pois ainda se encontram problemas de titulação/posse da terra, trabalho escravo em áreas de 
reflorestamento, assim como grande parte de sua agricultura foi excluída do processo 
modernizador, além de concentrar municípios que freqüentam o final da lista dos IDHs do Paraná. 
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realidade. Por outro lado, essas visitas iniciais serviram para situar geograficamente os 

doutorandos, assim como para visualizar aspectos pertinentes à produção, às moradias, 

às culturas (do ponto de vista social e da produção), pois quatro pesquisadores vieram de 

regiões distintas e não conheciam esta realidade da RMC. 

 Essas visitas possibilitaram a discussão das bases conceituais que fundamentam 

o desenvolvimento do trabalho coletivo e determinaram as seguintes temáticas: a) a crise 

socioambiental; b) sistemas ambientais e sociais e a relação sociedade/natureza; c) a 

agroecologia, sustentabilidade e agricultura familiar; d) transição ecológica e mudanças 

socioambientais; e) recursos produtivos e agricultura ecológica e f) saber como dimensão 

social. Essas temáticas permitiram a definição da agroecologia e dos recursos hídricos 

como tema de pesquisa, assim como a delimitação do universo espacial e empírico da 

investigação. 

 A escolha de Rio Branco do Sul ocorreu em função das formas de uso do espaço 

rural, a localização das unidades em relação aos mananciais hídricos, as características 

dos solos, as condições socioeconômicas, assim como a carência de dados referentes às 

condições de vida, produção e do ambiente. Essas questões determinantes para uma 

adequação dos propósitos dos pesquisadores e do Projeto Iguatu, além do acesso ao 

campo para a pesquisa ser menos precário, também foram complementadas com a 

diversidade de situações e a heterogeneidade das práticas da agricultura orgânica e(ou) 

agroecológica. 
Figura 01 – Mapa de Rio Branco do Sul e das três microbacias estudadas 

Fonte: Elaboração Turma VI – MADE - 2007 
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 Esse espaço físico/social ficou circunscrito a três microbacias (parte azul do mapa 

anterior, representam a união dessas três microbacias) localizadas em Rio Branco do 

Sul13 e nas quais estão inseridas as comunidades do Capiru do Epifanio, a Campina dos 

Pintos e o Capiru dos Cavassin ou Boa Vista. É nestas comunidades que se encontram 

as experiências com “outras agriculturas” e as vinte famílias que trabalham com 

olericultura orgânica e(ou) agroecológicas que perfazem o universo total do município em 

relação a estas práticas (produção de olerícolas orgânicas ou agroecológicas). 
 
Figura 02 – Mapa das microbacias e das vinte famílias pesquisadas 
 

 
 

 Como um passo seguinte à escolha do município e das comunidades, foram 

definidos os roteiros e a abordagem a ser realizada, assim como se procedeu à definição 

dos objetivos, dos rumos da investigação, dos conceitos e das ferramentas utilizadas no 

trabalho de campo. Com a finalização desta etapa, partiu-se para a realização do 

inventário inicial sobre o município (processo histórico de formação, dados 

socioeconômicos) e um primeiro contato para reconhecimento e apresentação dos 

pesquisadores aos vinte agricultores. 
                                                 
13 Esse município pode ser retratado em relação ao rural como expressão concreta das 
contradições presentes na RMC, seja por seu processo de exclusão social e pelo seu IDH (que 
contrasta com a renda per capita), seja pelos problemas agrários, seja pelas possibilidades que 
emergem com a construção da proposta de desenvolvimento rural, fundada em outras 
agriculturas, conforme será detalhado nos próximos capítulos. 
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 O próximo passo consistiu na elaboração de um questionário coletivo (anexo 03) 

com perguntas abertas e fechadas abrangendo o universo coletivo e individual dos 

projetos de pesquisa e que procurou contemplar um diálogo das ciências naturais e 

sociais. Esse questionário foi aplicado a campo, após um pré-teste com um agricultor 

orgânico de Colombo, nos meses de abril e maio/2006, sendo sistematizado e analisado 

de junho a agosto do mesmo ano. A aplicação do questionário seguiu uma programação 

de visitas e entrevistas agendadas antecipadamente, com vista a uma melhor 

aproximação e localização nas unidades de produção e com os agricultores. A coleta de 

dados e informações durou em média três horas para cada entrevista, visita e buscou 

registrar as informações por escrito e por meio de imagens, sendo que nesse momento 

as entrevistas não foram gravadas. 

 O quadro a seguir mostra, de forma resumida, os passos seguidos pelos 

pesquisadores neste processo: 
Quadro 01 – Trajetória do trabalho coletivo 

1) Reconhecimento do campo e 
contatos iniciais 

2) Definição do espaço e dos objetos 3) Atividades de coleta de dados e 
interpretação do campo 

a) realização de reuniões com os 
representantes da AOPA para 
apresentação do trabalho de campo, 
visando auxiliar nos contatos com os 
agricultores; 
 
b) visita aos municípios para co-
nhecer suas características 
socioambientais e geográficas, com 
acompanhamento de representantes 
da AOPA; 
 
c) realização de visita domiciliar e 
uma conversa informal com os 
agricultores (informantes-chave) de 
cada um dos municípios; 
 

a) construção dos conceitos a partir 
das realidades; 
 
b) definição do espaço geográfico a 
ser pesquisado; 
 
c) definição da problemática coletiva e 
dos objetivos individuais; 

a) mapeamento dos produtores de 
base agroecológica mediante a 
utilização do GPS, gerando um mapa 
georeferenciado das propriedades; 
b) caracterização do meio físico com 
ênfase nos sistemas de drenagem; 
 
c) questionário coletivo; 
d) interpretação dos dados coletados 
em campo; 
e) construção de matriz quantitativa 
dos dados para utilização em 
programas estatísticos. Análise 
preliminar dos dados quantitativos 
com alguns cruzamentos específicos 
a partir do trabalho individual a ser 
realizado; 
 
f) finalização desta etapa com texto 
coletivo (dados quantitativos, 
descritivos e alguns dos conceitos 
desse momento). 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 – elaboração do autor 

 Após a finalização do trabalho de campo, os dados coletados foram apresentados 

aos professores, além de rediscutidos os conceitos de agroecologia, agriculturas 

ecológicas e agricultura orgânica. Essas discussões apontaram alguns caminhos 

importantes para os pesquisadores. Um deles mostrou que parte expressiva dos 

protagonistas dessas agriculturas na RMC integra as propostas de mudança dos padrões 

agrícolas, como um projeto de resistência à exclusão social da agricultora familiar, 

aliando, assim, interesses sociais e ambientais dos agricultores e da sociedade. Na 

gênese e nos processos de desenvolvimento desses movimentos são construídas, 

portanto, não apenas propostas de práticas alternativas de produção, mas a reafirmação 

de uma racionalidade contrária à lógica excludente da modernização conservadora. 
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 Nesse sentido, e tendo por base a primeira constatação, o programa de pesquisa 

procurou analisar a agricultura ecológica como um projeto socioambiental que implica 

diversas estratégias, tanto dos agricultores como das organizações, que em alguns casos 

pensam em conjunto a sua implementação. Para tanto, partiu-se do pressuposto de que 

estas estratégias têm um papel fundamental no projeto social desses agricultores e na 

reconstrução do ambiente rural, em suas diferentes dimensões, o que exige análises que 

contemplem a complexidade e a totalidade desses processos. 

 Sendo assim, e tendo com ponto de partida essas questões de caráter social e 

ambiental, observadas empiricamente na RMC, o trabalho coletivo apontou os caminhos 

para a discussão das questões individuais que passaram a ser consideradas como parte 

e continuidade do programa interdisciplinar de pesquisa, quer sejam: 

- Quais são as fragilidades presentes nos sistemas ambientais na RMC? Como as 

agriculturas ecológicas se relacionam com estas fragilidades e sua sustentabilidade?  

- As agriculturas ecológicas praticada na RMC influenciam a preservação dos recursos 

hídricos? 

- Quais são os fatores e processos de transições agroecológicas possíveis de serem 

identificados na RMC? Quais os atores sociais envolvidos? Como eles atuam? 

- Como as práticas produtivas desses agricultores interferem nas estratégias de 

reprodução e na (re)afirmação e(ou) (re)construção de identidade(s)? Qual a percepção 

desses agricultores no processo? E de que maneira estas práticas modificam ou 

ressignificam modo de ser dos agricultores? 

 - A prática das agriculturas ecológicas tem contribuído para a autonomia alimentar e a 

adoção de hábitos alimentares mais adequados para a saúde dos agricultores? 

 Essas questões discutidas coletivamente pautaram o desenvolvimento dos 

trabalhos individuais de pesquisa, ou seja, as teses de cada pesquisador. Entretanto, em 

função da complexidade da temática, foi consensual, entre os pesquisadores, a 

necessidade do desenvolvimento de pesquisas com um enfoque interdisciplinar, para que 

fosse possível contemplar diferentes áreas do conhecimento. E assim efetivasse a 

possibilidade de uma produção acadêmica e uma visão ampliada dessas realidades, 

mesmo que esses estudos se efetivem mais como um “esforço, uma intenção, do que um 

fato”, conforme enfatizam Brandenburg e Ferreira (2004:62). Pois, para entender essa 

diversidade e heterogeneidade da região e da agricultura familiar é necessária a busca 

da articulação das ciências sociais e naturais em estudos de caráter interdisciplinar. 

 Esta tese caminha nesse sentido, procurando especificar e detalhar os estudos 
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realizados, a partir da realidade de Rio Branco do Sul (nas três comunidades14) e desta 

agricultura familiar, analisando esses processos de maneira a enfatizar as temáticas que 

envolvem essa agricultura e a produção de alimentos orgânicos. Na RMC ocorrem 

diferentes estágios de desenvolvimento de outras agriculturas, e a adoção destas 

práticas de produção de alimentos implica mudanças nas relações intrafamiliares e 

sociais, na reformulação do conhecimento sobre o manejo/uso do solo e na apropriação 

da natureza, assim como traz novas sociabilidades no seu dia-a-dia. E é esta realidade 

que esta pesquisa procura apresentar a partir dos caminhos percorridos pelo(s) 

pesquisador(es) e suas respectivas leituras. 

 Os próximos itens e a próxima seção propõem-se a demonstrar como se 

desenvolveram os procedimentos metodológicos da pesquisa individual, os objetivos, as 

hipóteses, a “tese” que sustenta este trabalho de pesquisa, assim como os conceitos 

estruturantes desta apreensão da realidade.  

 

1.3. A problemática de pesquisa 
 Conforme já destacado, no final do século XX a crítica ao modelo de 

desenvolvimento e de agricultura, ao uso e à concepção de meio ambiente tem ampliada 

sua visibilidade na sociedade, na literatura das ciências sociais, agronômicas e em outros 

campos científicos que estudam as bases naturais dos processos agrícolas. Os 

questionamentos ao modelo hegemônico fortalecem a percepção de uma crise 

socioambiental e procuram desmistificar as relações sociedade/natureza que estão na 

base dos processos produtivos deste modelo. 

 Especificamente no caso da agricultura, os modos de produção hegemônicos 

impõem uma percepção da realidade agrícola que reduz os processos naturais, a própria 

natureza e seus complexos processos sinérgicos. Nesta lógica, o solo e o ambiente são 

pensados a serviço da produção, ou seja, o solo é visto como um substrato para a 

realização de fins e o ambiente como um lugar geográfico, concebido somente nos seus 

aspectos físicos: clima, relevo, topografia e fertilidade. Os homens, dessa forma, passam 
                                                 
14 Nesse momento do trabalho é importante estabelecer uma diferenciação quanto aos usos do 
conceito de comunidade, uma vez que a partir daqui é utilizado de duas formas: quando usado 
comunidade de (...) em itálico, tem o significado da comunidade física, delimitação geográfica do 
município de Rio Branco do Sul que é identificada a partir de suas relações sociais, econômicas, 
culturais e políticas e que abarca todos os moradores deste local; quando utilizado comunidade de 
(...) na grafia normal, tem o significado de pertencimento a esta comunidade e é utilizada somente 
para identificar o local de moradia dos agricultores de base ecológica entrevistados para esta 
pesquisa, uma vez que os processos identificados nesses casos dizem respeito aos agricultores 
orgânicos e(ou) agroecológicos dessa comunidade, pois os próprios entrevistados manifestam 
esse sentido de pertencimento. Essa diferenciação é necessária pois determinadas situações e 
processos são específicos dos agricultores que fazem parte da pesquisa, enquanto outras 
situações envolvem a comunidade neste sentido mais amplo. 
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a ser empreendedores que devem “controlar esta natureza”, com suas técnicas, e assim 

realizar sua missão maior que é a de produzir para o mercado. A concepção de espaço 

social e físico nessa perspectiva tecnicista reifica15 o ambiente, a questão ambiental e o 

próprio espaço rural, que passam a serem vistos somente como um setor produtivo a 

partir do agrícola e não da agricultura, em seu sentido mais amplo. 

 O questionamento dessa concepção do espaço rural e do ambiente explicita um 

movimento que procura ir além desta visão funcional do espaço rural para a sociedade 

urbana industrial, permitindo que o mundo rural e “novas ruralidades”16 tenham maior 

visibilidade na atualidade. 

 Dessa forma, é interessante fazer uma analogia da questão da agricultura e de 

suas bases estruturais ao tratar da crise socioambiental, tomando por referência a análise 

de Brugger (1998), que observa as visões reducionistas da educação ambiental, em 

relação ao conceito de meio ambiente, e que no caso deste trabalho se “encaixam” no 

que diz respeito à questão agrícola: 

“Apesar do aparente consenso de que tal questão [ambiental] inclui aspectos 
históricos, culturais, sociais, econômicos, éticos, estéticos e outros, o conceito 
de meio ambiente continua reduzido, no pensamento dominante, às suas 
dimensões naturais e técnicas. Essa redução também uma reificação, 
transforma o meio ambiente em uma entidade concreta: a natureza ou os 
ecossistemas e tudo o que se refere a ela nesse contexto, ou seja, seus ciclos 
e seus distúrbios, seus recursos, etc.” (BRUGGER, 1998:63). 

 A crítica e esse olhar aliado aos questionamentos do modelo de desenvolvimento 

e a revolução verde, bem como os graves problemas ambientais, sociais e econômico 

emergem na sociedade contemporânea e passam a ter atenção no meio acadêmico. 

Nesta perspectiva, destacam-se a sociologia, a economia e a antropologia que 

apresentam uma positividade nas percepções e nos olhares, principalmente a partir das 

discussões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e ao compromisso com 

mudanças qualitativas neste espaço rural, lugar e morada desse importante segmento 

social, a agricultura familiar. 

 A revitalização das discussões sobre o espaço rural traz também à tona a 

observação desse espaço como o lugar de reafirmação de outras agriculturas, 

consolidando diferentes modelos e estilos (agricultura orgânica, biodinâmica, ecológica, 
                                                 
15 Lukács (1989) aponta reificação, ampliando este conceito a partir de Marx, como sendo um 
processo que está no âmago do capitalismo e de suas sociedades. Esse processo se caracteriza 
pela coisificação e pelo caráter inanimado dos objetos ou mercadorias, que perdem a possibilidade 
de uma apreensão de sua totalidade e de seu processo histórico, quer pela transformação nas 
atividades produtivas, nas relações sociais, quer pela própria subjetividade humana. 
16 O rural aqui é entendido como resultado de imagens construídas pela dinâmica social, 
econômica, cultural e política, que envolve uma diversidade grande de situações e que na maioria 
dos casos é também uma demarcação geográfica de um espaço; e a ruralidade é entendida como 
sendo aquilo que ocorre no rural, em acordo com Duran (1998). 
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biológica, natural, permacultura, agroecologia, entre outras). Esses modelos e estilos, 

com diferentes trajetórias históricas e práticas17, têm em comum a concepção do meio 

rural e da agricultura como uma totalidade, com diferentes interfaces com a sociedade. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que pensam em reformulações ou conversões 

tecnológicas, propugnam transformações mais amplas que levem em consideração as 

fragilidades/potencialidades do ambiente natural. Além disso, são considerados outros 

usos e atributos do espaço rural, concebidos em sua integralidade sociocultural, 

diversidade e potencialidades com relação à saúde, à segurança alimentar, à 

preservação ambiental e à geração de emprego e renda. 

 Esses processos organizativos e a maior visibilidade social desses atores, e 

principalmente da agricultura familiar, passam a exigir novas percepções do espaço rural, 

além da necessidade do reconhecimento de suas trajetórias diferenciadas e múltiplas. 

Assim, para além da noção do “agrícola” (visão setorial e economicista), o espaço rural 

passa a ser concebido como um “espaço de vida e de trabalho” e, portanto, de múltiplas 

possibilidades e funções (WANDERLEY, 1995a; 1995b; 1998; 1999 e 2000a). 

 Ao ser valorizado com um “espaço de vida e de trabalho”, o rural pode ser 

observado como portador de um patrimônio sociocultural constituído por um “pólo do 

passado, da herança, dos valores profundos, da sociabilidade convivial”, enriquecido 

como “suporte de um imaginário e de práticas de localização”, a partir das unidades 

familiares de produção. Nesta perspectiva, pode também ser visto como o lócus de 

trabalho e moradia de famílias que traçam estratégias de reprodução e sobrevivência, 

desenvolvendo outras funções neste meio físico-social e aliando a agricultura a outros 

atores sociais. Esses processos demarcam e apontam questões e caminhos que 

precisam ser melhor reconhecidos, pesquisados e trabalhados para se pensar em outro 

modelo de desenvolvimento, no qual podem estar inseridas outras possibilidades, como é 

o caso da pluriatividade e da multifuncionalidade18, que podem contribuir e fortalecer a 

                                                 
17 Os diferentes estilos de agricultura alternativa (orgânica, biodinâmica, natural, agroecologia, 
entre outras), a partir de experiências exitosas, têm em alguns casos se institucionalizado, o que 
tem contribuído para encobrir as diferenças de estilos e concepções, gerando uma falsa idéia de 
unidade. Dessa forma, é fundamental que, ao conceituá-las, se tenham presente suas trajetórias 
históricas, pois ocorrem diversidades locais e históricas em cada espaço que gerou esses 
processos de contestação e que pregam uma alternativa ao modelo de agricultura, de 
desenvolvimento e de sociedade. Tais questões serão retomadas nas próximas seções; 
entretanto, quando neste trabalho estiver sendo feito referência genérica aos estilos de agricultura 
alternativa, será empregada a expressão “outras agriculturas”, noção também utilizada em Ferreira 
& Zanoni (1998). 
18 Pluriatividade é utilizada no sentido de “famílias pluriativas”, que desenvolvem atividades com 
remuneração fora do padrão agrícola “tradicional”, e a multifuncionalidade com a valoração de 
atividades associadas à segurança alimentar, à valorização do território, à proteção ambiental, 
entre outras, sempre tendo como referência desses processos o desenvolvimento das atividades 
da agricultura e do espaço rural. Para aprofundar essas questões de forma situacional, o texto de 
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concepção de um rural heterogêneo (WANDERLEY, 2000b). 

 Nessas outras possibilidades que procuram ir além da visão agrícola tradicional, o 

rural se afirma como espaço privilegiado para o desenvolvimento de uma função 

ambiental (preservacionista e conservacionista), com destaque para os agricultores 

familiares como atores importantes do reordenamento de “territórios”. 

Para se pensar nessas questões, é necessário, sem dúvida, que no 

“desenvolvimento” estejam presentes a valorização do patrimônio natural e cultural das 

localidades e a construção de processos que contenham estas diversidades (FERREIRA, 

2002). Nessa releitura, a percepção da centralidade do papel da agricultura familiar na 

consolidação desses espaços rurais passa, necessariamente, por pensar além da 

atividade agrícola e da racionalidade econômica hegemônica, pontos referenciais que 

permitem ampliar as dimensões do rural e que podem traduzir novos sentidos, de acordo 

com o que propõe Wanderley (2003:11): 

(...) a questão ambiental que se expressa no comprometimento desses 
agricultores com a valorização e a preservação do meio ambiente; a afirmação 
de que eles são habitantes do meio rural, o que supõe a incorporação da 
problemática da construção de territórios (relações de proximidade e de 
integração) e de identidade referidas aos espaços rurais; a dimensão cultural, 
que impõe a exigência de valorização dos saberes tradicionais e o 
estabelecimento de relações mais simétricas entre os produtores e os agentes 
técnicos; a consideração das relações internas a coletividade familiar, que 
explicam problemas específicos de parentesco, de geração e de gênero, e 
finalmente a valorização da lógica específica que orienta e articula o leque das 
atividades produtivas, bem como as estratégias familiares referentes à sua 
produção e reprodução”. 

 A centralidade da agricultura familiar, associada à construção da noção de um 

modelo diferenciado de desenvolvimento, tem a possibilidade de perceber como 

significante e representativo esses espaços e essas trajetórias dos agricultores familiares.  

 Nesse sentido, a proposição deste trabalho é analisar, a partir das experiências 

das três comunidades de Rio Branco do Sul como essa proposta de outras agriculturas, 

que tem nas premissas um modelo diferenciado de agricultura, contribui para observar os 

espaços vazios ou adensados, que se expressam em diferentes ruralidades – 

conseqüência direta da lógica urbano-industrial e da grande propriedade – como espaços 

físicos, sociais, econômicos, culturais e políticos no processo de desenvolvimento, ou 

seja, como: 

“(...) um espaço suporte de relações sociais específicas, que se constroem, se 
reproduzem ou se redefinem sobre este mesmo espaço e que, portanto, o 
conformam enquanto um singular espaço de vida. Para compreendê-lo é 
preciso considerar sua dinâmica social interna, isto é, aquela que resulta da 
maior ou menor intensidade e complexidade da vida local e, por outro lado, as 
formas de sua inserção em uma dinâmica social ‘externa’” (WANDERLEY, 

                                                                                                                                                    
CAZELLA e MATTEI (2002) é uma referência importante. 
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2000a:30). 
 Isso significa lançar um olhar perceptivo a essas dinâmicas internas e externas no 

universo cotidiano da agricultura familiar, que esta pesquisa procura realizar, bem como 

demonstrá-las como sendo significativas. Mas, para tal, é importante reafirmar o universo 

heterogêneo do qual a agricultura familiar19 é constituinte, com destaque para sua 

exclusão histórica e a concepção do espaço rural como “espaço vazio”20, que fazem com 

que esta agricultura fique à margem, em vários momentos de discussões, da efetivação 

de políticas públicas. 

 Essas dinâmicas sociais, econômicas, culturais e políticas, dizem respeito 

também a forma que a sociedade e as ciências, de maneira geral, observam o mundo 

rural. Pois, conforme é destacado por Martins (2000) e por Ferreira e Zanoni (1998), as 

concepções de análise encontram dificuldades para pensar outras possibilidades para a 

agricultura, além da dicotomia grande empresa capitalista X agricultura caipira (ou 

cabocla), ou mesmo um olhar que ultrapasse uma percepção agrícola deste espaço. 

“A diversidade de situações sociais em que se encontram os agricultores, a 
partir da sua forma de inserção nesse duplo processo de 
modernização/exclusão, também foi acompanhada por uma forte 
transformação do meio ambiente, tanto pelo impacto do modelo tecnológico 
que lhe é subjacente sobre os recursos naturais como no sentido social de 
ambiente: o modelo de modernização parcial e exclusão social corrobora para 
reproduzir e ampliar as carências de serviços fundamentais no espaço rural 
brasileiro, ao esvaziar relativamente o campo e manter bloqueadas as 
possibilidades de desenvolvimento de segmentos importantes da agricultura 
familiar, com todas as conseqüências disso para as configurações do rural e 
das pequenas cidades” (FERREIRA e ZANONI, 1998:20). 

 A par desses processos destacados pelas pesquisadoras, é igualmente 

importante perceber que, além deste bloqueio, dos impactos espaciais e demográficos, 

também ocorre uma lenta corrosão de valores culturais e comunitários locais, a partir de 

uma racionalidade competitiva e individualista. A substituição das culturas e sistemas de 

criação animal tradicionais tem impacto econômico e cultural, ocorrendo mudanças 

                                                 
19 Lamarche (1993 e1998) conceitua agricultura familiar: “como uma unidade em que a 
propriedade, o trabalho e a gestão estão intimamente ligados à família, engendrando formas e 
representações complexas acerca de seu universo sócio-econômico, ecológico e cultural”. Cabe 
destacar o entendimento de que a agricultura familiar, buscando uma analogia com o campesinato 
(CHAYANOV, 1981a; ABRAMOVAY, 1992), estrutura suas condições e possibilidades de 
perenidade e permanência na relação trabalho/consumo, ponto central de suas especificidades 
(WANDERLEY, 1999), além de ter a própria diversidade como constituição e existência, de acordo 
com Lamarche (1993, 1998). 
20 Em relação a essa posição teórica, Wanderley (2000a:29) fala em: “(...) revalorização do meio 
rural, percebido como espaço de trabalho e vida (...) Essa ´ruralidade` da agricultura familiar, que 
povoa o campo e anima a vida social, opõe-se ao absenteísmo praticado pela agricultura 
latifundiária, que esvazia e depreda o meio rural e que no caso de Rio Branco do Sul, esse 
absenteísmo também ocorre a partir da mineração. Essa nova ruralidade opõe-se ao mesmo 
tempo à visão centralizada na urbanização, dominante na sociedade, e à percepção de um meio 
rural sem agricultores”. 
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sociais importantes no modo de vida destes agricultores, em suas concepções de mundo, 

enfim, em sua campesinidade. Estes processos, entretanto, não ocorrem de forma linear, 

sendo necessário analisar as transições e mediações para que se possam buscar as 

especificidades que ocorrem em cada local e em cada região21. 

 Essas diversidades de situações no mundo rural servem de referência para este 

trabalho, que procura mediar essas dinâmicas externas e internas na agricultura familiar, 

assim como entender as ruralidades que se explicitam e se expressam no dia-a-dia das 

práticas desses agricultores em Rio Branco do Sul, como também na RMC. 

 É importante destacar que a RMC não é apenas um lugar de localização destes 

processos, mas ela tem um importante papel na análise, conforme será destacado no 

Capítulo 3, por conta de suas relações de interdependência e subordinação dos 

municípios que a compõem. Este papel centralizador é produto de um processo histórico 

e de uma lógica urbana industrial de desenvolvimento, seja em relação à sua produção, 

seja quanto aos mercados e à comercialização da produção agrícola. Brandenburg et al. 

(2004) analisam ainda que esta região pode ser identificada como um espaço onde um 

rural é sinônimo de interesses ambientais conflitantes; de riscos socialmente construídos; 

de reencontro com a natureza e como um lugar de construção de novos atores sociais, 

também portador de graves problemas ambientais, sociais e econômicos. 

 A RMC, segundo Moura et al. (2004), é a que possui a maior extensão territorial 

das metrópoles do país e a que é constituída pelo maior contingente de população rural. 

Nesse rural, onde a agricultura familiar ocupa 27% da área total, pode-se encontrar 

desde a tradicional agricultura cabocla até a moderna cultura hidropônica, assim como 

diferentes escalas de transições da produção, processos tecnológicos, de gestão, 

culturas e etnias diferenciadas, bem como uma diversidade nas condições 

socioeconômicas. Diante disso, este trabalho também pretende trazer à tona a trajetória 

histórica e as práticas produtivas dos olericultores orgânicos e(ou) agroecológicos, 

buscando contribuir para a discussão, a visibilidade e o reconhecimento da diversidade 

desses processos e desse rural de Rio Branco do Sul. 

 A análise de três comunidades deste município, Capiru do Epifanio, Capiru dos 

Cavassin e Campina dos Pintos, apontou para a ocorrência de processos diferenciados, 

do ponto de vista de suas trajetórias, formas de inserção e relação com a sociedade 

(especialmente com a RMC e o município sede). Essas experiências reafirmam a 

resistência e a positividade do rural, negadas pela visão hegemônica de agricultura e de 
                                                 
21 Pista e fontes importantes das especificidades desses processos são apresentadas por 
Wanderley em Lamarche (1998), assim como em relação ao caráter assumido por essa agricultura 
nos processos de transição podem ser buscados em Buttel (1995), Caporal (1998), Costabebber 
(1998) e Muller (2001). 
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desenvolvimento, que “reserva para o município a vocação da mineração”. 

Para isso, um dos desafios a serem superados é em relação à forma de análise e 

observação do ator social agricultor familiar/agricultura familiar no conjunto da esfera 

agrária da produção22, nas relações sociais que se processam neste conjunto e, 

finalmente, como este ator social se articula política, econômica e socialmente aos 

demais atores da sociedade. Neste aspecto é interessante pensar no questionamento de 

Karam (2001:05) quando se refere à RMC: 

“(...) se o espaço rural da RMC é tão expressivo em termos territoriais, se a 
população nele residente não apresentou taxas de decréscimo populacional tão 
negativas, no período, por que então o rural é tão invisível às políticas públicas, 
às pesquisas e estudos sobre a região? Por que os agricultores que 
experimentam a ruralidade na região são tão poucos conhecidos no seu modo 
de viver? Por que alguns agricultores, tradicionais e neo rurais estão optando 
pela prática da agricultura orgânica?” 

 A constatação da pesquisadora reforça esse entendimento da importância de se 

reconhecer esses processos e trajetórias que ocorrem no espaço rural. Esta pesquisa 

procura justamente observar estes pressupostos para realizar a construção dessa 

temática, assim como trazer as percepções dos agricultores familiares sobre estas 

dinâmicas, que apontaram para uma reflexividade na organização social, nas suas 

sociabilidades, no fortalecimento de seus movimentos e na construção de uma identidade 

(que possui uma dimensão vivida individualmente), bem como na sua aproximação com 

setores da sociedade e do próprio Estado, a partir de seus programas e(ou) políticas 

públicas que esta organização permitiu acessar. 

 O viver desses agricultores, seu modo de vida, a ocupação social, econômica e 

física do espaço rural traz em sua essência tempos distintos e formas diferenciadas de 

apreensão da realidade, e é com o interesse em buscar as “vozes e olhares” dessa 

agricultura e do agricultor familiar que a presente proposta de investigação está 

direcionada. 

 A percepção de que as práticas de base ecológica na agricultura trazem 

mudanças para a agricultura familiar, embora também se manifestem permanências, 

esboça uma diretriz importante para este trabalho. Tais práticas apontam para a 

materialidade de um processo que ocorre na sociedade, em sentido amplo e também no 

local. Ou seja, o cotidiano da agricultura familiar é permeado pelas sociabilidades e 

                                                 
22 Medeiros (1989) já apontou que a história das lutas sociais no Brasil é uma história urbana e que 
o resgate da história dos Movimentos Sociais Agrários (e do seu processo social) é um desafio 
para o conhecimento, posto no cenário da academia, a partir desta sua visibilidade. A luta dos 
agricultores familiares poderia ser assim também analisada, principalmente se observamos que a 
imagem do campo é a imagem dos “urbanos” e do pensamento hegemônico, nos diferentes 
espaços sociais, neste sentido a reafirmação da assertiva da autora é válida para o caso estudado 
nesta tese, mesmo que passados quase vinte anos desta afirmação. 
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construção de novas informações/conhecimentos, expressados nas relações sociais e 

econômicas desta agricultura familiar, de seu grau de integração na economia e de seus 

habitus. 

 Para Lamarche (1993 e 1998), os processos de apropriação de informações, 

conhecimentos e as escolhas de estratégias produtivas e reprodutivas pelos agricultores 

familiares, se realizam a partir de um patrimônio sociocultural23 e das decisões políticas 

tomadas pelas sociedades em seu contexto mais amplo e que acabam por interferir na 

realidade desses agricultores. 

 Esse patrimônio sociocultural, que é “posto em ação” em determinados momentos 

pelo agricultor familiar, permite estabelecer, no contexto deste trabalho de pesquisa, um 

nexo conceitual com o pensamento de Bourdieu (2002a). O conceito de habitus desse 

autor pode ser acionado para se construir a análise e entender a lógica desta agricultura 

familiar e de suas práticas, uma vez que este conceito permite identificar os mecanismos 

de criação e funcionamento do patrimônio sociocultural que embasam as ações dos 

agricultores e possibilitam sua reprodução. 

 Para tanto e ainda de acordo com Bourdieu (2006), é importante destacar o 

entendimento de que as práticas devem ser analisadas na perspectiva de um campo em 

disputa, bem como a expressão de um capital (portanto, de um patrimônio construído) 

incorporado em habitus. Esses habitus, estas vivências ocorrem em determinado espaço, 

que ao mesmo tempo em que contribuem para a estruturação e percepção deste espaço 

social determinado, é também estruturado por ele, de forma subjetiva ou objetivamente. 

 Esses apoios conceituais são importantes para que a análise possa discutir e 

apresentar que a agricultura familiar, além de possuir este patrimônio sociocultural 

(Lamarche, 1993 e 1998), tem a diversidade como constituinte e constituidora de suas 

relações e existência. Entre essas relações, o próprio ato de praticar a agricultura, 

afirmativo de sua existência, embora não seja o único, bastando para isso analisar as 

                                                 
23 Patrimônio sociocultural pode ser entendido como sendo um legado que traz consigo o peso e a 
leveza do passado, das tradições e de suas vivências camponesas. Neste sentido, não interessa 
aqui discutir a questão camponesa que Lamarche (1993) demarca e explicita claramente a partir 
de autores tradicionais conforme pode ser analisado em sua obra. Mas sim, reforçar o 
entendimento de uma campesinidade que de acordo com Woortmann (1990:11) está 
fundamentada por uma “ética camponesa”, expressando a existência de uma “ordem moral, isto é, 
de uma forma de perceber as relações dos homens entre si e com as coisas” Trata-se, portanto, 
de uma qualidade compartilhada e presente, em maior ou menor grau, no contexto da agricultura 
familiar, em diferentes lugares e tempos. Nesse sentido para este trabalho não interessa 
“identificar/analisar” se os agricultores são ou não camponeses, mas sim destacar a presença de 
valores, percepções e representações, constituídores de uma “campesinidade”, que caracteriza em 
maior ou menor grau o modo de funcionamento da agricultura familiar e que organiza seu modo de 
viver e de se adaptar frente às pressões, limitações e oportunidades do ambiente natural, 
socioeconômico, cultural e político. 
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discussões sobre a multifuncionalidade24, materializa a interface sociedade/natureza. 

Dentre as atividades na sociedade moderna provavelmente a agricultura seja das 

atividades econômicas a mais demarcada por este aspecto relacional 

homem/sociedade/natureza. Dessa forma, as práticas são as expressões destas relações 

e de uma natureza que é transformada, a partir dos campos em disputa e de suas 

representações. 

 Essa natureza transformada, onde as práticas se efetivam, deve ser concebida 

como uma representação social25, uma vez que é decorrente da construção histórica de 

um determinado espaço (GONÇALVES, 1996), mediado por várias dimensões de ordem 

social política, cultural, econômica e física e que se materializam em várias realidades e 

em várias agriculturas. 

 A necessidade de percepção desses movimentos e dessas representações no 

mundo rural da atualidade permite que os olhares e as visões de pesquisadores, agentes 

de desenvolvimento e dos agricultores familiares busquem ressignificar esses espaços, 

mas principalmente possam contribuir para a reconstrução de novas relações 

comunitárias, de solidariedade e de um compromisso com a melhoria da qualidade de 

vida destes lugares. Assim, talvez se possa pensar que esse rural que emerge com 

“novos” signos e sociabilidades seja a possibilidade da construção de um processo que, 

na sua constituição, possibilite a apreensão de suas especificidades, temporalidades e 

espacialidades. 

 Os indícios de construção de um outro modelo de desenvolvimento e agricultura 

como uma resposta a estes bloqueios e à crise socioambiental na RMC já foram 

registrados por outros pesquisadores do MADE, como é o caso de Almeida (2003), Darolt 

(2000) e Karam (2001), embora por diferentes matizes. Esta temática também foi 

abordada por outros pesquisadores, mas em espaços geográficos diferenciados, como é 

o caso de Brandenburg (1999), que analisou a formulação de políticas para o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável na região centro-oeste do Paraná, a 

partir do trabalho de uma ONG e junto aos agricultores familiares; e de Badalotti e Reis 

(2005), que trabalharam com a representação dos agricultores familiares sobre os 

programas de cooperação agrícola e agroecologia na região oeste de Santa Catarina, 

para citar somente dois exemplos.  

 Nesse sentido, o que motiva e o que pode acrescentar o presente trabalho de 
                                                 
24 O conceito de multifuncionalidade está utilizado de acordo com CAZELLA e MATTEI (2002), 
conforme destacado anteriormente. 
25 Para Durkheim, pode-se conceber as representações coletivas como representações mentais e 
simbólicas que traduzem e explicitam imagens da realidade empírica (DURKHEIM, 1987; 
RODRIGUES, 1993). 
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pesquisa para esta temática? 

 A possibilidade de acréscimos pode ocorrer a partir de algumas especificidades 

da região de estudo. Os agricultores familiares de Rio Branco do Sul são produtores de 

olerícolas orgânicas, o que os diferencia das demais experiências pelas especificidades 

dos ciclos culturais, por conta da organização do trabalho, pelos mercados diferenciados 

para a comercialização, assim como pelos diferentes estágios de transição nas unidades 

de produção e pela prática de diferentes agriculturas (agroecologia e agricultura 

orgânica). 

 Portanto, a partir deste trabalho de pesquisa pode ocorrer a possibilidade de 

traçar analogias com os outros trabalhos citados, embora os contextos sejam diversos, 

assim como, a partir do enfoque teórico utilizado, contribuir para que se possa, por meio 

da análise das práticas agrícolas e das percepções desses agricultores, pensar nas 

especificidades dos processos de transição e nas suas possibilidades de universalização 

para a construção e o fortalecimento de “outras agriculturas”. 

 Além disso, as experiências em curso nas três comunidades de Rio Branco do Sul 

são realidades ainda não estudadas e reconhecidas pela academia sob o ponto de vista 

da percepção desses agricultores e de suas vivências. Também existe a proposição de 

responder a uma demanda social, anteriormente citada, cumprir com os requisitos e 

objetivos do programa interdisciplinar de pesquisa e possibilitar a continuidade dos 

estudos da linha de pesquisa “Ruralidades, Sociedade e Ambiente”, na RMC. 

 Por outro lado, esta pesquisa constitui uma oportunidade de dar prosseguimento a 

uma trajetória pessoal de trabalhos ligados à temática e a possibilidade de realizar uma 

reflexão a partir de uma base empírica, aliada ao trabalho profissional e acadêmico do 

doutorando. 

 Sendo assim, a opção por esta problemática de pesquisa deu-se, principalmente, 

em função de dois aspectos: primeiro, porque diz respeito ao entendimento de que a 

questão rural, a partir dessa realidade, deve ser analisada na percepção de um espaço 

de vida e de trabalho, um lugar de outras agriculturas, de suas positividades, 

contradições, que permitem a aplicabilidade do referencial teórico de Bourdieu, com 

relação às práticas e ao habitus. Também como um compromisso de quem pensa em 

fazer ou se propõe a tentar fazer, a partir do enfoque sociológico (aqui referido como 

sociologia rural), o resgate de uma dimensão crítica, aliada à possibilidade de discutir 

melhorias na qualidade de vida desta população, na perspectiva apontada por Martins 

(2000:11): 

“A sociologia rural poderá contribuir para a melhora na qualidade de vida das 
populações se recuperar a dimensão crítica da tradição sociológica; se puder 
ver-se criticamente na relação investigativa e na relação educativa com as 
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populações que estuda; se abrir mão de suas certezas para assimilar as 
incertezas que ajudou a disseminar e fazer dessas incertezas uma mediação 
cognitiva essencial na relação entre a teoria e prática.” 

 O segundo aspecto é o de que o pesquisador e a pesquisa não são e nem 

pretendem ter uma neutralidade, se é que ela exista. Assim, a opção e o interesse pela 

temática da pesquisa possibilitaram ao doutorando o encontro de uma trajetória pessoal 

de militância, de interesses e de pesquisa, com as exigências e os requisitos da seleção 

do MADE para cursar o doutorado. Essa trajetória, iniciada na militância estudantil e com 

a diplomação de Licenciado para ensino curricular de 1º e 2 º grau – Habilitação em 

Técnicas Agropecuárias, prosseguiu na atuação como profissional das Ciências Agrárias 

e na militância junto ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB/CRAB), na região 

Alto Uruguai (RS). A convivência por quatro anos com essa organização permitiu o 

(re)conhecimento e a incorporação de temas como agricultura familiar, a agroecologia, 

movimentos sociais e a luta pela terra que, de certa forma, conduziram à realização do 

Mestrado em Desenvolvimento Agrícola no CPDA/UFRRJ, iniciado em 1992. Após o 

mestrado, o trabalho de assessoria em políticas públicas em duas prefeituras municipais 

com administrações que se pretendiam democrático-populares. Inicialmente em uma 

“pequena cidade rural” e, posteriormente, em uma “cidade de maior porte” na região Alto 

Uruguai do RS, possibilitaram um contato próximo com diferentes realidades da 

agricultura familiar. Realidades diversas que continuaram a ser observadas como 

servidor público/professor na Escola Agrotécnica Federal de Sertão, a partir de 1995, 

trabalhando com o ensino profissionalizante para o meio rural, atividade realizada até o 

afastamento para cursar o Doutorado. 

 

1.4.  As questões de análise e os procedimentos26 
 Nesta pesquisa se busca a construção de uma perspectiva que tenha a 

permanência/mudança como referências para captar o movimento dialético da realidade27 

                                                 
26 Esta seção tem com referência as bibliografias: BOURDIEU et al. (1991), HAGUETTE (1990); 
MINAYO (1993), SELLTIZ (1987) e THIOLLENT (1981). 
27 Kosik (1976) em “Dialética do Concreto” analisa o mundo da pseudoconcreticidade e critica as 
abordagens unificadoras e portadoras de um sentido único do real. Neste sentido esta análise é 
importante de ser destacada, para instrumentalizar a percepção de que nesta pesquisa ocorre um 
recorte desta realidade e uma interpretação deste recorte, que é sempre relativo e parcial: “O 
conhecimento da realidade, o modo e a possibilidade de conhecer a realidade dependem, afinal, 
de uma concepção da realidade, explicita ou implícita. A questão: como se pode conhecer a 
realidade? É sempre precedida por uma questão mais fundamental: que é a realidade? Que 
realidade? Se é um conjunto de fatos, de elementos simplíssimos e até inderiváveis, disto resulta, 
em primeiro lugar, que a concreticidade é a totalidade de todos os fatos; e em segundo lugar que a 
realidade, na sua concreticidade, é essencialmente incognoscível pois é possível acrescentar, a 
cada fenômeno, ulteriores facetas e aspectos, fatos esquecidos ou ainda não descobertos, e 
mediante este infinito acrescentamento é possível demonstrar a abstratividade e a não 
concreticidade do conhecimento. (...) Na realidade, totalidade não significa todos os fatos. 
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e suas dinâmicas internas e externas na agricultura familiar. Dinâmicas essas 

relacionadas às relações dessa agricultura com o contexto geral da sociedade, os 

movimentos contestatórios do modelo de agricultura e as expressões no contexto local e 

na unidade de produção, lugar onde a agricultura de base ecológica se traduz em 

práticas produtivas28. A construção de práticas de base ecológica na agricultura traz em 

suas premissas a idéia mobilizadora da necessidade de pensar o ambiente e a relação 

homem/natureza como “naturezas distintas”, com possibilidades de cooperação, de vida 

e reprodução criativa, a partir da agricultura familiar. Essas premissas se concretizam, 

com algumas contradições na unidade de produção, como uma realidade vivida por essa 

agricultura no espaço rural, que se traduzem numa concepção de ambiente como 

representação e materialidade da relação homem/natureza. 

 A questão da visibilidade e a opção de “olhar” essa agricultura e esse agricultor 

decorrem também da metodologia do curso (anteriormente destacada), de uma demanda 

social, expressa no Projeto Iguatu, assim como da necessidade de reafirmar-se estudos 

sobre essa realidade em grande parte negada, entendimentos e percepções que se 

associaram também a uma trajetória pessoal e profissional. Este trabalho também é 

conseqüência e continuidade do trabalho coletivo e interdisciplinar realizado na linha de 

pesquisa. 

 O trabalho interdisciplinar de campo apontou que uma parte expressiva dos 

protagonistas de “outras agriculturas” na RMC integra as propostas de mudança dos 

padrões agrícolas como um projeto de resistência à exclusão social da agricultura familiar 

e alia, assim, interesses sociais e ambientais dos agricultores e da sociedade. Na gênese 

e no processo de desenvolvimento desse movimento são construídas, portanto, não 

apenas propostas de práticas alternativas de produção, mas a reafirmação de uma 

racionalidade contrária à lógica excludente da modernização conservadora. 

 A partir dessas constatações, o programa de pesquisa da linha “Ruralidades, 

Ambiente e Sociedade” procurou analisar as “outras agriculturas”, presentes na RMC, 

como um projeto socioambiental que implica diversas estratégias, tanto dos agricultores 

como das organizações que elaboram políticas relacionadas à sua implementação. Para 

tanto, partiu-se do pressuposto de que essas estratégias têm um papel fundamental no 

                                                                                                                                                    
Totalidade significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato 
qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido.” 
28 Nesta tese se utilizam as denominações agriculturas e práticas de base ecológica, a partir da 
leitura realizada de Caporal & Costabeber (2004), mas principalmente por entender que o 
processo de institucionalização de determinadas agriculturas alternativas (outras agriculturas) 
deslocou o eixo conceitual, a partir dos campos em disputas, de suas reafirmações e demarcação 
de posições, de maneira que se encobriram diferenças, além de imprecisões conceituais para a 
época atual. 
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projeto social desses agricultores, na reconstrução do ambiente rural em suas diferentes 

dimensões, bem como uma heterogeneidade e diversidade de situações importantes de 

serem analisadas. 

 Essa diversidade que se procurou analisar nesta pesquisa se expressa na 

trajetória dos vinte agricultores familiares, que compõem o universo deste tipo de 

produção em RBS. Esses agricultores trabalham com olerícolas produzidas a partir de 

agriculturas de base ecológica e mesclam desde experiências iniciais em agroecologia, 

outras em fase de consolidação e uma grande maioria em agricultura orgânica. Também 

se observou essa diversidade nas concepções e aplicações das práticas agrícolas, nas 

formas de organização do trabalho, na relação com a natureza, nos diferentes acessos a 

mercados na comercialização da produção, assim como nas sociabilidades que se 

estabelecem nessas trajetórias por parte dos agricultores familiares. 

 A produção de olerícolas em Rio Branco do Sul tem especificidades (por exemplo, 

em relação à mão-de-obra, aos mercados, aos ciclos produtivos) que se expressam em 

pelos menos duas dimensões (interna e externa) na unidade de produção, criando e 

recriando relações e arranjos no contexto da família, da organização da produção e das 

práticas agrícolas, bem como nas interfaces com a sociedade. 

 O foco e o intento da pesquisa, nesses termos, consistem em analisar a partir das 

percepções e das escolhas desses agricultores familiares, suas estratégias adaptativas e 

a reafirmação e(ou) (re)construção de identidade(s), a partir de suas práticas produtivas. 

Essas práticas produtivas adquiridas e incorporadas na construção de uma proposta de 

desenvolvimento diferenciado, que tem os pressupostos da agricultura orgânica e(ou) 

agroecologia (agriculturas de base ecológica) como referência no seu processo 

organizativo, político, econômico, cultural, social e ecológico. 

 A tese aqui apresentada é a de que os processos de transição para formas de 

agriculturas de base ecológica constituem uma estratégia de reprodução social e 

econômica dos agricultores familiares e que ocorre a partir de seus diferentes estágios de 

transição. Esses processos de transições são um dos elementos viabilizadores dessa 

reprodução, engendrando relações diferenciadas com a natureza e concretizadas num 

discurso afirmador das questões ambientais, da qualidade de vida e nas práticas, que se 

estruturam no e com seus habitus. Essa reprodução também aponta para a presença e a 

convivência de uma campesinidade – que reafirma seu patrimônio sociocultural – com 

outras racionalidades presentes nessa realidade. 

 O objetivo principal deste estudo é analisar como as percepções e as escolhas 

dos agricultores familiares que fizeram ou estão fazendo essa transição, concretizadas 

nas suas práticas produtivas e vivenciadas cotidianamente por eles, contribuem para a 
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consolidação de estratégias mais gerais de reprodução. Ao mesmo tempo, pretende-se 

analisar como isso se relaciona com a (re)construção de um processo identitário e com 

sua afirmação social, que pode ser expresso e se constitui como centralidade do seu 

projeto de vida. 

Para tanto, partiu-se do pressuposto de que essas práticas expressam e podem 

delimitar um cotidiano nos aspectos da organização da produção e da tecnologia, que 

possuem uma dimensão interna na unidade e nas famílias; que por sua vez são, também, 

constituidoras e constituídas pelas estratégias de reprodução, pensadas em seus ciclos 

de curto e longo prazo. Esses processos de produção e de reprodução têm interfaces 

com a (re)construção de uma identidade, a partir da reafirmação de sua condição social 

de agricultor e de uma relação com a natureza, o que possibilita a esses agricultores 

acionar memórias passadas e focar um futuro próximo, tendo como referência seu 

patrimônio cultural/social/ecológico.  Nesse sentido essas práticas se consolidam na e 

com a construção do projeto de vida, o qual em última instância pensa a continuidade de 

sua lógica familiar e de produção. Entretanto, a consolidação dessas práticas produtivas 

e a adoção de uma agricultura de base ecológica ocorrem em concomitância como uma 

dimensão externa, que é o movimento da sociedade, a ecologização da agricultura e uma 

proposta de transformação social, que acrescentam elementos de restrições ou 

oportunidades nessa realidade. Serão essas dimensões e esses movimentos que 

possibilitam entender suas estratégias de reprodução e gestão na unidade de produção. 

 Assim, os agricultores de base ecológica de Rio Branco do Sul adotam e 

trabalham essas práticas produtivas pensando em sua reprodução social e econômica e 

de suas famílias, bem como o seu bem-estar/qualidade de vida, principalmente no que 

diz respeito à saúde. Por outro lado, a adoção dessas práticas têm, também, imbricações 

com relação a sua sustentabilidade e as possibilidades de transformações na e da 

sociedade, a partir dessa realidade vivida e de suas sociabilidades. Dessa maneira o fato 

de utilizar determinadas práticas de base ecológica não determina os caminhos dessa 

transformação, mas apresenta indicativos das lógicas e das sociabilidades que 

determinados processos exercem, bem como as possibilidades negadas e as 

construídas. O que se pretendeu demarcar, neste trabalho, é que as incorporações das 

práticas de base ecológica se traduzem por permanências e mudanças, as quais, são 

vivenciadas pelos e nos habitus desses agricultores, e tem relação com o espaço social e 

físico, bem como das interações com a sociedade. 

A efetividade dessa análise e da realidade é pensada teoricamente, a partir dos 

campos de disputa, nos vários espaços sociais, e analisada de forma a compreender e 

construir a mediação da lógica das práticas desses agricultores, o que permite entender o 
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sentido de classificar a realidade em questão e a partir desse processo construir os 

saberes, conhecimentos e a valorização desse espaço rural. 

Para tanto, pretende-se: 

  - Realizar um resgate histórico da região de estudo, contextualizando os 

principais atores e sujeitos na proposição e implementação da proposta de agriculturas 

de base ecológica junto a essa agricultura familiar; 

  - Identificar as mudanças técnicas e produtivas no interior das unidades 

familiares de produção, as razões e percepções dessas práticas; 

  - Analisar as estratégias produtivas e de reprodução social dos agricultores 

familiares, focalizadas a partir do seu cotidiano no que concerne às suas práticas 

produtivas, tendo por pressuposto seu patrimônio sociocultural e a organização da 

produção; 

  - Identificar, a partir das estratégias produtivas e reprodutivas dos 

agricultores familiares, sua identidade e percepção de futuro. 

 Essas delimitações e objetivos para o trabalho partem das seguintes hipóteses: 

 - No processo de discussão e implementação de agriculturas de base ecológica, 

os agricultores familiares constroem suas estratégias e práticas produtivas no cotidiano, a 

partir da necessidade de reprodução da família, de sua condição de agricultor e da busca 

de uma maior segurança de mercado e de uma maior rentabilidade econômica; 

 - Os agricultores traçam suas estratégias e escolhas de reprodução analisando 

suas condições socioeconômicas e ecológicas, a partir de um ambiente político-

institucional e econômico que tem uma dimensão macrossocial e local, que atuam como 

restrição ou oportunidade na construção dessa trajetória; 

 - Além desses motivos, preocupações com a questão ambiental e com a saúde 

emergiram e se consolidaram em conjunto com outros valores, como a reafirmação de 

um fazer e de uma prática que possui uma tradição, uma relação com a natureza e um 

saber empírico, constituindo-se em reconstruções que reforçam seu patrimônio 

sociocultural e sua condição social; 

 - Os agricultores têm percepção da necessidade de transformações sociais, 

econômicas e políticas mais amplas, que redefinam a forma de a sociedade apropriar-se 

da natureza. Essas percepções são informadas pela construção de suas práticas 

agrícolas, que por sua vez estão mediadas por um espaço social e por seus habitus, 

sendo reafirmadas nas suas sociabilidades e na sustentabilidade de seus processos de 

produção/reprodução. Entretanto, sua participação somente ocorre a partir da superação 

das restrições a essa participação e a permanente ocupação nas atividades de 

produção/reprodução em que estão imersos.  
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 Esses objetivos e hipóteses definidas, também, durante o processo de construção 

do trabalho interdisciplinar caminham lado a lado com a definição dos procedimentos de 

pesquisa realizados pelos doutorandos e que se materializa numa forma de classificação 

dessa realidade. 

 O pesquisador exerce seu ofício a partir de sua trajetória profissional e, no caso 

dos doutorandos, co-existem estas experiências e os pressupostos acadêmicos e 

científicos já destacados, de maneira a realizar uma leitura da realidade e construir seu 

objeto de pesquisa. Este é um ato de classificação, e esse ato de classificar produz 

diferentes abordagens gerando, em determinados momentos, exclusões ou “filtros” em 

uma realidade diversa, heterogênea e complexa, que possui diferentes temporalidades e 

espacialidades. Essa classificação, em última instância, é uma expressão que parte da 

racionalidade do próprio pesquisador e de sua posição social. Para tanto, é importante 

reconhecer, como afirma Bourdieu (1989:111), os diferentes processos que interagem 

nestas classificações, procurando uma construção histórica do ato de classificar: 

“Ora, a ciência social, que é obrigada a classificar para conhecer, só tem 
alguma probabilidade, não já de resolver, mas de, pelo menos, por 
corretamente o problema das classificações sociais e de conhecer tudo o que, 
no seu objecto, é produto de actos de classificação se fizer entrar na sua 
pesquisa da verdade das classificações o conhecimento da verdade dos seus 
próprios actos de classificação. O que quer dizer que não é possível dispensar, 
neste caso menos que em qualquer outro, uma análise entre a lógica da 
ciência e a lógica da prática”. 

 A realidade observada pelo ato de pesquisa é uma leitura do real que se expressa 

nas formas de aproximação e nos procedimentos para observar/analisar/classificar a 

realidade (HAGUETTE, 1990). Nesse sentido, ela se apresenta como reveladora e como 

revelação, e esta aproximação contribui no processo de construção social do 

conhecimento, em que o pesquisador procura a percepção e o entendimento entre a 

forma, o conteúdo e o fim, de maneira a perceber e romper com os “obstáculos” que ele 

mesmo se impõe ou que a própria realidade com suas dinâmicas lhe apresentam 

(BOURDIEU et al., 1991). Para tanto, deve estar atento e em eterna vigilância, como 

também ter presente o caráter inacabado do conhecimento: 

“O conhecimento em movimento é um modo de criação contínua; o antigo 
explica o novo e o assimila; e vice-versa, o novo reforça o antigo e o 
reorganiza. ‘Conhecer algo’ diz Hoffing, ‘não é apenas re-conhecer esse algo, 
mas considerá-lo com seqüência de alguma coisa que já se conhece”. 
(BACHELARD, 2000:19) 

 Demarcados alguns pressupostos do processo de pesquisa, é importante 

destacar que os procedimentos para delimitar a realidade de Rio Branco do Sul 

passaram, também, por duas dimensões: o trabalho coletivo e o trabalho individual, com 

lógicas distintas que se estruturam na metodologia do curso e nas posturas profissionais 
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dos pesquisadores, mas que buscam uma complementaridade em sua essência. 

 Dessa forma, os procedimentos de visita e aproximação com os vinte agricultores 

familiares que produzem olerícolas, com práticas agrícolas de base ecológicas, ao 

mesmo tempo em que se apresentaram ao pesquisador como novidade, como uma 

revelação da realidade, da qual se procurou realizar uma leitura, a partir do trabalho 

coletivo, exigiu ainda acionar suas próprias vivências. O que possibilita compreender que 

sua construção social de sujeito e agente, também, se reflete nas relações com os 

agricultores familiares, o que exige uma vigilância e compreensão dessas realidades. Por 

outro lado, por parte destes agricultores, a pesquisa e o pesquisador também se 

manifestam como novidade no seu dia-a-dia, e essa relação delimitada por lógicas 

diferenciadas, também passa a envolver campos de interesses e diferentes saberes. 

Esses saberes e interesses foram confrontados no convívio do dia-a-dia das visitas, nas 

conversas preliminares, nas entrevistas e na coleta dos dados socioeconômicos para a 

pesquisa, como um desafio a ser superado tanto no trabalho coletivo como no individual, 

principalmente pela diversidade de percepções e sociabilidade. 

  As trocas e os convívios foram de grande intensidade no trabalho coletivo, pois 

envolveram um número maior de pessoas e perspectivas, uma vez que os pesquisadores 

realizaram várias incursões, conforme será apontado no próximo quadro, nas unidades 

de produção e com as famílias dos agricultores. A proximidade construída nesse 

processo, de certa forma, permitiu a construção de filtros para reconhecer/analisar essa 

realidade, principalmente para os pesquisadores, o que não nega que a possibilidade 

inversa também seja possível de que tenha ocorrido, mas neste sentido por parte dos 

agricultores. O que necessariamente exigiu uma postura crítica para que se percebessem 

os “obstáculos” e as possibilidades de uma ruptura com as posturas pré-concebidas da 

realidade que se apresentava (BOURDIEU et al., 1991). 

 O trabalho coletivo impôs uma problemática aos agricultores, uma vez que as 

problemáticas construídas, pela pesquisa, foram discutidas pelos pesquisadores e pelos 

parceiros do Projeto Iguatu. Essa problemática apesar de em determinados momentos 

não ter proximidade com sua realidade, permitiu conforme as falas dos próprios 

agricultores, construir questionamentos ao seu dia-a-dia e um “pensamento e perguntas 

do que acontece na vida”. Essa “postura de imposição”, de certa forma, também está 

presente nas entrevista para o preenchimento dos questionários, pois na maioria dos 

casos foram realizadas com a presença dos quatro pesquisadores e o agricultor junto de 

suas famílias, e envolveu necessariamente saberes, conhecimentos diferenciados, assim 

como “capitais e patrimônios” distintos. 

 Essa “posição impositiva”, do ponto de vista da pesquisa, exigiu, conforme bem 



 40

observado por Thiollent (1981), com relação à enquete e a pesquisa, uma relativização e 

uma troca de saberes e conhecimentos para poder aproximar os diferentes 

entendimentos e noções utilizadas para a descrição da realidade, a partir do encontro 

entre os pesquisadores e agricultores. Por outro lado, esta proximidade construída 

permitiu a triangulação de informações entre os participantes do processo coletivo e 

individual, como uma forma de “checagem” das informações. 

 Entretanto, é importante destacar que diante da necessidade de cumprimento dos 

prazos, ocorreu uma relativização dos processos didático-pedagógicos e de vigilância, 

por conta da necessidade de respeitar as diferentes temporalidades e espacialidades que 

se cruzam nessas realidades (seja em relação ao curso, seja quanto ao trabalho coletivo, 

seja em relação à própria pesquisa individual). A necessidade de cumprimento de prazos 

e a realização do trabalho interdisciplinar, por outro lado, proporcionaram e exigiram uma 

troca intensa de diferentes pontos de vista e questionamentos. 

 No entanto, apesar dos tempos e espaços estarem pré-determinados quanto ao 

método de trabalho, este processo foi destacado como sendo muito importante, por parte 

dos entrevistados, pois apesar do “tempo parado a conversa é importante” (fala de 

agricultor entrevistado). O quadro a seguir pretende resumir essas interações: 
Quadro 02 – Resumo etapas do trabalho coletivo e individual 

Trabalho coletivo Trabalho individual 

- visita de aproximação (uma em cada unidade produtiva e 
alguns casos duas) 
 
- entrevista a partir do questionário formulado (20), 
procurando a partir de uma breve história de vida, 
compreender a percepção dos agricultores dos processos 
vivenciados. (em média 3 horas por família e com visita a 
unidade de produção) 
 
- coleta e análise de solo (1 por família) 
 
- construção de uma matriz de dados quantitativa 
 
- retorno aos professores e parceiros projeto Iguatu 
 
- trabalho individual dos pesquisadores para as suas teses. 
 
- retorno dos pesquisadores para expor para a comunidade 
o trabalho individual e coletivo e agradecer a colaboração, 
momento importante de sociabilidade. 

- entrevista semi estruturada com os vinte agricultores 
 
- trabalho conjunto com a colega nutricionista, possibilitou o 
cruzamento de informações 
 
- transcrição das entrevistas (em torno de 27 horas de 
gravação)  
 
- análise dos dados 
 
- estruturação e escrita 
 
- qualificação da tese 
 
- possível retorno com as conclusões e resultados finais. 

Fonte: Trabalho pesquisa Turma VI – MADE, 2007 
 

 Outro fato destacado pela maioria dos entrevistados foi a satisfação de ser 

reconhecido por sua atividade, principalmente pela “universidade” e fazer parte de uma 

pesquisa. Esses dois pontos foram reafirmados quando do retorno dos pesquisadores às 

comunidades para a realização de parte dos trabalhos individuais, que aconteceu no mês 

de maio de 2007. Também foi destacada a importância do fornecimento gratuito dos 

resultados das análises de solos a cada um dos agricultores entrevistados. Pode-se 

afirmar, portanto, que ocorreu uma sociabilidade positiva na opinião da maioria dos 
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participantes (tanto por parte dos agricultores como dos pesquisadores). 

 Importante ainda destacar que o questionário utilizado como referência nas 

entrevistas tinha em vista o interesse em diagnosticar as unidades familiares e atender 

aos pressupostos coletivos e individuais do trabalho de pesquisa. Esse procedimento 

mesclou várias técnicas de pesquisa, como a entrevista semi-estruturada, a história de 

vida, a construção de um banco de dados a partir da matriz quantitativa, que visaram à 

construção de indicadores desta realidade que serve de referência nos trabalhos 

individuais29. 

 O trabalho individual, dessa maneira, foi uma continuidade do processo de 

pesquisa interdisciplinar. Assim, após a finalização da parte coletiva, seguiu-se a 

pesquisa para finalização das teses individuais, com a parte de estruturação do trabalho 

específico de cada pesquisador. 

 Dessa forma, o universo de pesquisa de vinte agricultores familiares de Rio 

Branco do Sul, que também correspondem aos agricultores que têm como matriz 

produtiva central de geração de renda à olericultura orgânica ou a agroecológica no 

município, foram novamente visitados para uma conversa informal e ajustes visando à 

realização de nova entrevista, agora para o trabalho individual. Voltou-se, então, a 

conversar com os vinte agricultores realizando uma nova rodada de encontros, focada 

nos pontos específicos de cada pesquisa. Este universo de pesquisa está assim 

distribuído nas comunidades Capiru dos Cavassin (3 agricultores) e Campina dos Pinto 

(12 agricultores) e Capiru do Epifanio (5 agricultores). Sendo que nas duas primeiras a 

olericultura além de especializada é a principal geradora da renda nas unidades de 

produção e no caso do Capiru dos Epifanio esta situação pode ser relativizada, conforme 

será analisado no capitulo 4. 

  Essa fase do trabalho foi realizada em conjunto com a pesquisadora da área de 

nutrição, pois tendo como referência a experiência anterior (do trabalho coletivo que 

possibilitou a troca de informações/conhecimentos) e também para que esta nova rodada 

de entrevista não se tornasse “cansativa” para os agricultores, uma vez que outros dois 

pesquisadores também retornaram ao local, para realizar novas entrevistas, coleta de 

dados e materiais. 

 Para tanto, foi preparado um roteiro de entrevista semi-estruturada (anexo 04) e 

foi realizada com o(a) responsável na família pela produção e conseqüentemente pela 

introdução das práticas agrícolas de base ecológica. No caso da colega doutoranda, a 

entrevista foi com a(o) responsável pelas práticas alimentares por se tratar de sua 
                                                 
29 Este processo foi elaborado, tanto o individual como o coletivo, tendo por fundamentos as 
seguintes bibliografias: HAGUETTE (1992); MINAYO (1993) e SELLTIZ (1987). 
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temática de pesquisa. A oportunidade de realizar o trabalho em conjunto foi importante, 

pois permitiu aos pesquisadores, em alguns casos, a interação nas entrevistas, a troca de 

informações e avaliações das situações enfrentadas, assim como a socialização de 

conhecimentos. 

 Essa troca de impressões foi valiosa para a pesquisa, uma vez que, além de 

reconhecer e avaliar a realidade de outro “olhar”, é necessário entender de que forma 

este “olhar” está analisando, e isso possibilitou uma ampliação das leituras realizadas, 

assim como a triangulação de informações, visando a um quadro o mais próximo possível 

do real. 

 O roteiro utilizado nas conversar com os agricultores teve com referência a técnica 

de entrevista semi-estruturada, que foram gravadas e transcritas. Esse procedimento foi 

utilizado com vistas à obtenção de dados de duas naturezas (HAGUETTE, 1992): 

- concretos/objetivos: referentes, por exemplo, ao tamanho da unidade, culturas, 

produção, participação comunitária, entre outros, complementando o que não foi 

apreendido no trabalho coletivo etc.; 

- subjetivos: referem-se às razões, às motivações, aos valores, às opiniões, atitudes, 

condutas e aos comportamentos presentes e passados, bem como às expectativas 

futuras dos entrevistados, de acordo com os objetivos e as hipóteses propostas. 

 Também é preciso destacar que, embora este estudo tenha pretendido privilegiar 

a visão dos agricultores familiares, se utilizou o método da “triangulação” dos dados, ou 

seja, além da “fala” destes agricultores, a análise foi conferida com dados e informações 

obtidas de entrevistas feitas com informantes-chave e consulta a fontes secundárias, que 

possibilitaram a representatividade das informações. Para complementação do trabalho 

também foram utilizados dados censitários, documentação de época, projetos, planos de 

trabalho e diagnósticos sobre a região. 

 O trabalho de pesquisa realizado procurou abranger, além desse processo de 

coleta de dados, a construção de uma relação de diálogo e de troca com os agricultores 

de maneira a permitir que no futuro, se assim esses agricultores desejarem, eles possam 

apropriar-se do trabalho realizado, analisá-lo e refletir, em conjunto, de forma mais 

aprofundada com os pesquisadores. 

É importante destacar que, embora o encontro realizado no mês de maio/2007 

entre os pesquisadores e os agricultores entrevistados não tenha permitido uma 

discussão ampla de cada uma das pesquisas, ficou aberta a possibilidade de após a 

defesa das teses ocorrer um novo encontro para apresentar os resultados e as 

conclusões dos trabalhos e, dessa forma, abrir a possibilidade de os participantes 

refletirem sobre suas práticas. 
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 Nesta seção foram apresentados os procedimentos, as questões de análise, os 

objetivos e as hipóteses deste trabalho de pesquisa, na próxima seção, como 

continuidade, são apresentados aspectos teóricos dos embates que permeiam o rural e 

outras agriculturas, especificamente com relação a: racionalidade moderna; concepção 

de ambiente e do rural; agricultura orgânica; agroecologia e agricultura familiar. Esses 

aspectos teóricos mais gerais permitem que se possam, então, buscar as referências 

teóricas de habitus, campos e práticas a partir da teoria do sociólogo Pierre Bourdieu. 

Estes conceitos foram utilizados para a construção, análise e uma leitura da realidade 

encontrada em Rio Branco do Sul, de forma a estabelecer os vínculos entre os 

movimentos macrossociais e a agricultura familiar, estudada nesta pesquisa, e dessa 

maneira apontar as bases com quais se trabalha visando à efetivação dos objetivos desta 

tese. 

 



 
 
 
 
 

2. ASPECTOS TEÓRICOS: embates que permeiam o rural e as outras 
agriculturas 

2.1. A racionalidade moderna 
 Para SETTON (2002:60), nas formações modernas os processos de socialização 

podem ser analisados como “espaços plurais de múltiplas relações sociais”, e o conceito 

de habitus, ao ser acionado, possibilita a mediação entre o indivíduo e a sociedade, de 

forma que se possa perceber no cotidiano sua inserção na construção das práticas, como 

um processo com várias dimensões, que influenciam e interagem na realidade. Essas 

referências contribuem para delimitar a proposta desta tese e permitem uma demarcação 

conceitual e objetiva dos múltiplos espaços, onde ocorrem as sociabilidades que têm 

interdependência com a agricultura familiar de Rio Branco do Sul e suas práticas de base 

ecológica. A partir desta apropriação conceitual é que se destacam as questões 

relacionadas à racionalidade moderna (a partir da modernidade), as concepções de 

desenvolvimento, natureza e ambiente, pois estas estruturam uma visão de mundo e 

também do espaço rural. Essa visão de mundo e do rural implica a percepção dos 

campos em disputas, suas conjunturas, bem como os habitus que estruturam as práticas 

produtivas dos agricultores estudados, pois essas práticas são a concretização de um 

movimento de organização social, político e econômico, a partir da contraposição ao 

modelo de agricultura hegemônico. Essa contraposição no movimento dialético da 

realidade social tem imbricações estruturantes com os habitus dessa agricultura familiar e 

com a adoção de práticas de base ecológica, pois estes processos de adoção de outras 

agriculturas e, portanto de transições para outras agriculturas, ocorrem a partir de uma 

dimensão macrossocial e de uma dimensão vivida no dia-a-dia dessa agricultura familiar. 

 Assim, antes de adentrar nos aspectos que buscam retratar as práticas que 

representam “o empírico” localmente situado nesta tese, quer seja, em Rio Branco do 

Sul, é importante abordar algumas problemáticas e noções conceituais do ponto de vista 

macrossocial para que se possa entender os fundamentos, as concepções das questões 

e dos campos em disputas que circundam a problemática da agricultura familiar e as 

práticas de base ecológica. 

 Dessa maneira serão destacados os entendimentos em relação: à modernidade, 

por conta da sobrevalorização da técnica e da hegemonia de uma concepção econômica 
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e industrial nos modos de produção; o modelo atual de desenvolvimento, por conta de 

sua visão excludente e de um caminho único; a idéia/concepção de natureza e ambiente, 

que fundamentam as visões dicotômicas de rural e urbano, quando estas deveriam ser 

de complementaridade e dualidade. Esse conjunto de concepções e visões de mundo 

podem ser encontrados como materialização na concepção e conformação do espaço 

físico e social da RMC e de Rio Branco do Sul. Nesse espaço de forma dialética, 

também, convive a resistência da agricultura familiar a partir da implementação de outras 

agriculturas, mesmo que num ambiente de bloqueio e restrições. 

 A modernidade, com a chegada do século XXI, é reintroduzida novamente como 

um problema sociológico, discutindo-se seu “desenvolvimento passado e formas 

institucionais presentes”, principalmente pelo seu dinamismo e acentuada interferência 

nos hábitos e costumes tradicionais, assim como seu impacto global: 

“A modernidade deve ser entendida num nível institucional; mas as 
transformações introduzidas pelas instituições modernas se entrelaçam de 
maneira direta com a vida individual, e portanto com o eu. Uma das 
características distintas da modernidade, de fato, é a crescente interconexão 
entre os dois “extremos” da extensão e da intencionalidade: influências 
globalizantes de um lado e disposições pessoais de outro” (GIDDENS, 2002:9). 

 De acordo com o autor, a modernidade produz “diferenças, exclusão e 

marginalização”, processos que podem ser analisados nas diferentes formas de 

segregação das experiências do indivíduo. A “vida social moderna” pode ser explicada a 

partir de um conjunto de elementos, entretanto três deles se destacam, como principais 

(GIDDENS, 2002:26): 

  a) separação do tempo e espaço – “condição para a articulação das 

relações ao longo de amplos intervalos de espaço-tempo”; 

  b) mecanismos de desencaixe – “consistem em fichas simbólicas e 

sistemas especializados. Mecanismos de desencaixe separam a interação das 

particularidades do lugar”; 

  c) reflexividade institucional – “o uso regularizado de conhecimento sobre 

as circunstâncias da vida social como elemento constitutivo de sua organização e 

transformação”. 

 A esse conjunto de elementos também se associam uma concepção de um 

“mundo industrial”:  

“A ‘modernidade’ pode ser entendida como aproximadamente equivalente ao 
‘mundo industrializado’ desde que se reconheça que o industrialismo não é sua 
única dimensão institucional. Ele se refere às relações sociais implicadas no 
uso generalizado da força material e do maquinário nos processos de 
produção. Como tal, é um dos eixos institucionais da modernidade. Uma 
segunda dimensão é o capitalismo, sistema de produção de mercadorias que 
envolve tanto mercados competitivos de produtos quanto a mercantilização da 
força de trabalho. Cada uma dessas dimensões pode ser analiticamente 
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distinguida das instituições de vigilância, base do crescimento maciço da força 
organizacional associado com o surgimento da vida social moderna” 
(GIDDENS, 2002:21). 

 Essas forças do industrialismo e do capitalismo no mundo atual (moderno e da 

modernidade) se solidificam nas disputas pela construção e implementação desses 

modos de fazer e de pensar. Movimentos esses que impõem um ritmo de mudanças 

acelerado e ágil, como jamais visto na história das sociedades humanas: é um “mundo 

em disparada”, no qual a modernidade está articulada a uma “relação instrumental com a 

natureza” (GIDDENS, 2002:09). 

 Além dessa relação “instrumental com a natureza”, a modernidade pode ser 

associada, entre outras questões, pela disseminação e “contaminação” ideológica da vida 

pelo processo de industrialização, e, como conseqüência e complementaridade, tem-se a 

construção de um imaginário social que abriga, permite controles e reafirma um conjunto 

de idéias/concepções sobre estas transformações. Esse processo é acompanhado pela 

urbanização e positividade na sociedade “das luzes da cidade” e do uso das técnicas 

modernas. 

 Esse conjunto de visões e concepções de mundo materializa, também, uma forma 

de ser no mundo, construindo ao mesmo tempo a idéia e a associação do espaço rural 

com o atraso, ao contato com a natureza e com uma técnica limitada por um senso 

prático. Esses pressupostos têm conexão com um imaginário social e uma concepção de 

desenvolvimento e progresso que consolida também as positividades da industrialização, 

buscando o controle absoluto das formas de produção e o “domínio da natureza”, ou seja, 

procurar determinar os tempos e os espaços dos “processos naturais” e produtivos na 

sociedade. 

 Essa é a perspectiva apresentada por Castoriadis (1987) em “Reflexões sobre o 

Desenvolvimento e a Racionalidade”. O autor analisa e demonstra a articulação da 

concepção de desenvolvimento a um slogan e uma ideologia oficial e “profissional”, que, 

a partir dos anos 30, conformada num processo histórico e dotada de uma visão 

diferenciada, se expressa no discurso econômico e na idéia e(ou) ideologia do progresso 

como um crescimento sem limites1. A racionalidade econômica e a técnica são os pilares-

mestre do processo construído a partir do e entre o mundo desenvolvido e o 

subdesenvolvido. 

 O desenvolvimento, como ideologia, chegou a significar o crescimento indefinido, 
                                                 
1 Castoriadis (1987) associa a construção de um imaginário social do desenvolvimento e do 
progresso às mudanças na concepção da natureza, resgatando os pensadores da Grécia 
Clássica, a efervescência da Idade Média, com a emergência da burguesia, do mundo “com 
limites” imposto pela religião judaico-cristão, a consolidação de uma racionalidade normatizadora, 
que se capilariza no mundo ocidental com a emergência da sociedade moderna. 
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ou seja, a maturidade, com capacidade de crescer infinitamente, segundo acreditavam 

seus ideólogos. Essas idéias se institucionalizaram e definiram os seus fins e seus limites 

que, por sua vez e, ao mesmo tempo, delimitaram o ser e a norma. Para Castoriadis 

(1987:144-146), foi esse conjunto de processos que produziu uma “significação 

imaginária da sociedade”, como sendo um conjunto de normas, atitudes, valores e 

mesmo uma definição social da realidade ou, como no dizer do autor, “daquilo que conta 

e daquilo que não conta”: 

“Foi assim, finalmente que o desenvolvimento chegou a significar um 
crescimento indefinido, e a maturidade, a capacidade de crescer sem fim. 
Assim concebidos, enquanto ideologias mas, também, a nível mais profundo, 
enquanto significações imaginárias sociais, eles eram e continuam a ser 
consubstanciadas a um grupo de ‘postulados’ (teóricos e práticos) dos quais os 
mais importantes parecem ser:- a ‘onipotência’ virtual da técnica; - a ‘ilusão 
assintótica’ relativa ao conhecimento científico; - a ‘racionalidade’ dos 
mecanismos econômicos; - diversos lemas sobre o homem e a sociedade que 
se modificaram no correr do tempo, mas que implicam todos, seja que o 
homem e a sociedade estão ‘naturalmente’ predestinados ao progresso, ao 
crescimento, etc. (Homo Oeconomicus, a mão invisível’, o liberalismo e a 
virtudes da livre concorrência)”. 

 Nessa perspectiva, o desenvolvimento humano reduziu-se ao desenvolvimento 

econômico e técnico, “perdeu” as demais dimensões da vida e da espécie humana e 

acabou por reforçar o caráter unidimensional da ciência cartesiana e, é claro, do 

pensamento hegemônico em nossa sociedade2. Nesse sentido, a falta de limites ao jogo 

da racionalidade econômica, de um lado, e a substituição de questões éticas e políticas 

pela razão técnica e científica, de outro, têm conduzido a um caminho em direção à 

desintegração na sociedade dos valores humanitários e à destruição crescente da 

biosfera. 

 Esse processo, já descrito no capítulo anterior como uma crise socioambiental, é 

também o reflexo das contradições e do caráter insustentável do próprio modelo que, ao 

estar centrado na racionalidade econômica-instrumental, em detrimento de outras 

racionalidades, se converteu no princípio constitutivo e organizador da vida no ocidente e 

legitimou uma falsa idéia de progresso e desenvolvimento, baseada no crescimento 

econômico ilimitado, tendo por “motor” a ciência e a tecnologia. Ao analisar esse 

processo Floriani (2004a: 136) argumenta que: 

“a imagem que é apresentada do mundo tecnologicamente civilizado é uma 
imagem única, inequívoca e inevitável e que não há nenhuma salvação para as 
sociedades que não seguirem essa via. A via que não sabemos ao certo onde 

                                                 
2 Para Brügger (1999: 71), “é lícito questionar se desenvolver não teria sido, na maioria dos 
exemplos históricos, (des) envolver, isto é, romper o elo de envolvimento de determinados povos 
com a sua cultura no sentido mais amplo – fragilizar e ‘pasteurizar’ tanto a diversidade biológica 
quanto cultural, até que todos os padrões se convertam em apenas um, gerando o pensamento 
unidimensional”. 
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fica, e o que é pior, onde nos levará. Não se trata de um discurso anti-científico 
ou anti-tecnológico. Trata-se de um discurso que não deve ceder à ilusão de 
que o mundo contemporâneo está dividido entre um eixo do bem e outro do 
mal. O realismo utilitarista das sociedades contemporâneas desencantou o 
mundo, mas com isso pode ter desencantado também a vida, ao propor o 
utilitarismo como a forma dominante para suplantar aquelas ilusões”. 

 Essa é uma imagem (do realismo utilitarista) que não se reflete, ela se basta como 

moderna e somente se expande rumo ao ilimitado e exclui como atraso outros possíveis 

caminhos. O “realismo utilitarista” que percebe a natureza a seu serviço é também 

portador e gerador de desigualdades, injustiças sociais e degradação ambiental, que não 

podem ser consideradas como conseqüências inevitáveis do desenvolvimento e do 

progresso humano, mas de um modo particular de se “(des)envolver”. Isso permite 

concluir que pode ser possível e essencial uma mudança de direção, de concepção e de 

olhares para este processo (RAMPAZZO, 1999; LEFF, 2001, FERREIRA, 2002)3. 

 No entanto, apesar de apresentar-se como um caminho único, de buscar a 

homogenização de espaços, da apropriação técnico-econômica desses espaços e da 

construção de uma “natureza a seu serviço”, esse modelo e o imaginário sofrem 

contestações. As possibilidades de mudança de rumo se expressam na difusão e 

organização dos movimentos emancipacionistas, que passam a ter maior expressão e 

visibilidade a partir do final da década de 1950 e no decorrer da década de 1960 e que se 

consolidam na atualidade. Tais movimentos questionam essa lógica e essa construção 

da realidade, que utilizam a técnica e a ciência como um caminho único e se fortalecem a 

partir de propostas ambientalistas e alternativas para a sociedade e agricultura (que se 

refletem nas várias matizes da agricultura alternativa). 

 Furtado (1996) apontou em sua obra os limites desse modelo de 

desenvolvimento, questionando as bases nas quais foi construído e a possibilidade de 

uma concepção e de uma forma de exploração da natureza ter conseguido se 

universalizar para todos os países e concretizar a ideologia presente no progresso e no 

desenvolvimento. Ao expor o limite dos “recursos não reproduzíveis” e a própria relação 

de depredação da natureza que está acoplada a um crescimento sem limites, exploratório 

e predador, o autor é reafirmado por Cavalcanti (2003) pelo seu pioneirismo em 

desmistificar “o mito do desenvolvimento” e a afirmação da inesgotabilidade dos 

“recursos naturais”. 

 Essa conjunção de fatores (movimentos contestatórios/percepções da 

insustentabilidade do modelo) propicia a construção de visões de mundo diferenciadas, 

                                                 
3 De acordo com Brügger (1999: 27), “não são todas as atividades humanas que causam impactos 
relevante sobre a natureza, mas um determinado modo de produção que inclui não só as relações 
da sociedade com a natureza como também as relações dos homens entre si”. 
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que imprimem um sentido mais apropriado à concepção de desenvolvimento. Esse novo 

sentido questiona o modo de conceber, de “explorar” a natureza e seus “recursos”, do 

modelo hegemônico, assim como a homogeneização e pasteurização dos espaços, que 

ficam presos a uma visão industrialista e a serviço de sua racionalidade econômica. 

 A agricultura hegemônica traz em seu âmago esta visão instrumental da natureza 

e do meio ambiente, como determinada a fins, se conformando em um espaço físico. 

Este espaço físico é concebido como o lugar de produção onde se concentram os 

insumos (adubos, sementes, controle de “pragas e doenças”), mão-de-obra e o solo – 

substrato “natural” – condicionados por aspectos climáticos. 

 A emergência da questão ambiental e as críticas as “externalidades” deste modelo 

de produção obrigam a revisões e correções de rumos nas formas de “controle dos 

processos naturais de produção” com a adoção de “técnicas de precisão” que procuram 

minimizar os impactos no ambiente produtivo. Entretanto, essa revisão não altera os 

princípios que estruturam tais práticas, princípios que são preservados em sua essência. 

Dessa forma, a “paisagem” continua a ser simplesmente de uma natureza e um meio 

ambiente, “lugar” dessa atividade econômica, não possibilitando “possível” sintonia entre 

a produção, à “natureza e o meio ambiente”. 

 Esses princípios da industrialização e da busca de dominação da natureza4 

alteraram e ressignificaram profundamente o sentido tradicional de um manejo agrícola 

menos agressivo ao ambiente e ao homem, destruindo comunidades, culturas e a 

biodiversidade dos ecossistemas. Esse modelo hegemônico tem sua maior expressão na 

revolução verde com a transformação do campo e aplicação de um pacote tecnológico, 

homogenizador de processos. Processos que artificializaram as relações de produção e o 

modo de fazer agricultura, deslocando a dicotomia do atrasado/moderno, que até então 

era aplicado na relação campo/cidade, para o interior do próprio rural5. 

 Nesse sentido, é importante ter em perspectiva o processo histórico do mundo 

rural como espaço de produção e de vida e reconhecer que as contradições entre o 

campo/cidade, urbano/rural, moderno/atrasado, não são frutos somente da modernidade, 

                                                 
4 No caso deste trabalho é fundamental para entendermos este processo, pois serão esses 
pressupostos que são questionados pelos movimentos alternativos na agricultura e que provocam 
mudanças na formas de produção na atualidade. Os movimentos de transições na agricultura são 
analisados por Buttel (1995) e apontam na atualidade para profundas mudanças de forma a 
minimizar os impactos negativos do modelo industrial, assim como ter presente os graves 
problemas ambientais, o autor chama a esse processo de ecologização da agricultura. 
5 Buttel (1995) demonstra este processo de mudanças na agricultura mundial a partir das 
transições agroecológicas e Graziano da Silva (1982), Martine & Garcia (1987), com enfoques 
diferenciados, analisaram o Brasil. Um estudo de caso de transições agroecológicas a partir de 
processos alternativos de desenvolvimento e de outra agricultura pode ser consultado em Muller 
(2001). 
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mas podem ser buscadas ainda na Antiguidade. Willians (1989) afirma que o espaço 

rural, como sendo algo em processo de extinção e “iluminado pelas luzes da cidade e da 

modernidade”, foi tratado como temática na literatura inglesa há mais de quatro séculos. 

A própria questão do desaparecimento das visões/concepções do mundo rural e, 

portanto, de suas ruralidades, pode ser encontrada na Inglaterra do século XV. A 

revolução industrial inglesa também pode ser caracterizada como um amplo processo de 

transformações no campo e mesmo na cidade6, o que, de certa forma, desmistifica o 

imaginário de que “as luzes da cidade” conformam o paraíso e, por contraposição, de que 

o espaço rural é algo mutável e a ser transformado. Isso demonstra, segundo o referido 

autor, que as mudanças culturais e produtivas na relação homem/natureza/sociedade 

dependem do olhar e da perspectiva de quem as analisa. 

 Na sociedade moderna as diferenciações na análise do rural e do urbano, como 

uma forma de apreensão do processo social, evidenciam uma visão negativa em relação 

ao rural, em oposição à positividade do urbano e que não se constitui como retórica, mas 

sim como um pressuposto da racionalidade moderna. 

 Nessa perspectiva, é preciso avançar na apreensão da agricultura e também do 

ambiente como um lugar da simples delimitação geográfica da distribuição territorial de 

“objetos”, ou seja, como ambiente “físico”, para uma visão em que esta 

agricultura/ambiente seja parte integrante e inseparável de um processo de construção 

social da realidade, mediatizada por um sistema de valores e que lhe conferem uma 

determinada significação/organização territorial. 

 Tomando por base o pensamento de Feuerbach, Gonçalves (1990:190) 

argumenta que o conceito de meio ambiente deve ser considerado como uma “segunda 

natureza”, 

“que resulta do agir humano, através do processo do trabalho, sob 
determinadas relações sociais, localizadas no espaço-tempo, ao procurar 
satisfazer suas necessidades do estômago e fantasia. Sendo assim, o Meio 
Ambiente é um espaço-tempo socialmente constituído, é um Meio-Ambiente 
Histórico (Rosa Luxemburg), enfim, é a materialização do modo como os 
homens sócio-historicamente se apropriam do que convencionam chamar 
natureza”. 

                                                 
6 Interessante observar em Johnson (2003) as mudanças estruturais que o processo da Revolução 
Industrial provocou na sociedade da época, ou seja, embora a cidade represente esse imaginário, 
ela não possui somente uma forma, se consolidou como signo de um processo, mas com sua 
temporalidade e espacialidade. Os argumentos poderiam ser analogamente utilizados para o 
campo, pois demarcam as mudanças estruturais deste modelo. Assim como é importante destacar 
que muitos dos movimentos rebeldes da agricultura têm seus pressupostos gestados nessa 
época, no bojo das discussões que a Revolução Industrial gerou na sociedade (EHLERS, 1996). 
Estes processos também implicam mudanças na concepção e percepções da natureza, que em 
diferentes temporalidades e espacialidades são retratados em Lenoble (1990), Willians (1989) e 
Thomas (1988). 
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 Dessa forma, para ultrapassar as perspectivas meramente unidimensionais da 

questão ambiental e, em consequência, do ambiente agrícola, é imprescindível que se 

considere a expressão “meio ambiente” em sua dimensão sócio-histórica, pois ambas as 

questões exigem a busca de novos paradigmas filosóficos, os quais incluem aspectos 

éticos/valorativos que perpassam os universos científico, técnico, socioeconômico e 

político: 

“(...) a questão ambiental não pode ser reduzida ao campo específico das 
ciências da natureza ou das ciências humanas. Ela convoca diversos campos 
do saber, pois a questão ambiental, na verdade, diz respeito ao modo como a 
sociedade se relaciona com natureza. Estão aí implicadas, portanto, as 
relações sociais e as complexas relações ente o mundo físico-químico e o 
mundo orgânico. Nenhuma área de conhecimento específico tem competência, 
pois, para decidir sobre ele, embora muitos tenham com que contribuir... A não 
ser que se acredite que cabe aos cientistas e técnicos decidir sobre o devir da 
sociedade (...) A questão ambiental é, assim, mais que um campo 
interdisciplinar, pois nela se intercruzam o conhecimento técnico-científico; as 
normas e valores; o estético-cultural, regidos por razões diferenciadas, porém 
não dicotômicas” (GONÇALVES, 1996:139). 

 Esse parece ser o sentido que se apresenta na atualidade para o debate em torno 

do rural (nesta concepção como o lugar da agricultura em suas múltiplas dimensões), 

bem como na discussão da crise socioambiental, nas contestações do modelo gerador 

dessa crise e na emergência dos atores sociais que buscam ressignificar as ruralidades e 

construir novos sentidos a estes processos sociais. 

 A demarcação desses aspectos é fundamental, pois auxilia no entendimento da 

conformação do espaço rural da RMC e de Rio Branco do Sul, bem como da 

negatividade do rural nessas realidades. Essa demarcação também auxilia a entender os 

embates, os limites e bloqueios que essa agricultura familiar enfrenta, uma vez que 

inserida na sociedade, busca a resistência e a contraposição a estas formas de conceber 

e produzir na natureza e será nesse movimento que se constroem suas percepções e 

escolhas. Dessa forma a análise dessas realidades, a partir da construção de outras 

agriculturas, assim como o desvelamento de percepções diferenciadas de ambiente e de 

natureza, contribuem para a ampliação destas noções e conceitos, permitindo a 

visibilidade desse mundo rural. Entretanto, para o que se propõe este trabalho é 

importante ainda destacar conceitualmente os entendimentos com relação ao ambiente, 

natureza e o rural. 

  

2.2. Uma natureza, um ambiente e o rural com negatividades 
 Uma questão central quanto à racionalidade, acoplada ao modelo hegemônico de 

desenvolvimento e de agricultura, e mesmo dos movimentos sociais alternativos a este 

processo, é a necessidade de entender como se constroem e também como são 
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construídas nesses embates a idéia de natureza e a de meio ambiente. Isso porque 

ambas as idéias estruturam os processos e o aparato tecnológico que se materializa na 

forma de conceber e fazer agricultura, a partir da concepção de uma “natureza a serviço 

do homem” ou, no caso dos movimentos alternativos, a visão do “homem atuando em 

sinergia com a natureza”. 

 Nesse sentido, a idéia de natureza e de meio ambiente também foi sendo 

transformada em seu processo histórico, tanto do ponto de vista do olhar e da concepção 

que a define e delimita o seu lugar no espaço quanto do processo produtivo e de sua 

utilização por determinada sociedade. Esta construção de uma idéia de natureza e, 

conseqüentemente, de ambiente e de meio ambiente vem estruturando a concepção de 

agricultura moderna, e a partir dela, numa relação dialética, os processos produtivos 

também ganham ressignificação. 

 A história do homem sobre a Terra é demarcada por uma progressiva ruptura 

entre o homem e o entorno (SANTOS, 1994). No entanto, nenhuma civilização alcançou 

em nível planetário tamanho potencial destruidor como a sociedade industrial. Norteado 

por uma racionalidade econômica e tecnológica, o modelo de desenvolvimento 

preconizado por essa sociedade tem sido o responsável pela crescente degradação 

ambiental e pela marginalização social de uma grande parcela da população, 

demarcando o que se tem denominado crise socioambiental, conforme destacado 

anteriormente. Por trás dessa crise estão a percepção e a certeza de que pela primeira 

vez se vive um período crucial, em que está em jogo a própria sobrevivência da espécie 

humana e de todo o hábitat planetário (TOLEDO, 2003). 

 Essa racionalidade, presente na produção dos espaços e do modelo de 

desenvolvimento hegemônico, tem uma visão restrita da questão ambiental, a qual é 

decorrente do modo de pensar dominante do mundo atual, síntese de um processo 

histórico, que tem seu alicerce em um determinado conceito, uma idéia de natureza – a 

qual deixa de ser um todo dinâmico – com aspectos múltiplos e interdependentes, para 

tornar-se um conjunto de recursos ou instrumentos a ser apropriado e usado pelo 

Homem. O conceito de meio ambiente é reduzido às suas dimensões naturais e técnicas, 

e, por isso mesmo, a saída para a problemática ambiental exigiria soluções desta mesma 

essência (ou teor), excluindo-se, portanto, entre outros, os aspectos políticos e éticos 

presentes nesta questão. 

 Nesse sentido, natureza e meio ambiente, embora apareçam como dimensões 

“ocultas”7 da chamada questão ambiental e da própria agricultura, são conceitos-chave 

                                                 
7 Este termo será aqui empregado no sentido atribuído por Brügger (1999: 50). Para a autora, a 
dimensão “oculta” de um conceito refere-se “à dimensão restrita ao universo de pensamento-ação 
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para que se possa compreendê-los como produto histórico de um determinado tipo de 

relação do homem com a natureza e dos homens entre si. Tentar desvelar e 

contextualizar estes conceitos é, portanto, fundamental para que se possa, de um lado, 

entender como ocorre o processo de construção social da idéia de natureza e de meio 

ambiente e, de outro, poder contextualizar as concepções e formas de agricultura8 que se 

manifestam na atualidade, sejam aquelas ligadas ao modelo hegemônico ou às novas 

proposições alternativas.  

 O que é natureza? Responder a essa questão, em princípio, parece fácil, já que 

isso remete a que se olhe ao redor e se descreva o que se vê, ou seja, o que é exterior 

ao observador. Entre as várias definições fornecidas pelo Dicionário Aurélio, uma delas 

diz que natureza é o “Conjunto de todas as coisas criadas; o universo”. Sendo assim, 

poderia se dizer que os prédios, da mesma forma que as árvores, são natureza? No 

entanto, prédios não existem naturalmente, são uma criação humana. Mas, e o homem 

não é natureza? Se o homem também é natureza, a definição de natureza em oposição 

ou como algo exterior ao ser humano é, na verdade, uma significação dada a partir de um 

ponto de vista, ou melhor, é uma representação humana de uma determinada idéia de 

natureza. 

 Dentro dessa concepção pode-se dizer que a natureza como existência material é 

única; já a idéia de natureza comporta vários sentidos/significações. Assim, formular um 

conceito de natureza é uma tentativa racional de explicar, de dar sentido ao mundo: 

“Como recurso teórico, definir a natureza não corresponde exatamente ao que 
ela pode ser ou é efetivamente, porque ela sempre é transformada por ela 
mesma, mas também pelo olhar e pelo fazer humanos. Isso não é uma questão 
metafísica, de impossibilidade de compreendê-la (na ótica kantiana), mas é a 
condição de como o seu sentido é profundamente cultural e humano. É com se 
disséssemos que a natureza não é apenas material ou física, mas também 
profundamente cultural. E é neste último sentido que não faz sentido separá-las 
das condições materiais e simbólicas da produção das sociedades humanas. 
Paradoxalmente, ver, viver e sentir a natureza com algo estranho, distante e 
artificial, corresponde a uma forma cultural de conviver (distanciadamente dela) 
e de defini-la dessa maneira” (FLORIANI e KNECHTEL, 2003: 67). 

 Nesse sentido, o conceito de natureza não é “natural”, dado como evidente, já que 

                                                                                                                                                    
da racionalidade instrumental, a despeito de ela se encontrar explícita ou não. Em outras palavras, 
muitas vezes um conceito pretensamente amplo, oculta uma visão de mundo bastante estreita. O 
desvelamento desse contexto oculto pode ser conseguido, em parte, pela análise epistemológica 
do universo de locução a ele associado”. 
8 Importante destacar neste sentido que a história da colonização no Brasil e dos imigrantes é 
marcada pela destruição dos ecossistemas para dar lugar aos agroecossistemas, ou seja, a 
história da agricultura na relação Homem/Natureza é carregada de tensões e conflitos, assim 
também será destacado com relação à colonização de Curitiba. Este processo é muitas vezes 
idealizado em relação à forma de ocupação realizada pela agricultura familiar, procurando 
consolidar sua potencialidade com relação à biodiversidade e ocupação do espaço, em 
contraposição com a agricultura empresarial.  
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“toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada idéia do que seja a 

natureza”. Essa idéia de natureza, por sua vez, é a tradução e(ou) institui uma 

determinada relação do homem com a natureza e dos homens entre si, sendo o alicerce 

de suas relações sociais e da produção de sua cultura. Portanto, ela somente toma todo 

o seu sentido dentro de um contexto histórico-social (GONÇALVES, 1996: 23). 

 A idéia de natureza que se tornou hegemônica no mundo ocidental se define por 

oposição ao homem, criando a dicotomia e, assim, o conflito entre homem 

(sociedade/cultura) – como sujeito – e natureza, como objeto a ser dominado. Essa 

concepção que “perpassa o sentir, o pensar e o agir de nossa sociedade, no fundo coloca 

em questão o modo de ser, de produzir e de viver dessa sociedade” (GONÇALVES, 

1996: 28), o que tem se refletido em uma crescente degradação da biodiversidade sobre 

a Terra. 

 No entanto, nem sempre essa idéia dicotômica de homem-natureza foi a que 

vigorou no mundo Ocidental9. No período pré-socrático (século V A.C.), a idéia de 

natureza era concebida como sinônimo de physis, como sendo a totalidade de tudo o que 

há. A partir da phyis o filósofo pensa o ser, podendo então chegar a uma “compreensão 

da totalidade do real: do cosmos, dos deuses e das coisas particulares, do animado e do 

inanimado, do comportamento humano e da sabedoria, da política e da justiça” 

(GONÇALVES, 1996: 31). Trata-se, portanto, de idéia integral e integradora do universo, 

no seu todo. 

 Por sua vez, a influência judaico-cristã, na Idade Média, contribuiu sobremaneira 

para reforçar a idéia de oposição homem-natureza ao afirmar que “Deus criou o homem à 

sua imagem e semelhança”. Logo, o homem é privilegiado entre as demais criaturas e 

Deus, por sua vez, é elevado a um lugar superior, os céus, de onde passa a controlar 

tudo. Desta forma, mediante uma leitura própria do pensamento aristotélico-platônico, a 

Igreja promoverá a cristalização da separação entre espírito e matéria, anteriormente 

integrados pelo conceito de physis. 

 No entanto, é a partir e durante os séculos XVI a XIX, que a oposição homem-

natureza, espírito-matéria, sujeito-objeto se tornará mais completa, fazendo com que a 

ciência e a técnica se tornassem as bases do progresso e do desenvolvimento humano. 

É principalmente a partir dessa época que “o homem situa-se de maneira nova perante si 

mesmo, perante as coisas e perante o mundo” (LENOBLE, 1990: 15). 

                                                 
9 Não é objetivo deste trabalho aprofundar o caminho histórico percorrido pela sociedade ocidental 
na construção da idéia de natureza. Recomenda-se, para tanto, a leitura das obras de Heemann 
(2001a e 2001b) e de Lenoble (1999), entre outras. Para os objetivos desta pesquisa, realiza-se 
uma breve síntese tendo por referência Gonçalves (1996) e Brügger (1999). 
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“a divisão entre matéria e espírito; o método (analítico) científico como a única 
forma válida de conhecimento; a concepção do universo como um sistema 
mecânico, composto de unidades materiais elementares; a concepção da vida 
em sociedade como uma luta competitiva pela existência; e a crença no 
progresso material ilimitado, a ser alcançado através do crescimento 
econômico e tecnológico” (BRÜGGER, 1999: 118). 

 Pelo domínio do método científico, o homem poderia ter acesso aos mistérios da 

natureza e, assim, tornar-se “senhor possuidor desta”, utilizando-a para os fins que 

desejasse. Sendo assim, o caráter pragmático do conhecimento e o antropocentrismo 

são os dois aspectos da filosofia cartesiana que vão demarcar a modernidade, 

promovendo o “deslocamento do homem da natureza, passando esta a ser concebida 

como uma máquina inquebrável, podendo, portanto, ser infinitamente explorada pelo 

homem” (SCHAMA, 1996: 23). 

 O conceito de uma natureza objetiva e exterior ao homem consolida-se com a 

civilização industrial, inaugurada pelo capitalismo. A idéia de natureza concebida no seio 

de uma sociedade determina a forma que esta sociedade a interroga pela ciência. Esta 

concepção – que também é uma concepção de mundo e de modelo civilizatório – fez 

com que no campo do conhecimento as ciências da natureza se separassem das 

ciências do homem criando-se, assim, um abismo gigantesco entre uma e outra, 

acentuando uma “visão instrumental da natureza”, assim como a racionalidade 

instrumental da técnica. Ou seja, a técnica – mediação entre o social e o natural – é 

instituída num campo de relações intersubjetivas, o que determina que ela seja vista 

independentemente de um determinado contexto social, político e cultural e, como 

conseqüência, se apresenta como neutra, embora esteja distante de qualquer 

neutralidade. 

 Dessa concepção decorre também uma idéia de natureza que vigora em nossa 

sociedade, que tem uma reflexividade no conceito de “meio ambiente”, sendo que a 

agricultura expressa a materialização deste processo. É na agricultura que 

essencialmente ocorre o encontro entre o homem e a natureza, uma vez que a “natureza” 

é transformada para atendimento das necessidades básicas da sociedade, a produção de 

alimentos. Essa é uma dimensão muitas vezes “oculta”, mas central na conformação da 

atual problemática ambiental e das concepções e formas de agricultura. 

 Como resultado de uma trajetória histórica e dentro dos parâmetros da tradição 

científica e filosófica que foi herdada, o conceito de meio ambiente, e no caso deste 

trabalho, o de agricultura, é normalmente reduzido à sua dimensão naturalista, isto é, em 

referência à fauna, à flora, à terra, ao ar e à água, fazendo com que simplesmente se 

confunda a problemática ambiental com poluição ou degradação dos recursos naturais 

(GONÇALVES, 1990; 1996). 
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 Implícitas a essa concepção de meio ambiente, estão presentes duas importantes 

distorções (BRÜGGER, 1999; RANDOLPH, R. & BESSA, s/d). A primeira delas é o 

emprego do conceito de meio ambiente de forma reificada, ou seja, confunde-se o debate 

sobre um termo (representação) da realidade com a própria realidade, como se o 

conceito fosse uma coisa e não representação dessa realidade. Dentro desse processo 

de reificação, o meio ambiente passa a ser concebido como algo tangível, uma entidade 

concreta: a natureza. A segunda distorção, e que está intimamente associada à primeira, 

é que o meio ambiente é “confinado” aos seus aspectos naturais e técnicos, como mostra 

a sua forte identificação com poluição, extinção, exaustão dos recursos naturais e outros 

temas ecológicos10. 

 A redução da problemática ambiental à “degradação dos recursos naturais” pode, 

assim, ser solucionada mediante a adoção de medidas técnicas corretas e racionais de 

manejo e gerenciamento desses recursos. Sendo assim, é comum encontrar, relacionado 

ao meio ambiente, a aplicação de soluções eficazes, a proteção, a administração e o 

treinamento de recursos, o saneamento etc. 

Dentro dessa mesma lógica e tendo presente o contexto da agricultura, são 

propostas soluções essencialmente tecnicistas às mazelas decorrentes da aplicação dos 

pressupostos da revolução verde, como é o caso da chamada agricultura de precisão, 

manejo “sustentável de pragas e doenças”, entre outras denominações, que dizem 

contribuir com a “questão ambiental”, uma vez que propunham altos rendimentos 

agrícolas, aliado à conservação da “natureza”.  

 No entanto, a proposição de soluções técnicas para a problemática ambiental, 

embora necessária e legítima, não é suficiente para dar conta de uma questão que diz 

respeito ao modo como a sociedade se relaciona com a natureza, e isso inclui também as 

relações dos homens entre si. O conceito de meio ambiente deve abranger uma 

totalidade que inclui os aspectos naturais e os resultantes das atividades humanas, 

sendo assim o resultado da interação de fatores biológicos, sociais, físicos, econômicos e 

culturais (BRÜGGER, 1999). 

 Em outros termos, o meio ambiente não se constitui somente como o “meio”, um 

espaço, que circunda e(ou) lugar das espécies e das populações biológicas. É também 

uma categoria sociológica, relativa a uma determinada racionalidade social, configurada 

por valores, comportamentos e saberes (LEFF, 2001). 

                                                 
10 De acordo com Brügger (1998: 63), isso leva a um empobrecimento conceitual que é decorrente 
“do diálogo insuficiente entre as áreas do conhecimento, separadas historicamente em ‘ciências 
naturais’ e ‘ciências exatas’ e ainda pulverizadas em disciplinas. Poluição e extinção e mau uso 
dos recursos naturais são, sobretudo, sintomas – assim como a febre é um sintoma, e não uma 
doença – de uma crise maior: a crise de paradigma e de civilização”. 
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 Nessa perspectiva, a observação e análise das relações que estão espacialmente 

localizadas e a descrição espacial desses processos auxiliam no desvelamento das 

questões de dominação, de poder e de seus efeitos no espaço social, físico que 

coexistem relacionalmente no cotidiano do homem e da sociedade. O espaço é uma das 

várias possibilidades de percepção das questões relacionadas às relações 

homem/sociedade/natureza e o desenvolvimento. Entretanto, mesmo que se 

estabeleçam diferentes perspectivas, será impossível não passar por questões como: 

“recursos naturais”, ocupação da terra, produção de energia e alimentos. Estes 

elementos podem ser considerados como verdadeiras metáforas espaciais que apontam, 

como demonstra Foucault (1990:158), ao discutir a questão da geografia e do espaço, 

para relações de poder e de saber. 

  A questão espacial (SANTOS & SOUZA, 1986) abre a possibilidade de identificar 

a concretude de algumas formas e percepções no sentido de caracterizar-se como: 

a) um espaço físico que suporta as atividades econômicas, as relações sociais, culturais, 

políticas; mas também o lugar onde se concentra o conflito entre os vários atores. 

Conflito este que possui uma dimensão territorial, que pode ser a determinante ou 

determinado pela situação a cada momento. Por exemplo: como separar o 

homem/natureza, quem determina quem? E o que determina? Quem é o significando? 

Quem é o significante? 

b) um espaço social e político onde é possível identificar as posições nos vários campos 

de disputa, seja em nível local, seja nos níveis em que são possíveis as diferenciações; 

c) um espaço "signo e símbolo": i) dos "homens" que o transformaram e o transformam 

conforme sua imagem, pois é o lugar onde se estabelecem sua vida social e sua 

concepção de mundo (assim como se adaptam às dificuldades e também são 

transformados por elas). É a construção/destruição de um mundo social, em alguns 

casos, a partir das relações com a natureza; ii) dos ideólogos do "progresso" que o vêem 

como um lugar a ser transformado para que o capital possa usufruir dos espaços 

“naturais”, em outras palavras, este é o espaço signo e símbolo da técnica, da tecnologia 

e da ciência cartesiana. 

 É importante destacar que as concepções de desenvolvimento, de natureza, de 

meio ambiente e de agricultura têm uma materialidade no espaço físico concreto 

(independentemente do que seja determinante na conformação e ocupação destes 

espaços), as quais permitem uma aproximação e um entendimento com a construção e a 

trajetória socioeconômica da RMC e de Rio Branco do Sul, como o “ambiente” e o espaço 

físico onde ocorrem as práticas de base ecológica da agricultura familiar pesquisada. 

 Interessa, dessa forma, destacar os pontos de uma racionalidade, de uma 



 58

concepção industrial urbana deste modelo de desenvolvimento e de suas expressões e 

concretudes espaciais, pois eles auxiliam na compreensão da formação da região e do 

município, conforme será analisado no próximo capítulo. Para tanto, é importante 

destacar o entendimento do espaço como produto de relações econômicas, sociais, 

culturais e políticas, sendo construído a partir destas relações em alguns casos como 

determinado, e em outros, como seu determinante11. 

 Essa compreensão é importante de ser apreendida em função das discussões 

que permeiam outras formas de agricultura, principalmente em relação aos chamados 

estilos alternativos que procuram construir uma concepção integradora de ambiente e de 

natureza. A construção de uma concepção integradora do ambiente, da natureza e da 

agricultura se contrapõe as concepções hegemônicas de ambiente, de natureza 

presentes na agricultura moderna e que se concretizam na falsa dicotomia urbano/rural e 

na classificação e observação do rural. 

 Esses aspectos têm destaque neste trabalho, pois permitem uma aproximação 

com a realidade de Rio Branco do Sul e dos agricultores pesquisados, uma vez que a 

agricultura familiar que trabalha com a olericultura de base ecológica, apesar de sua 

exclusão social, quanto ao seu isolamento geográfico, políticas públicas, está inserida 

economicamente e espacialmente, em maior ou menor escala de acordo com sua 

trajetória, no mercado da RMC. Essa inserção permite diferentes processos de transições 

da agricultura tradicional para a agricultura moderna e posteriormente para agriculturas 

de base ecológicas, bem como, diferentes percepções, por parte dos agricultores de sua 

relação com a natureza, o ambiente, a produção e gestão nas unidades de produção. As 

trajetórias diferenciadas possibilitam também o convívio com outras racionalidades, 

como, por exemplo, a presente no modelo hegemônico de agricultura e de sociedade. 

 Dessa maneira o processo de estruturação das práticas de base ecológica passa 

pela apropriação das concepções destacadas com relação à racionalidade técnico-

econômica, ao ambiente e à natureza, pois, essa apropriação possibilita que na análise 

deste trabalho se observe a mediação dos movimentos macrossociais com o cotidiano 

desses agricultores. Entretanto, é também necessário estabelecer um diálogo com a 

teoria, no que diz respeito às formas e aos estilos alternativos de agricultura ou outras 

agriculturas, bem como a capacidade adaptativa da agricultura familiar, de maneira geral, 

aos movimentos da sociedade. O diálogo quanto aos estilos de agricultura, a capacidade 

adaptativa e a plasticidade da agricultura familiar, permitirá entender esse processo de 
                                                 
11 Em relação ao modelo de desenvolvimento e a agricultura, é na concretude da aplicação dos 
aparatos tecnológicos e seus resultados na natureza e, portanto, em “algum lugar”, que se 
acentuam as conotações negativas do rural, do ambiente e de natureza, destacadas no capítulo 
anterior e nesta seção. 
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resistência a exclusão do modelo hegemônico e, assim também, captar como essa 

agricultura construiu seu patrimônio sociocultural e seus habitus nesse ambiente de 

exclusão social. 

  

2.3. A agricultura orgânica e a agroecologia: alguns apontamentos 
 A agricultura moderna traz em seus pressupostos as concepções, anteriormente 

destacadas, com relação a seus aspectos socioeconômicos, as formas de pensar o 

modelo de desenvolvimento, a valorização e a onipotência da técnica, a visão 

instrumental de natureza e de ambiente, para fins produtivos, bem como uma visão 

setorial da agricultura. Esses pressupostos, que já foram contestados na época da 

Revolução Industrial, nos dias atuais, passam a ter uma maior visibilidade, a partir da 

crise socioambiental. 

 Na atualidade é crescente a emergência e o fortalecimento de diversos estilos de 

agricultura que têm se caracterizado como contraposição ao modelo convencional de 

produção. Estes estilos têm sido denominados genericamente de rebeldes, alternativos, 

ecológicos ou de agricultura sustentável, dos quais se destacam: a agricultura orgânica, a 

de baixos inputs externos, a ecológica, a biodinâmica, a agroecológica, a permacultura, 

entre outras denominações (EHLERS, 1996 e JESUS, 1996).  

 Esses estilos de agricultura, com a passar dos anos e a partir das disputas nos 

diversos campos, principalmente com a visibilidade de experiências localizadas temporal 

e espacialmente, têm se institucionalizado, o que tem contribuído para o pouco debate e 

para encobrir diferentes estilos e concepções de agricultura, gerando uma falsa idéia de 

unidade na percepção e na manifestação que estes estilos têm na sua implementação. 

 Os movimentos rebeldes da agricultura representaram o início do processo de 

contestação da agricultura artificial e sintética que se hegemoniza com o modelo da 

revolução verde e que possui em seus pressupostos as premissas da modernidade, 

assim como uma concepção de natureza e de ambiente. 

 Para que se possa ter uma idéia do conjunto desses movimentos rebeldes, o 

esquema a seguir aponta as principais correntes de pensamento e seus 

desdobramentos, que estruturam em maior ou menor intensidade os estilos atuais de 

“outras agriculturas”. Principalmente porque, mesmo que esses estilos ao serem 

discutidos e implementados no caso do Brasil, do Paraná, especificamente na RMC e em 

Rio Branco do Sul, tenham respeitado as características locais, eles trazem suas 

concepções estruturantes no cerne das opções políticas, econômicas e sociais. As 

adaptações destas concepções, na maioria dos casos, ocorrem de acordo com as 

características dos agentes e dos processos vivenciados nas diversas realidades locais e 
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regionais dos processos de implementação: 
Figura 03 – Organograma movimentos rebeldes e(ou) alternativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Darolt (2002) 

 Vários são os estilos que têm sido implementados nessa trajetória de contestação 

seja no mundo, no Brasil e na própria RMC, mas dentre esses estilos, no caso deste 

trabalho, interessa fazer uma breve análise da agricultura orgânica e da agroecologia. 

Isto porque são esses dois estilos que têm relação com a situação vivida pelos 

agricultores pesquisados em Rio Branco do Sul, nas Comunidades Campina dos Pintos, 

Capiru dos Cavassin e Capiru do Epifanio. Uma vez que a partir da ação de mediação 

dos atores sociais presentes nesse município, ocorre uma identificação/adoção por parte 

da mediação e posteriormente dos agricultores, desses dois estilos de agricultura. 

Agricultura 
Biodinâmica 

 (Rudolf Steiner / E. 
Pfeifer) 

Início da década de 
1920 

Alemanha Áustria 

Agricultura Orgânica
 (Albert Howard / 

Albert Hoalfour / J. L. 
Rodale) 

Anos 30 e 40 EUA/ 
Grã-Bretanha 

Agricultura 
Organo-Biológica 
(Hans Muller/ Hans 

P. Rusch) 
Início dos anos 30 

Suíça / Áustria 

Agricultura 
Natural 

(Mokiti Okada/ 
Masanobu 
Fukuoka) 

Início dos anos 
30 

Japão 

Agricultura Biológica 
J. Boucher/ R Lemaire 

Década 1960/70 
C Aubert/ F. Chaboussou 

França

Agricultura Ecológica 
 (H. Vogtmann/ Univ 

Wageningen) 
Final dos anos 70/ Início dos anos 80 

Alemanha/ Holanda 

Agricultura regenerativa
 (Robert Rodale/ J. Pretty) 

Final dos anos 70/ Início dos 
anos 80 

Estados unidos 

Permacultura
 (Bill Mollison) 
Anos 70 e 80 

Austrália 
 

Agricultura Alternativa: Anos 70

Agroecologia: Anos 80 
Miguel Altieri / S Gliessman: América Latina / EUA

Agricultura Sustentável
Final de 80 / Anos 90 em diante
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 O fortalecimento desses estilos de agricultura, conforme já foi destacado, é 

também o resultado das transformações atualmente vivenciadas, em relação à agricultura 

e à crise socioambiental. Para entender essas transformações, é importante ter em 

perspectiva o movimento mais geral na sociedade, assim como observar as concepções, 

as trajetórias e as conjunturas em cada realidade local e regional. Para Buttel (1995), que 

analisa o contexto macrossocial, a história da agricultura mundial, suas origens e 

“progressos”, pode ser identificado a partir de dois processos que demarcam momentos 

distintos que a agricultura viveu e vive na atualidade: 

a) como primeiro marco a revolução verde; 

b) como segundo marco o atual processo de ecologização da agricultura. 

 Para o autor, essas mudanças podem ser demarcadas como sendo parte dos dois 

grandes momentos históricos da agricultura nos últimos cem anos, denominados por ele 

de transições agroecológicas. A primeira transição pode ser caracterizada como a 

passagem de uma agricultura tradicional, de criação autóctone, que, de forma geral, era 

mais adaptada e dependente dos ciclos biológicos e recursos internos ao sistema 

produtivo e dos conhecimentos locais, para outra agricultura, baseada em um padrão 

tecnológico "moderno". E a segunda refere-se a um processo de "ecologização" da 

agricultura, iniciada nas últimas décadas, como conseqüência da crise deste modelo 

tecnológico e que busca integrar ao modelo hegemônico a questão ambiental, 

procurando minimizar seus impactos ou torná-la mais integrada aos processos que 

rediscutem as relações homem/ambiente. 

 Esses processos de ecologização/transição seguem, portanto, um movimento 

global e, principalmente a partir da década de 1970, com o crescimento da percepção da 

opinião pública mundial em torno da degradação ambiental promovida pelo modelo 

hegemônico (no caso da agricultura a revolução verde), levam alguns organismos 

internacionais a realizarem uma série de eventos12 e a discussões sobre o conceito de 

sustentabilidade.  

 Para alguns autores, essas várias manifestações em torno do que seja a noção de 

sustentabilidade na agricultura evidenciam uma mudança de pensamento em curso, 

amplamente legitimada pela necessidade urgente de repensar a produção agrícola na 

busca de sistemas produtivos sustentáveis (EHLERS, 1996). Para CONWAY e BARBIER 

(1990), isso equivale a dizer que: 

                                                 
12 Destacam-se: o primeiro Informe do Clube de Roma (1972), a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), o Informe Brunttland da Comissão Mundial do 
Meio Ambiente e do Desenvolvimento (1987) e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992). (COSTABEBER, 1998). 
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“a produção agrícola deixou de ser vista como uma questão puramente técnica, 
passando a ser vista como um processo condicionado por dimensões sociais, 
culturais, políticas e econômicas”. 

 Esse processo estaria, portanto, apontando para uma ruptura com o atual modelo 

de produção, sendo provável que a agricultura sustentável, segundo VEIGA (1994), 

venha a ser considerada uma nova fase na história da dinâmica do uso da terra. Sendo 

assim, o uso abusivo de insumos industriais e de energia fóssil deverá ser substituído 

pelo emprego elevado de conhecimento ecológico. Dessa forma, a sustentabilidade 

emergiria como o novo paradigma para a agricultura deste próximo século. No entanto, 

na opinião de outros autores (REDCLIFT, 1995; EHLERS, 1996 e ALMEIDA, 1997), o 

processo de transição não está determinado a acontecer num sentido único, como pode 

ser observado/analisado quanto ao caso europeu, em relação às multiplicidades de 

formas que se concretizaram nos diferentes espaços socioeconômicos. 

 A observação do caso europeu é importante, pois como aponta Wanderley 

(2000b), os questionamentos que ocorrem quanto ao modelo de desenvolvimento, o 

mundo rural e as suas ruralidades nos países capitalistas são referências para 

analisarmos as questões no Brasil. Nesse sentido é interessante destacar o contexto 

espanhol e europeu, pois permite traçar analogias com o caso estudado nesta tese, além 

desse país ser um dos centros de produção teórica na perspectiva agroecológica. 

 Casado et al. (2000:61/62), ao tratarem do contexto espanhol em relação às 

diferentes agriculturas, destacam a importância que teve em determinadas conjunturas a 

oposição à agricultura convencional, entretanto, apesar de consolidar e possibilitar uma 

visibilidade a esses processos: 

“(...) la expresión agricultura alternativa no obtuvo el mínimo consenso debido a 
las connotaciones peyorativas que adquiría al significar literalmente – cualquier 
outra diferente de la existente –. Pero lo importante no es como se denominan 
sino quién y por qué y para qué se hace un determinado tipo de agricultura; 
dicho en otras palavras lo importante son los procesos que contextualizan y 
dan sentido a los conceptos” 

 Os autores destacam, ainda, que embora as respostas aos problemas 

apresentados à sociedade variem em grau e em intensidade, elas geram a disseminação 

dos conceitos e métodos da ecologia para um público maior que os restritos círculos 

acadêmicos. Na geração desses processos que caracterizam a agricultura alternativa, no 

caso europeu, ocorre uma grande diversidade de estilos, que de acordo suas 

características regionais ou locais produzem diferentes conceituações e significações: 

“(...) biológica, en el mundo latino y germano; orgânica, en el mundo anglo-sajón; y 

ecológica en Escandinávia, Dinamarca o Espanã”. Entretanto, essas diferentes 

significações têm uma referência comum, pois esta agricultura nasce com o imaginário de 

“afrontar el problema de la degradación del médio y producir alimentos sanos”. (CASADO 
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et al., 2000:63). Dessa forma, a novidade não é a degradação e a crise do modelo de 

agricultura, mas a construção de uma consciência massiva sobre ela, com a ampliação 

do debate na sociedade sobre os modelos de agricultura e desenvolvimento. 

 Assim, embora tenha uma referência comum, é importante demarcar as origens 

distintas do ponto de vista sociológico das diferentes agriculturas como, por exemplo: 

quanto à conjuntura social, econômica e política de seu surgimento; quanto à sua 

aplicabilidade (para quem? por quê? como?); quanto aos motivos geradores de sua 

proposição, pois estas questões têm importante reflexo na constituição e nas lógicas da 

sua aplicabilidade pelas ciências agronômicas, assim como na condução organizativa da 

produção, nas tecnologias utilizadas e nas formas de comercialização desses diferentes 

tipos de agricultura (CASADO et al., 2000). Tais observações permitem captar as 

nuances dos vários estilos. 

Para esses autores, a agricultura orgânica e biológica tem uma mesma matriz, 

embora reconheçam as diferenciações estabelecidas em Albert Howard 

(orgânica/Inglaterra), J.I.Rodale (orgânica/EUA) e Claude Aubert (biológica/Francês). São 

esses os estilos de agricultura alternativa mais próximos das definições utilizadas pelos 

governos quando da sua institucionalização, como é o caso da Espanha que utiliza a 

agricultura ecológica como denominação oficial. A grande preocupação com os recursos 

naturais, principalmente com a recuperação do solo, é um dos pressupostos destas 

formas produtivas que caracterizam cada um destes estilos. Neste sentido, o ponto de 

inflexão passa a ser sua sustentabilidade: 

“Por todo ello, la sustentabilidad del agroecosistema cuando se implementa 
este tipo de agricultura sigue siendo baja, ya que no se desarrollan 
mecanismos de autoregulación del sistema (alta biodiversidad, infraestructura 
ecológica: setos, etc.), ni de conservación de los recursos (água, suelo, etc.). 
Así, graves problemas de la agricultura mundial como la erosión del suelo, la 
salinización y alcalinización del mismo provocada por el mal uso del água de 
riego, y otros procesos de degradación de los recursos naturales no son 
expresamente considerados. No obstante, en agroecosistemas muy 
artificializados pude ser útil iniciar la transición agroecológica mediante una 
fase de substitución de insumos. 
 El hecho de que la Agricultura Orgânica-biológica esté creciendo en base 
a un modelo de substitución de insumos no es casual, sino que es un 
fenômeno muy ligado al modo en que este estilo de agricultura ecológica se 
enfrenta al mercado. El objetivo básico, en este sentido, es la búsqueda de un 
consumidor de alto poder aquisitivo, muy sensibilizado con los problemas de 
salud vinculados al consumo de los productos procedentes de la agricultura 
industrializada, que pueden y quieren pagar el llamado –precio-premio–. Esto 
ha conllevado el desarrollo de un mercado internacional, que tiene como punto 
de destino los países de mayor nível de renta per cápita (centro y norte de 
Europa, EE.UU., Japón, etc.). El mercado de exportación fuerza, en cierto 
grado, al monocultivo ya que necesita volúmenes importantes de producto para 
rentabilizar de acopio y transporte del mismo. Pero también incide en el cultivo 
–fuera de época– total o parcialmente de los productos demandados por este 
mercado” (CASADO et al, 2000:69/70). 
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 Nesse estilo de agricultura, as perspectivas sociais e culturais, assim como a 

questão agrária, são pouco consideradas. No entanto, são os estilos que têm, na 

atualidade, uma maior expansão, quer em área de cultivo, quer em mercados, e que 

expressam a “domesticação” dos movimentos rebeldes, anteriormente citados, às lógicas 

do mercado (CASADO et al., 2000). 

 Interessante observar que será a agricultura orgânica e seus pressupostos que 

encontram um terreno fértil para a sua difusão na Região Metropolitana de Curitiba, 

conforme veremos mais frente, a partir de uma lógica mercadológica e que privilegia a 

dimensão técnica e a recuperação, preservação dos recursos naturais, o que contribui 

para sua difusão. Conforme pode ser aferido nos dados de Darolt (2002), essa difusão 

ocorre entre agricultores familiares que já possuem uma estruturação econômica, o que 

também corrobora para sua implementação. E é a partir desse movimento de adoção da 

agricultura orgânica que se fortalece um movimento de construção de alternativas ao 

modelo hegemônico de agricultura. Na atualidade, ao lado da consolidação da agricultura 

orgânica, também ocorrem processos de transição em direção à agroecologia, 

principalmente na área pesquisada, de forma coletiva e interdisciplinar pelos 

doutorandos, embora também possam ser encontradas na RMC, a agricultura 

biodinâmica e a permacultura. 

 A construção da proposta agroecológica remonta ao final da década de 1970, 

quando antropólogos, agrônomos e sociólogos, no cenário do Terceiro Mundo com sua 

agricultura parcialmente industrializada, passam a discutir a questão do meio ambiente e 

da agricultura. Esse debate, embora incipiente, passa a representar a “semente” de um 

modelo que busca reorganizar a produção agrícola e a construção de uma nova 

tecnologia, procurando utilizar o capital humano, a partir das especificidades desses 

países e da realidade do Terceiro Mundo: 

“(...) centrada en el manejo inteligente del suelo y de la materia viva por meio 
del trabajo humano, utilizando poco capital, poca tierra y poca energia 
inanimada. Este modelo antagónico de la empresa capitalista tiene ya su 
plataforma en el sistema campesino. Este enfoque, embrionário en México com 
Efraín Hernández Xolocotzi, será desarrolado por Victor M. Toledo, Stephen R. 
Gliessman y Miguel A. Altieri, entre otros, es lo que se conoce como 
Agroecología que pretende crear las bases cientificas de la agricultura 
ecológica, para, desde ésta, generar programas de desarollo local que encaren 
el problema del –subdesarrollo –” (CASADO et al, 2000:63). 

 A agroecologia tem sido muito difundida na América Latina e no Brasil por ser 

“capaz de orientar as diferentes estratégias de desenvolvimento rural sustentável, 

avaliando as potencialidades dos sistemas agrícolas através de uma perspectiva social, 

econômica e ecológica” (NÚCLEO TEMAS, 1998). A agroecologia pode, nesse sentido, 

ser o instrumento que possibilitará a construção social de uma agricultura sustentável, 
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pois a partir dela se começaria a construir agriculturas de base ecológica13. Para tanto, a 

agroecologia procura se referenciar nos aspectos teóricos e metodológicos, nas 

disciplinas das ciências sociais, naturais e nas ciências agrárias, procurando delimitar a 

construção dos processos e de sua sustentabilidade. 

 Para Miguel Altieri (1995), o que se quer com a sustentabilidade é a busca de 

“rendimentos duráveis em longo prazo” com tecnologias adequadas, otimização do 

sistema e ecologicamente respeitadoras do ambiente, premissas básicas e 

desencadeadoras de uma agricultura sustentável: 

“A agricultura sustentável, sob o ponto de vista agroecológico, é aquela que, 
tendo como base uma compreensão holística dos agroecossistemas, seja 
capaz de atender, de maneira integrada, aos seguintes critérios: a) baixa 
dependência de insumos externos; b) uso de recursos renováveis localmente 
acessíveis; c) utilização dos impactos benéficos ou benignos do meio ambiente 
local; d) aceitação e/ou tolerância das condições locais, antes que a 
dependência da intensa alteração ou tentativa de controle sobre o meio 
ambiente; e) manutenção a longo prazo da capacidade produtiva; f) 
preservação da diversidade biológica e cultural; g) utilização de conhecimento 
e da cultura da população local; e h) produção de mercadorias para o consumo 
interno e para a exportação (GLIESSMANN, 1990, citado por CAPORAL & 
COSTABEBER, 2004:15a) 

 De acordo com Gliessmann (2000), a agroecologia pode ser entendida como um 

enfoque que visa construir e apoiar os movimentos de transição dos atuais modelos de 

desenvolvimento agrícola, e em alguns casos rurais, e de agriculturas convencionais para 

estilos sustentáveis. Segundo o autor, podem ocorrer três níveis de transição: 

  - incremento da eficiência em práticas conservacionistas; 

  - transição para substituição de insumos; 

  - redesenho dos agroecossistemas. 

 Para Gliessmann (2000), Buttel (1996), Veiga (1994), esses processos de 

transição não estão fadados a acontecer em apenas uma direção, mas sim são 

processos complexos, que tanto apontam para um processo de contestação ao atual 

modelo como para a ocorrência de incorporação de parte de seus pressupostos pela 

modelo tradicional. Nesse sentido, Caporal & Costabeber (2004b) apresentam a idéia de 

um continuum, em que não seria possível observar tipos puros de transições, mas 

processos que incorporam em variados níveis o progresso técnico e a ecologização da 

agricultura. Dessa forma, esses autores consideram a agroecologia como um enfoque 

científico e campo de conhecimento, que se nutre de vários saberes, além do acadêmico, 

                                                 
13 De acordo com Caporal & Costabeber (2004), a agroecologia pode ser entendida como um 
enfoque que visa construir e apoiar os movimentos de transição dos atuais modelos de 
desenvolvimento rural e de agriculturas convencionais para estilos sustentáveis. Nessa 
perspectiva, destacam-se as obras de Altieri (1989, 1998), Gliessmann (1990) Guzman Casado, 
Gonzáles de Molina & Sevilla Guzmán (2000). 
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como é o caso dos saberes tradicionais (campesinos e indígenas). A partir desses vários 

saberes os pressupostos da agroecologia orientam não somente o desenho e manejo 

dos agroecossitemas sustentáveis, mas também processos de desenvolvimento 

sustentável: 

“Resumindo, a Agroecologia se consolida como enfoque científico na medida 
em que este campo de conhecimento se nutre de outras disciplinas científicas, 
assim como de saberes, conhecimentos e experiências dos próprios 
agricultores, o que permite o estabelecimento de marcos conceituais, 
metodológicos e estratégicos com maior capacidade para orientar não apenas 
o desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, mas também 
processos de desenvolvimento rural sustentável. É preciso deixar claro, porém, 
que a Agroecologia não oferece, por exemplo, uma teoria sobre 
Desenvolvimento Rural, sobre Metodologias Participativas e, tampouco, sobre 
métodos para a construção e validação do conhecimento científico. Mas busca 
nos conhecimentos e experiências já acumuladas, ou através da Investigação-
Ação Participativa ou do Diagnóstico Rural Participativo, por exemplo, um 
método de intervenção que, além de manter coerência com suas bases 
epistemológicas, contribua na promoção das transformações sociais 
necessárias para gerar padrões de produção e consumo sustentáveis” 
(CAPORAL & COSTABEBER,2004a:13/14). 

 Entretanto, esse processo é permeado pela disputa ideológica, de saberes e 

constituídos de campos de conhecimento, que permitem identificar os campos de poder 

em disputa, de maneira que a proposta agroecológica poderá ser encontrada sob duas 

formas de concepção (que podem ser replicadas em outras posições a partir das várias 

realidades): 

“De um lado, a corrente agroecológica sugere a massificação dos processos de 
manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis, numa perspectiva de 
análise sistêmica e multidimensional. Outras correntes, por sua vez, se 
orientam, principalmente, pela busca de mercados de nicho, centrando sua 
atenção na substituição de insumos químicos de síntese por insumos orgânicos 
ou ecológicos, restringindo-se, portanto, aos dois primeiros níveis de transição 
[anteriormente referidos]” (CAPORAL & COSTABEBER, 2004:17). 

 Nessa perspectiva, os diferentes processos de transição e incorporação de 

práticas são a expressão de uma compreensão das diferentes realidades, com relação à 

sustentabilidade da produção e do consumo e que tem em seus pressupostos lógicas 

muitas vezes locais e regionais. Esses pressupostos são também a concretude das 

ações, bem como a resposta a estas perguntas: Como? Por quê? Para quem? E para 

quê? Que estes movimentos e outras formas de agricultura suscitam quando analisados 

em sua totalidade. 

 Para Almeida (2002:13), a proposta agroecológica ainda necessita construir, 

embora se apresente como uma proposta que aspira a outro modelo de desenvolvimento 

e também a novas formas de mobilização e contestação social, uma resposta a alguns 

questionamentos e que precisam ser equacionados, para que se possa consolidá-la 

como uma alternativa concreta, do ponto de vista teórico e, principalmente, quanto à sua 
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aplicabilidade: 

“(...) a agroecologia se depara com as seguintes questões: como 
considerar/elevar a diversidade para além do protesto puro e simples?; como 
adaptá-la às ações de desenvolvimento que se dirigem tanto a uma clientela 
heterogênea, quanto aos seus determinantes sociais, suas aptidões e meio 
materiais?; essas dificuldades não estariam ligadas a uma certa tendência ao 
isolamento, à prioridade dada a certas necessidades de camadas sociais que 
ainda não conseguiram despertar a atenção e o interesse do poder político 
instituído?”. 

 Utilizando-se do exemplo ocorrido no Rio Grande do Sul, o autor reforça esses 

questionamentos, destacando o fato de a proposta da agroecologia não ter conseguido 

avançar nos processos microssociais, assim como não ter se concretizado na realidade 

prática e cotidiana dos agricultores familiares de forma massiva. Além de nem sempre ter 

na sua implementação a presença dos pressupostos teóricos dos seus principais 

precursores, como é o caso de Miguel Altieri, Stephen Gliessman, Vitor Toledo e Sevilla 

Guzmán, já que, para o autor, os interlocutores desses processos, principalmente em se 

tratando dos técnicos e assessores de ONGs, movimentos sociais e gestores públicos, 

utilizam e reafirmam a noção da agroecologia de forma difusionista, com ênfase em seus 

aspectos técnicos. 

 Diante disso, o autor aponta alguns desafios que necessitam ser superados para 

que possa ocorrer uma melhor qualificação e “massificação” da proposta agroecológica, 

como é o caso de um maior reforço à questão ideológica; melhor entrosamento e troca de 

experiências entre os agentes; melhor acompanhamento de campo e sistematização de 

experiências; maior atenção às questões tecnológicas e sua adaptação ao cotidiano da 

agricultura familiar e a necessidade de uma ampla capacitação aos profissionais que 

trabalham com esse processo e sua complexidade. Aos desafios, anteriormente citados 

também é importante destacar que o campo agroecológico no Brasil deveria estar aberto 

a um maior diálogo com os estudos, análise e interpretações das ciências sociais, 

principalmente da sociologia e da antropologia, o que contribuiria para o enriquecimento e 

fortalecimento dessa mobilização. Essa dificuldade de diálogo é um fato que pode ser 

apreendido a partir das publicações e trabalhos apresentados nos encontros, congressos 

e jornadas de agroecologia, assim como na estruturação dos cursos formais e não-

formais voltados a essa área do conhecimento, o que gera uma contradição interna 

nesse movimento, uma vez que estes campos de estudos, das ciências humanas, são 

referenciais nas obras de Sevilla Guzmán e Vitor Toledo, expoentes e pensadores da 

agroecologia. 

 Tendo presente esse cenário de desafios e dificuldades, Almeida (2002:17) 

destaca, ainda, três possibilidades na construção de cenários futuros, tendo por base a 

proposta da agroecologia: 
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“No atual contexto sóciopolítico do Sul do Brasil, coerentemente com o que foi 
até aqui exposto, a agroecologia parece indicar três cenários possíveis de 
concretização, três etapas de desenvolvimento identificáveis no plano analítico, 
a saber: uma, concebida com sendo a institucionalização da marginalização da 
agricultura alternativa ou ecológica; a segunda, que corresponde a uma certa 
‘ecologização’ da agricultura moderna ou convencional; e uma última, em que a 
agricultura ecológica poderá ser apreendida enquanto uma verdadeira 
alternativa técnico - cientifica global”. 

 No entanto, para que este último cenário tenha efetividade, e nesse sentido é 

importante reiterar os autores anteriormente citados, será necessário discutir e construir a 

“autonomia” dos agricultores, ampliando a discussão e difusão da agroecologia em outros 

campos e setores, como é caso do espaço institucional (centros de pesquisa, 

universidades e nas várias esferas governamentais). Para tal, é necessário que esse 

debate seja feito de forma a superar a fase da simples contestação ao atual modelo de 

desenvolvimento e agricultura, fazendo emergir e dando maior visibilidade às práticas 

concretas, construindo horizontes que ampliem a solidariedade e a interação entre os 

sujeitos deste processo, promovendo assim, a sustentabilidade dessas práticas, em seu 

sentido amplo. Este é um processo a ser ainda construído a partir das experiências 

práticas e no caso desta tese, estas constatações servem de referência para se pensar e 

realizar um exercício para a realidade de Rio Branco do Sul. 

 Para o caso desta pesquisa é importante perceber que esses diferentes 

processos e entendimentos sobre a agricultura orgânica e agroecológica têm 

conseqüências também em relação a: práticas, concepções de trabalho, escolha do 

público a ser trabalhado e redes que se constituem na produção e no consumo, assim 

como a partir da institucionalização da agricultura orgânica pelo Ministério da Agricultura, 

a própria questão da certificação. O quadro a seguir procura demarcar algumas questões 

que podem apontar para uma diferenciação desses estilos e que auxiliaram na análise 

dos agricultores de Rio Branco do Sul, a partir de suas diferentes trajetórias. 
Quadro 03 – Comparativo agricultura orgânica e agroecologia sob alguns aspectos da produção 
 agricultura orgânica agroecologia 
- dependência de 
insumos externos 
 

- tolerância ao uso de esterco de aves, suínos e 
bovinos, mesmo que externos. 
 

- maior controle e otimização dos recursos 
internos, não permite o uso, a não ser no período 
de transição, de M.O. produzida a partir do modelo 
convencional. 

- preservação da 
diversidade 
biológica e cultural 
 

- tolerância às adaptações e utilização de 
especialização e monoculturas em escala 
comercial. Maior flexibilidade no manejo do solo 

- incentivo a práticas locais e preservação da 
biodiversidade nos cultivos. Combate à 
mercantilização de sementes e a monocultura 

- uso de máquinas 
e equipamentos 
 

- tolerância desde que não interfira na fertilidade 
e provoque desgaste do solo 

- incentivo a construção de uma adaptação ao 
ambiente e as condições locais 

- mercados 
 

- incentivo ao acesso a qualquer possibilidade 
mercadológica 
 

- procura a construção de um mercado interno, a 
partir de uma interação com o ambiente local, 
regional. Não descarta a exportação, desde que 
não como monocultura. 

- certificação - a partir de organizações legalmente habilitadas 
para este processo. O que pode gerar distorções 
e um mercado de “certificação” 

- construção de uma ética entre os envolvidos a 
partir de uma certificação participativa, que 
envolve a produção, comercialização e consumo. 

Fonte: Darolt, (2004), Caporal & Costabeber (2004) 
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 Essas referências da teoria e suas diferenciações servem de suporte para 

construir a análise e entender as opções, estratégias do processo de implementação de 

outras agriculturas construído na região de Curitiba, que no seu início apresenta uma 

maior identificação com o ideário de agricultura orgânica. Apesar de essa identificação 

com a agricultura orgânica ter maior visibilidade, não significa que essa trajetória do 

movimento de contestação à agricultura moderna não tenha convivido e que não ocorra 

presença de “outras agriculturas”. Esse é um movimento plural que foi incentivado por 

agrônomos, técnicos e lideranças vinculados às associações de agricultores, além da 

especificidade de que, muitas vezes, algumas dessas lideranças realizam uma migração 

da cidade para o campo, os chamados “neo-rurais”. Brandenburg, apoiado no trabalho de 

Darolt (2001), além dessa característica, aponta outros aspectos em relação aos 

sistemas de agricultura orgânica na RMC, como sendo estruturados a partir das 

seguintes motivações: saúde, vantagens econômicas, a convicção ideológica e a 

preocupação com a conservação dos recursos naturais. Os dois autores reafirmam a 

importância desse movimento e de sua organização para possibilitar a visibilidade de 

novos atores: 

“A emergência da via ecológica como uma alternativa de construção de um 
outro paradigma de produção agrícola, de padrão de consumo alimentar e de 
relação socioambiental fez com que se retomassem não apenas matrizes 
técnicas existentes anteriormente à modernização, mas provocou a formação 
de novos atores, em torno de associações específicas motivados pela 
demanda de alimentos de ‘qualidade diferenciada’” (BRANDENBURG, 
2002:13). 

 O autor aponta ainda a questão da comercialização como um espaço importante 

da sociabilidade entre os agricultores e os consumidores, destacando que a partir da 

constituição de uma nova matriz na produção e dos caminhos alternativos na 

comercialização, pode-se pensar na estruturação de três momentos: a) contestação; b) 

nova mensagem ambiental e c) reprodução da vida e a construção de uma identidade. 

 Atualmente, esse processo se reestrutura a partir de uma lógica mais próxima à 

proposta da agroecologia, o que demarca uma diferenciação, apesar do trabalho conjunto 

com os órgãos de governo do Estado do Paraná que seguem a tipologia e nomenclatura 

definida pelo Ministério da Agricultura. 

 Nesse sentido, em relação aos estilos e às formas de agricultura é fundamental 

destacar, dada a perspectiva teórica que nesta tese se utiliza, por opção conceitual do 

ponto de vista da construção de agriculturas sustentáveis ou de instrumentos para esta 

busca ou, ainda, de um processo de desenvolvimento sustentável14, a terminologia de 

                                                 
14 Importante também destacar para esta pesquisa que, a partir do desenvolvimento de 
conhecimentos mais específicos da Química e da conformação de um campo científico, aliado à 
utilização de uma classificação mais atual de substâncias e compostos químicos como orgânicos e 
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“agriculturas de base ecológica”, proposta a partir de Caporal & Costabeber (2004a:08): 

“A opção pela terminologia ‘agricultura de base ecológica’, em primeiro lugar, 
tem a intenção de distinguir os estilos de agricultura resultantes da aplicação 
dos princípios e conceitos da Agroecologia (estilos que, teoricamente, 
apresentam maiores graus de sustentabilidade no médio e longo prazo), tanto 
do modelo de agricultura convencional ou agroquímica (um modelo que, 
reconhecidamente, é mais dependente de recursos naturais não renováveis e, 
portanto, incapaz de perdurar através do tempo), como também de estilos de 
agricultura que estão surgindo a partir das orientações emanadas das 
correntes da ‘Intensificação Verde’, da ‘Revolução Verde’ ou ‘Dupla Revolução 
Verde’, cuja tendência, marcadamente ecotecnocrática, tem sido a 
incorporação parcial de elementos de caráter ambientalista ou conservacionista 
nas práticas agrícolas convencionais (greening process), o que se constitui 
numa vã tentativa de recauchutagem do modelo da Revolução Verde, sem 
qualquer propósito ou intenção de alterar fundamentalmente as frágeis bases 
que até agora lhe deram sustentação. Em segundo lugar, se pretende marcar a 
distinção entre agriculturas de base ecológica, baseadas nos princípios da 
Agroecologia, daqueles estilos de agricultura alternativa que, embora 
apresentando denominações que dão a conotação da aplicação de práticas, 
técnicas e/ou procedimentos que visam atender certos requisitos sociais ou 
ambientais, não necessariamente terão que lançar ou lançarão mão das 
orientações mais amplas emanadas do enfoque agroecológico”. 

 As noções e os conceitos até aqui destacados constituem alicerces da análise da 

realidade cotidiana da agricultura familiar, pois o movimento agricultura 

orgânica/agroecologia na RMC, e especialmente em Rio Branco do Sul, é inspirador de 

novas práticas e estratégias. Entretanto, do ponto de vista da teoria é possível realizar 

diferenciações nas matrizes conceituais, e essa realidade expressa, também, diferentes 

sociabilidades dos processos, dos mediadores que foram e são vividos em cada 

comunidade, pois também se encontram nesses processos sociais e econômicos as 

questões anteriormente destacadas em relação aos embates que permeiam a discussão 

do rural. 

 Nesse sentido é que no próximo ponto se pretende apresentar uma breve 

interpretação da adaptabilidade e capacidade de resistência da agricultura familiar nessa 

                                                                                                                                                    
inorgânicos, pode ser equivocada a afirmação de que somente a agricultura orgânica utilize 
processos orgânicos nas suas sínteses de produção. Os conceitos “orgânico” e “inorgânico” não 
têm sido usados fora da ciência química da mesma forma como são usados nela (QUADROS, 
2004). Também o vigor de contestação do conceito, que estava colocado no nascedouro da 
utilização do estilo e da nomenclatura de agricultura orgânica, está totalmente desvirtuado a partir 
dos campos em disputa e de sua institucionalização em vários países.  

  Outra questão importante a demarcar refere-se à não-utilização de agricultura ecológica 
como terminologia, pois as práticas agrícolas, independentemente do manejo, afetam o 
ecossistema. Se o pressuposto para uma mudança conceitual e ética na relação 
homem/natureza/sociedade é uma nova postura do homem em relação ao ambiente, não é 
possível admitir que os agroecossistemas possam ocupar uma posição de centralidade na 
natureza e, sim, é necessária a construção de um entendimento que permita interações das 
técnicas, do homem e da natureza de forma cooperativa na natureza, procurando minimizar o 
potencial “destruidor” das práticas humanas. Sem dúvida que, para a construção destes 
entendimentos, também será necessária uma mudança nos padrões de produção, consumo e 
desenvolvimento. 
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conjuntura adversa da modernização da agricultura e do modelo hegemônico de 

agricultura. Uma vez que é partir dessa resistência, adaptabilidade e de capacidade de 

organizar internamente a produção que a agricultura familiar encontra seu potencial de 

desenvolvimento. Esta reorganização tem como pontos centrais a família, a construção 

de seus habitus, que reforçam seu patrimônio sociocultural, vivido e vivenciado a partir de 

suas trajetórias nos diversos espaços sociais. 

  

2.4. A agricultura familiar: resistência e adaptabilidade 
 Na ótica da agroecologia e no caso da RMC, também a agricultura orgânica, a 

agricultura familiar desempenha papel central, uma vez que, no seu âmbito, existe uma 

“racionalização no uso dos recursos, diferentemente das propriedades de grande escala” 

(ALTIERI, 1995). Esta característica confere à produção familiar uma série de vantagens, 

dentre as quais: maior capacidade gerencial, mão-de-obra mais qualificada, maior 

flexibilidade perante as adversidades climáticas, maior aptidão à diversificação de 

culturas e de alimentos e a maior preservação dos recursos naturais (EHLERS, 1996). 

Isso corresponde a dizer, utilizando a idéia-síntese de CANUTO (1998:36), que “a 

agricultura ecológica familiar tem a habilidade potencial de poder combinar em uma só 

proposta os elementos centrais que respondem à crise ecológica e à crise social”. Esse é 

um fator fundamental para se entender e analisar a adoção de práticas de base 

ecológicas na RMC, pois a agricultura familiar tem uma importante participação, seja em 

relação à perspectiva agroecológica, seja em relação à agricultura orgânica ou com 

outros estilos de agricultura. 

 Para se entender as estratégias de viabilização da agricultura familiar, sua 

capacidade adaptativa e de resistência é necessário analisar o seu processo de 

organização interna, o que permite entender seu processo diverso e heterogêneo. E esta 

análise é fundamental para compreender as práticas e o processo de reprodução social e 

econômica dos agricultores de Rio Branco do Sul. 

 WANDERLEY (1993 e 1995), ao analisar o processo histórico de constituição do 

campesinato brasileiro, salienta que este segmento social “nasceu sob o signo da 

precariedade”. Esta precariedade teve suas raízes no modelo colonial da economia, que 

privilegiou a grande propriedade monocultora voltada à exportação. Apesar do caráter 

regionalizado de sua constituição, à pequena propriedade sempre foi delegado um papel 

secundário, seja no interior das grandes fazendas - com obrigatoriedade de prestações 

de serviços, ou circundantes a ela –, seja na destinação de terras montanhosas no 

interior do país no processo de ocupação do território, demarcando, de forma geral, uma 

situação de fragilidade, pobreza e dependência política e econômica, principalmente no 
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que diz respeito ao acesso e à propriedade da terra. Essa situação pode ainda ser 

analisada na atualidade, como será demonstrado em relação à RMC e a Rio Branco do 

Sul. 

 Nesse cenário de Rio Branco do Sul é que emergem as especificidades na 

organização familiar da produção, que possibilitam a sobrevivência a exclusão social e a 

precariedade do rural. Será essa organização familiar da produção que a reafirma como 

categoria social, que se expressa além de uma racionalidade econômica e demarca sua 

profunda diversidade, a partir de sua resistência e sobrevivência (WANDERLEY, 1998)15. 

 Chayanov (1974 e 1981a/b) já havia analisado e sistematizado, nessa 

perspectiva, as “leis” da existência do campesinato, mediante a compreensão da lógica 

de funcionamento das unidades familiares de produção, com sua dinâmica interna, 

estabelecendo, assim, a natureza da motivação da atividade econômica da família 

camponesa. O ponto central de sua teoria foi a explicação da natureza da conduta 

camponesa, por meio da relação trabalho-consumo. O caráter familiar das unidades de 

produção levaria a uma íntima relação entre a quantidade de trabalho desenvolvido por 

seus membros e a satisfação de suas necessidades. Ou seja, as decisões em torno da 

organização das atividades e do maior ou menor trabalho a ser despendido na sua 

execução seriam tomadas em função do retorno suficiente a ser obtido para satisfazer as 

necessidades de consumo da família. Assim, a família se sujeitaria a uma maior auto-

exploração quando essas necessidades não estivessem sendo atendidas e, ao contrário, 

diminuiria sua intensidade no momento em que fossem alcançadas. Logo, a relação 

                                                 
15 Chayanov (1974 e 1981ab), embora tendo usado por referência o contexto histórico, econômico 
e social da Rússia no século passado, demonstrou esta persistência elaborando as “leis” da 
existência do campesinato. Chayanov juntamente com outros agrônomos e economistas 
pertenciam à chamada “Escola da Organização da Produção”, entidade que atuava na Rússia, no 
início do século XX, e que estudou a questão do campesinato e da produção. A preocupação 
maior deste grupo de estudiosos era a de contribuir na melhoria da gestão das unidades familiares 
de produção, e como base para seus estudos e pesquisas, utilizavam dados estatísticos coletados 
por inúmeros agrônomos que atuavam no meio rural, junto ao cotidiano dos campesinos 
(ABRAMOVAY, 1992). 

 Esta maior proximidade com a realidade mostrou a Chayanov que os métodos tradicionais 
de contabilidade não se adequavam ao contexto das unidades familiares de produção, já que 
eram direcionados a captar categorias que não faziam parte de sua vida, como a obtenção do 
lucro, a geração de salários e a renda da terra. Mas, se essas categorias não estavam presentes, 
como explicar a existência destas unidades familiares de produção?  Por outro lado, havia a 
corrente de pensamento dos chamados marxistas ortodoxos que condenava esta categoria social 
ao desaparecimento, a partir de diferentes análises, caso de Lênin, com a diferenciação social, e 
de Kautsky, com a verticalização da produção e de processamento industrial. 

 Foi a partir dessas questões que o pensador russo percebeu a necessidade de 
compreender racionalmente essa “economia camponesa”, o que culminou com a elaboração de 
sua Teoria dos Sistemas Econômicos não Capitalistas. E é na concepção de “economia 
camponesa” que estava presente a sua maior argumentação contra as previsões “fatalistas” de 
Lênin e Kautsky. 
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trabalho/consumo seria o elemento estruturador das suas condições e possibilidades de 

perenidade e permanência das unidades familiares.  

No entanto, é importante destacar que, para o autor, as decisões quanto ao 

aumento da intensidade do trabalho, bem como na definição das necessidades familiares 

a serem atendidas, obedeceriam a critérios essencialmente subjetivos. Na compreensão 

desse aspecto, segundo Chayanov (1974 e 1981a/b), é que residia o ponto central que 

diferenciaria as unidades familiares das outras unidades de produção capitalistas, ou 

seja, a gestão de seus recursos disponíveis, em função desta relação subjetiva, ao invés 

de um comportamento maximizador de lucro. É dentro desta especificidade que cabe 

também destacar outro aspecto importante defendido pelo autor: a diferenciação entre 

renda e lucro. A renda obtida pela família mediante o processo produtivo se constitui em 

um todo indivisível. Como a gestão das atividades não é feita por parcelas autônomas e 

nem por pagamento de salários, como acontece nas unidades capitalistas, não há 

separação entre o que é obtido pelo investimento em capital ou em trabalho ou por 

atividades específicas. A renda, portanto, é o resultado anual, gerado pelo conjunto das 

atividades, não podendo ser expressas em termos de lucro, decorrendo daí a 

impossibilidade de conceber o camponês como sendo um capitalista. 

 Por outro lado, a associação entre trabalho-consumo imprime autonomia à família 

no sentido de ela poder projetar sua vida, mediante suas decisões e dinâmica interna. 

Possibilita, nesta lógica, que a própria família trace seus objetivos e a melhor forma de 

atingi-los, beneficiando o coletivo e, assim, garantindo sua reprodução social. Para 

Chayanov, a autonomia determina, em grande parte, a identidade deste segmento social. 

(CHAYANOV, 1974 e 1981ab). 

 Apesar de a lógica familiar fornecer os elementos essenciais da especificidade 

camponesa, isto não se mostra incompatível com o fato de ela estar integrada ao 

ambiente externo – à sua dinâmica social e econômica da qual faz parte –, como também 

que busque agregar inovações tecnológicas em seu processo produtivo. Desta forma, em 

acordo com Abramovay (1992:62/63), para Chayanov: 

 “a determinação do comportamento camponês passa por uma dinâmica 
fundamentalmente interna à família não significa que esta se isole socialmente, 
produzindo para a subsistência sem passar pelo mercado, estranha aos 
mecanismos de tomada de financiamento ou avessa ao progresso técnico (...). 
Só que é da relação entre a penosidade do trabalho e a satisfação das 
necessidades que vai depender a escolha da família com relação à venda de 
suas safras, ao uso de financiamento ou ao uso de insumos de origem 
industrial” 

 Assim, para que haja investimento em capital, buscando diminuir a penosidade do 

trabalho, é preciso que este seja traduzido em aumento da renda bruta familiar ou, pelo 

menos, que não promova a desocupação de mão-de-obra empregada no processo 
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produtivo. 

 Se Chayanov (1981ab) acreditava na legitimidade social do campesinato, por 

outro lado, tinha consciência do contexto político e econômico de sua época, em que o 

movimento geral do capitalismo avançava sobre o campo e impunha mudanças neste 

segmento social o que, no limite, poderia levar à sua extinção. Sobre esse aspecto é 

importante destacar dois pontos. 

 Em primeiro lugar, a tendência da penetração capitalista na agricultura levaria a 

um crescente processo de integração vertical - unidades familiares individuais vinculadas 

às agroindústrias - e não horizontal, como previa Lênin, em que grandes fazendas, com 

base no trabalho do proletariado rural, é que predominariam. Para Wanderley (1998:35), 

esta concepção chayanoviana sobre a integração vertical pode ser remetida para os dias 

atuais, sendo um forte indicativo de que: 

 “a chamada economia camponesa não constitui, propriamente, um modo de 
produção no sentido forte do termo. Ela é percebida, antes de tudo, como uma 
forma de organizar a produção que se reproduz no interior de modos de 
produção diversos. Sua reprodução social está assim, intimamente inserida no 
processo global de reprodução do capital, cujas formas concretas têm, 
sabidamente, um caráter heterogêneo. Nesses termos, a economia camponesa 
não representa algo residual, necessariamente atrasado, tendendo a 
desaparecer com o desenvolvimento do capitalismo dominante”. 

 Em segundo lugar, Chayanov, em acordo com Abramovay (1992:69/70), via na 

integração vertical a possibilidade de constituir uma modalidade específica de 

organização da produção. Para ele, necessariamente, não seria indispensável que 

fossem os capitais privados os responsáveis pela introdução desta integração, já que: 

“algumas vezes, esta concentração vertical, segundo a situação econômica 
geral, assume forma cooperativa ou mista e não capitalista. Neste caso, o 
controle dos empreendimentos necessários ao sistema de comércio, ao 
transporte, à irrigação, ao crédito e ao processamento que concentram e guiam 
a produção agrícola parcial ou totalmente, este controle pertence não aos 
proprietários de capital, mas aos pequenos produtores mercantis organizados 
que contribuíram com seu próprio capital a estes empreendimentos ou foram 
capazes de criar capital social”. 

 Assim, a integração vertical, pela via do associativismo, poderia fornecer a 

possibilidade de manutenção e reprodução social das unidades familiares de produção. 

Ao mesmo tempo, promoveria sua integração no contexto global da economia de 

mercado e permitiria a incorporação de inovações técnicas e produtivas, aumentando, 

assim, a produção agrícola. 

 Por outro lado, Chayanov (1981ab) não negava a existência de um processo de 

diferenciação social e heterogeneidade no meio rural. Mas, antes de significar a 

desintegração do campesinato, era demonstrativo de sua identidade social. A sua 

explicação para esse fato estava sustentada na compreensão da dinâmica demográfica 

das unidades familiares. Em outros termos, na medida em que alguns de seus membros 
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viessem a constituir outros núcleos familiares, haveria a necessidade de fazer a partilha 

da terra, levando, conseqüentemente, à formação de novos – e menores – 

estabelecimentos agrícolas.  Por outro lado, se para Kautsky, a superexploração do 

trabalho era devida às condições de miséria, para Chayanov, isto decorria de um balanço 

racional entre trabalho-consumo, já que sua intensidade não era constante, mas sim 

variável, de acordo com a avaliação familiar e a construção do equilíbrio entre o trabalho 

e o consumo, assim como da satisfação de suas necessidades. 

 Para Chayanov (1981:50), tomando como base de análise as formas internas da 

unidade de produção, o campesinato não é simplesmente uma forma ocasional, 

transitória, mas tem um sistema econômico que possui leis de produção e 

desenvolvimento: 

“(...) não é o estudo de sua inserção na divisão social do trabalho e o papel que 
aí ele desempenha que explicam o comportamento camponês: ao contrário é 
pelo estudo de seu comportamento que se pode compreender a maneira como 
ele, enquanto ‘unidade subjetiva teleológica’, se insere socialmente. Em outras 
palavras, o mercado, a disponibilidade de terras e o padrão tecnológico 
disponível são fatores dos quais o camponês se serve na montagem de seu 
objetivo econômico fundamental, mas não explicam por si só este objetivo e, 
portanto a conduta do agricultor”. 

 O legado do pensamento chayanoviano, ao chamar a atenção para a importância 

de se compreender as estratégias familiares a partir do funcionamento interno da unidade 

de produção familiar, tem uma aproximação muito grande com o debate atual acerca do 

espaço e do papel da agricultura familiar. 

 Essas estratégias conferem certas especificidades à agricultura familiar, fazendo 

com que ela apresente um conjunto de vantagens. Tais vantagens, na análise de vários 

autores (Brandenburg, 1999; Lamarche, 1993 e 1988; Wanderley, 2000) em relação às 

empresas capitalistas, seriam: a maior ocupação de mão-de-obra, com geração de 

empregos e renda; maior proximidade entre as questões de trabalho e gerenciamento de 

sistemas de produção ecologicamente mais complexos; melhor adaptação de tecnologias 

alternativas por trabalhar em áreas menores; maior biodiversidade ecológica e cultural; 

maior flexibilidade e agilidade no atendimento de uma demanda de produtos 

diferenciados e a presença de um patrimônio sociocultural, constituído por experiências, 

valores e conhecimentos acumulados. São alguns dos atributos que, em menor ou maior 

grau, estão presentes na produção familiar, e que podem credenciá-la a desempenhar 

um importante papel, em benefício do conjunto da sociedade. 

 São justamente esses atributos que destacam e consolidam o caráter familiar na 

unidade de produção e afirmam a centralidade da agricultura familiar como categoria 

social, pois esta associação família-produção-trabalho é seu diferencial e potencial que 

possibilitam sua inserção social e econômica na sociedade, e que Wanderley (1999) 
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destaca, a partir da perspectiva chaynoviana, como fundamental para entender a sua 

estrutura produtiva. 

 Essas questões são estruturantes no modo de analisar e pensar a agricultura 

familiar, pois demarcam suas especificidades e sua plasticidade (JEAN, 1994). 

Entretanto, estes aspectos comuns não implicam um processo de “homogeneização” das 

várias formas da agricultura familiar, ao contrário, permitem afirmar que ela é portadora 

de uma diversidade, ou, como afirma Lamarche (1993), ela seria a própria diversidade na 

e a partir de suas relações econômicas, sociais, culturais, políticas e ecológicas. Essa 

diversidade necessariamente está representada, por suas peculiaridades regionais, 

espaciais, culturais, produtivas, dentro dos novos processos e sentidos dados às 

questões ligadas ao ambiente, à sustentabilidade, à biodiversidade e ao rural. 

 A esse respeito o conceito de Lamarche (1993:19) pode oferecer uma síntese 

importante, quando afirma que a agricultura familiar deve ser entendida: 

“como uma unidade em que a propriedade, o trabalho e a gestão estão 
intimamente ligados à família, engendrando formas e representações 
complexas acerca de seu universo sócio-econômico, ecológico e cultural”. 

  Cabe destacar o entendimento de que a agricultura familiar, buscando uma 

analogia com o campesinato (CHAYANOV, 1981; ABRAMOVAY, 1992), estrutura suas 

condições e possibilidades de perenidade e permanência na relação trabalho/consumo, 

ponto central de suas especificidades (WANDERLEY, 1999), além de ter a própria 

diversidade como um dos elementos de constituição e existência (LAMARCHE, 1993 e 

1998). Da mesma forma, é preciso ter presente que procurar conceituar a agricultura 

familiar, como afirma Tedesco (1999:10), é sempre penetrar em terreno difícil, pantanoso, 

ou seja: “(...) um campo de discussões e análises que manifesta ambigüidades, 

ambivalências, heterogeneidades e especificidades”. 

 Por outro lado, é este universo diverso e a capacidade adaptativa da agricultura 

familiar que permitem também uma maior aproximação aos processos de transição e à 

construção de modelos alternativos, entre eles a agricultura orgânica e a agroecologia. 

As diferentes trajetórias de cada uma das três comunidades estudadas em Rio Branco do 

Sul permitem analisar a capacidade de adaptação da agricultura familiar de base 

ecológica, a partir de sua inserção na sociedade. As dinâmicas de produção e os 

processos de transição têm em seu movimento uma reflexividade de aspectos 

macrossociais, seja em relação aos aspectos tecnológicos, seja quanto às concepções 

produtivas e práticas agrícolas, que esta agricultura familiar de RBS vivencia, como 

também na sua face interna regulada pela busca do equilíbrio entre o trabalho e o 

consumo que permita a sua continuidade e reprodução. 

 Essa maior capacidade adaptativa, por sua vez, pode ser analisada pela 
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transformação/incorporação de seus habitus, que ao mesmo tempo em que permite 

reproduzir o patrimônio sociocultural que lhe é próprio, e também, acionar um processo 

de construção de identidade e afirmação social, a partir de projetos alternativos. 

 

2.5. Uma visão das práticas (habitus + campos) referenciadas em Bourdieu16 
 O conceito de habitus é uma referência importante para este trabalho, pois é a 

partir dele que se pretende realizar um diálogo com algumas das idéias da obra de Pierre 

Bourdieu. Dessa forma se pretende analisar a trajetória da agricultura familiar, suas 

práticas e a percepção do espaço social no qual estão inseridas em Rio Branco do Sul e 

na RMC. Esse espaço social (com uma dimensão global, regional e local) é destacado 

como fundamental para entender que é a partir de suas sociabilidades e de suas 

percepções que essa agricultura aciona mecanismos que permitem identificar 

mudanças/permanência em seu cotidiano, bem como, nas suas práticas de base 

ecológica, nas relações dessa agricultura com o ambiente, com suas estratégias de 

reprodução e, finalmente, com a afirmação de uma identidade social. Como 

conseqüência desta proposta de análise, também irá se dialogar com outros dois 

conceitos importantes da obra de Bourdieu, os conceitos de campos e de práticas. 

 A utilização de Bourdieu ocorre pela possibilidade de identificar em sua 

construção teórica a mediação entre o agente social e a sociedade, pois esse autor 

procura, a partir do conhecimento praxiológico, uma articulação entre o ator social e a 

estrutura social, fazendo com que este conhecimento tenha por objeto: 

“(...) não só o sistema das relações objectivas que o modo de conhecimento 
objectivista constrói, mas também as relações dialécticas entre essas 
estruturas objectivas e as disposições estruturadas nas quais elas se 
actualizam e que tendem a reproduzi-las, ou seja, o duplo processo de 
interiorização da exterioridade e de exteriorização da interioridade: este 
conhecimento supõe uma ruptura com o modo de conhecimento objectivista, 
quer dizer, uma interrogação sobre as condições de possibilidade e, por isso, 
sobre os limites do ponto de vista objectivo e objectivante que aprende as 
práticas a partir do exterior como facto consumado, em vez de construir o seu 
princípio gerador, situando-se no próprio movimento da sua efectuação” 
(BOURDIEU, 2002a:145/146). 

 No caso de Rio Branco do Sul, é possível conceber a construção de práticas de 

base ecológica como uma resposta à exclusão social e a uma racionalidade ligada a uma 

                                                 
16 Dois textos são importantes de ser destacados, pois apontaram caminhos que permitiram 
analisar o objeto de pesquisa, as práticas de base ecológicas na olericultura e percepção destas 
pelos agricultores familiares de três comunidades do município de Rio Branco do Sul. Os textos de 
Ortiz (1983) “A procura de uma sociologia da prática”, que é uma introdução a um conjunto de 
texto de Bourdieu e Setton (2002) “A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura 
contemporânea”, artigo no qual a autora desenvolve os argumentos teóricos de sua pesquisa de 
pós-doutoramento intitulada “Trajetórias acadêmicas: um estudo sobre as estratégias de 
transformação da ordem” realizada na École de hautes em Sciences Sociales em Paris. 
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concepção de mundo, de natureza e de desenvolvimento, a partir dos vários campos em 

disputa. É esta articulação entre os macros movimentos na sociedade, sua reflexividade17 

no cotidiano dessa agricultura de RBS que interessa neste trabalho, pois desta forma é 

possível acionar os conceitos de habitus, campos e práticas. Assim se procura construir 

um campo de análise social, que articule o local e o global, o particular e o universal, 

para, nessas articulações, procurar apresentar algumas das múltiplas faces dos 

fenômenos sociais, tendo como referência a adoção das práticas de base ecológica por 

esses agricultores familiares de Rio Branco do Sul. Dessa forma o conhecimento 

praxiológico (ORTIZ, 1983) torna concreta a possibilidade de tornar visível esta 

experiência e trajetória que é permeada pelas vicissitudes e contradições do movimento 

dialético da realidade, de forma a se reconhecer os seus campos de disputa e entender 

a, partir do indivíduo e sociedade, como se estruturam as estratégias, a gestão nas 

unidades de produção, considerando os limites e bloqueios a que esta agricultura está 

submetida e sua inserção econômica na sociedade. 

 Os conceitos de habitus, campo e prática estão imbricados entre si e se 

estruturam numa totalidade, em que as partes se relacionam e interagem, o que torna a 

obra de Bourdieu densa e complexa. No entanto, o desafio neste item é construir os 

nexos com o objeto de pesquisa, sem que se afetem as dimensões temporais e espaciais 

da construção destes conceitos e da obra do autor. Nesse sentido, busca-se uma 

apropriação que permita refletir sobre a realidade de RBS e realizar uma aproximação 

que procure associar essas práticas de base ecológica, a conformação e a estruturação 

de um habitus que possibilita, no caso da agricultura familiar, acionar um patrimônio 

sociocultural e uma ética camponesa18. Esses processos ocorrem em determinado 

espaço social, onde convivem o isolamento geográfico dessa agricultura familiar, sua 

inserção econômica parcial, em alguns dos casos estudados, o que também propicia a 

esses agricultores o convívio com as racionalidades do modelo de desenvolvimento, de 
                                                 
17 Quando se utiliza reflexividade nesta tese está se referindo ao sentido apresentado por Giddens 
(2002). Giddens tem por perspectiva a modernidade em seus diferentes tempos e espaços, nas 
relações do macro e microssocial; entretanto, Bourdieu (1989) também utiliza o conceito de 
reflexividade, embora para um campo mais específico nas ciências sociais. Entretanto, nesta tese 
se procura utilizar a construção de Giddens por entender que ela proporciona uma 
complementaridade as referências que este trabalho utiliza a partir de Bourdieu. Parte-se do 
entendimento que isto não afeta e não apresenta contradições que impossibilitem esta utilização, 
assim como as especificidades dos autores, contribuindo assim para o entendimento do objeto de 
pesquisa. 
18 Embora, para ser coerente e seguir com a construção de Bourdieu, devessem ser utilizados 
para a análise os conceitos de capital social e simbólico, entretanto entendemos que a noção de 
patrimônio sociocultural seja adequada para poder descrever a especificidade da agricultura 
familiar quanto ao seu espaço social, cultura, físico, político e econômico, pois tem imbricações 
com os “habitus primeiro” dos pesquisadores das ciências sociais e da materialização do conceito 
de camponês, que permitem realizar uma analogia com a agricultura familiar, objeto deste estudo. 
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sociedade e agricultura, a partir de suas práticas sociais e produtivas. Para tanto, serão 

utilizadas as percepções desses agricultores familiares sobre sua trajetória e 

sociabilidades que permitiram identificar suas estratégias de reprodução, uma identidade 

e um projeto de vida. 

 Dessa forma, procura-se estabelecer os vínculos entre o indivíduo e a sociedade, 

o que significa perceber esses vínculos nas formações modernas como “um espaço 

plural de múltiplas relações” e assim como um “campo estruturado pelas relações 

dinâmicas entre instituições e agentes sociais”. Estas relações têm uma historicidade e 

trazem em seu bojo possibilidades de continuidades e (ou) de rupturas, que desta 

maneira apontam a possibilidade de uma diversidade de experiências de socializações 

(SETTON, 2002:60). 

 A estrutura conceitual do habitus, pensada desta forma, permitiu que Bourdieu 

rompesse com o paradigma estruturalista sem, entretanto, ficar preso às armadilhas da 

filosofia do sujeito ou mesmo do homus economicus. Para o autor, o habitus, como 

disposições para o agir e, portanto, ter uma prática social, é estruturante e ao mesmo 

tempo estruturado com relação à construção de uma realidade social, sendo que este 

processo é socialmente construído ao se materializar numa determinada relação com 

uma situação social, que compreende a interação entre espaço físico e espaço social 

(ORTIZ, 1983). 

 Bourdieu (1989) construiu sua teorização do conceito de habitus a partir da idéia 

de um aprendizado passado e reinterpreta no interior do embate do 

objetivismo/fenomenologia tendo como referência o conhecimento praxiológico, de 

maneira a defini-lo como: 

“(...) sistema de disposições duradouras, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionarem como tal, ou seja, enquanto princípio de geração e de 
estruturação de práticas e de representações que podem ser objectivamente 
‘reguladas’ e ‘regulares’ sem em nada serem o produto da obediência a regras, 
objectivamente adaptadas ao seu fim sem suporem a mira consciente dos fins 
e o domínio expresso das operações necessárias para os atingir, e sendo tudo 
isto, colectivamente orquestradas sem serem o produto da acção organizadora 
de um maestro de orquestra” (BOURDIEU, 2002a: 163/164). 

 O autor destaca a importância de que a migração de idéias de um campo para 

outro ou de uma disciplina para outra seja analisada e(ou) realizada com uma referência 

clara de seu contexto para poder ocorrer uma objetivação. Nessa perspectiva, é 

importante construir uma gênese do conceito para poder localizá-lo no debate e assim 

conseguir uma articulação da teoria com a realidade, no caso do autor, com uma prática 

social. 

 A análise de Bourdieu, de acordo com Ortiz (1983), procura demarcar, a partir das 

“instituições de socialização”, o modo de estruturação do habitus, sua relação com as 



 80

instâncias sociais e os espaços de socialização. Habitus neste sentido é: 

“(...) o conhecimento adquirido e também um haver, um capital (de um sujeito 
transcendental na tradição idealista)” indicando uma disposição incorporada, 
uma ação prática, comandada pelo “sentido do jogo”, ou seja, uma 
necessidade tornada virtude, produzindo estratégias que se adequam às 
condições objetivas. O cotidiano, neste sentido, é perpassado por movimentos 
que se ressignificam a partir das “normas expressas” e consolidam em 
princípios geradores de práticas” BOURDIEU, 1989:61). 

 Bourdieu (2002b), ao estruturar e operacionalizar a conceituação do habitus, 

restitui ao agente um poder de construção da realidade, com os mecanismos que 

acionam suas vivências anteriores (mesmo que de forma inconsciente). Dessa maneira, é 

possível a restituição ao agente, a partir de sua socialização, da possibilidade de um 

poder “gerador e unificador, construtor e classificador” no espaço social de uma 

experiência, a partir dos seus “princípios organizadores”, experiência que é localizada 

temporal e espacialmente: 

“Logo, sendo o habitus, com sugere a palavra, o produto de uma história, os 
instrumentos de construção social investidos por ele no conhecimento pratico 
do mundo e na ação são socialmente construídos, ou seja, estruturados pelo 
mundo que eles estruturam. Por conseguinte, o conhecimento prático é 
duplamente informando pelo mundo por ele informado: é constrangido pela 
estrutura objetiva da configuração de propriedades que o mundo lhe apresenta; 
é, também, estruturado pelo mundo por meio de esquemas, saídos da 
incorporação dessas estruturas, empregados na seleção e construção dessas 
propriedades objetivas. Vale dizer, a ação não é nem “puramente reativa”, 
segundo a expressão de Weber, nem puramente consciente e calculada. Por 
intermédio das estruturas cognitivas e motivacionais postas em jogo (e que 
depende sempre, em certa medida, do campo, atuante como campo de forças 
formadoras, do qual é o produto), o habitus contribui para determinar as coisas 
a fazer ou a não fazer, as urgências, etc., desencadeiam a ação” (BOURDIEU, 
2002b:180/181). 

 Nesse sentido, o habitus é uma estrutura que organiza as práticas, assim como as 

suas percepções, ao mesmo tempo em que, no princípio da estruturação destas práticas, 

ocorre uma relação de complementaridade em sentido inverso, pois esta ação é também 

constituidora nesse processo, que é delimitado por determinado espaço social. Ao 

determinar o que transforma e vice-versa, esses princípios da transformação podem 

gerar uma descontinuidade, que poder ser vivenciada como positividade ou negatividade, 

como ruptura ou como uma continuidade, a partir das disputas em jogo neste espaço 

social (BOURDIEU, 2002b e 2006). 

 Para Bourdieu (1990:26), a construção do habitus como “sistema de disposições 

duradouras” permite a análise de que no nível prático ele se operacionaliza com 

“categorias de percepção e apreciação”, que apontam para a classificação e para a 

organização da ação. Dessa maneira, a partir de determinada situação e espaço social 

(campo), o habitus pode ser percebido “na sua verdade de operador prático de 

construção de objetos”. 



 81

 Nessa perspectiva, o habitus, produto de uma história e de instrumentos de 

construção social, se traduz e se materializa em um corpo e em uma prática social, que 

ocorre em determinado espaço. Entretanto, esta prática, este conhecimento e a ação são 

também socialmente construídos neste processo (Bourdieu, 2002b). Ou seja, ocorre uma 

relação dialética nesta construção, pois ao mesmo tempo em que estes (prática, 

conhecimento e ação) são estruturados pelo mundo, estruturam o mundo da vivência.  

 Logo, o habitus como “sistema de disposições duradouras”, e adquiridas pelas e 

nas experiências, tem uma temporalidade e uma espacialidade que pode corroborar ou 

não para uma ação, uma prática efetiva em determinada conjuntura (BOURDIEU, 1996). 

Pensando dessa maneira é possível identificar no habitus uma dimensão de grupo ou 

mesmo de classe, mas também se apresenta ao elemento individual, conforme 

anteriormente destacado. Entretanto, e apesar de implicar uma internalização da 

objetividade, que ocorre na maioria das vezes de forma subjetiva, não está colocado no 

domínio exclusivamente individual. 

 Nesse sentido o habitus é um instrumento importante para ser acionado, pois 

permite entender, no caso da agricultura familiar estudada, como esses agricultores a 

partir das socializações na família, na unidade de produção, na comunidade e de sua 

inserção social, constroem suas práticas produtivas, que se materializam como 

“categorias de percepção e apreciação” de um modo de ser, agir e produzir na e com a 

natureza e, portanto, de um lugar no ambiente e na sociedade. 

 Para tal, a teoria de Bourdieu tende a centralizar a importância de estudar os 

modos de estruturação do habitus nos seus ambientes de socialização e nas 

sociabilidades que neles ocorrem. Nesse sentido, sucede o que Ortiz (1983) qualifica 

como um processo em que se privilegia a formação das primeiras categorias e dos 

valores que orientam as ações futuras. O habitus, nessa perspectiva, tem tempos e 

espaços que estruturam e são também estruturados, mas que, no entanto, reafirmam as 

experiências vividas e permitem uma mediação para a construção de novos processos, 

tendo presente consciente ou inconscientemente as referências passadas: 

“A própria lógica da sua gênese faz do habitus uma série cronologicamente 
ordenada de estruturas, especificando uma estrutura de uma determinada 
categoria as de categoria inferior (e, portanto, geneticamente anteriores) e 
estruturando as de categoria superior por intermédio da acção que exerce 
sobre as experiências (estruturadas) geradoras dessas estruturas. Assim, por 
exemplo, o habitus adquirido na família reside no princípio da estruturação das 
experiências escolares (e em particular da recepção e da assimilação da 
mensagem propriamente pedagógica), estando o habitus transformado pela 
acção escolar, ela própria diversificada, por sua vez, no princípio da 
estruturação de todas as experiências ulteriores (por exemplo, da recepção e 
da assimilação das mensagens produzidas e difundidas pela indústria cultural 
ou das experiências profissionais), e assim por diante, de reestruturação em 
reestruturação” (BOURDIEU, 2002a:184). 
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 A possibilidade de analisar os princípios de estruturação do habitus também 

remete, para fins deste estudo, ao cotidiano, pois é no cotidiano que ocorrem as 

vivências do agente ou mesmo do grupo, assim como a possibilidade de reafirmação de 

determinadas posições e em alguns casos de uma identidade. Dessa forma, é também 

no cotidiano, segundo Bourdieu (1989:125), que os dominados nas relações simbólicas 

podem ter a assimilação e a aceitação (resignada ou provocante, submissa ou revoltada), 

desde que seja possível buscar um estado de isolamento. É o momento em que 

desaparecem os sinais de estigma (quanto ao estilo de vida, pronúncia, moradia, 

vestuário etc.), visando a uma imagem, o menos possível, afastada da identidade 

legítima. Nessa perspectiva, a luta coletiva propõe romper e destruir esta tábua de 

valores que as constitui como estigma e reafirma um estilo e pertencimento de grupo: 

“(...) procura impor novos princípios de di-visão, pelo menos uma inversão dos 
sinais atribuídos às classes produzidas segundo os antigos princípios, é um 
esforço pela autonomia, entendida como poder de definir os princípios de 
definição do mundo social em conformidade com os seus próprios interesses 
(nomos, a partilha legal, a atribuição legal, a lei, liga-se a nemo, partilhar 
segundo a lei). O que está em jogo é o poder de se apropriar, se não de todas 
as vantagens simbólicas associadas à posse de uma identidade legítima, quer 
dizer, susceptível de ser publicamente e oficialmente afirmada e reconhecida”. 

 Esses princípios de di-visão social, permitem realizar uma analogia da agricultura 

familiar e do rural a partir das concepções hegemônicas de sociedade, desenvolvimento 

e entender que a possibilidade de reafirmar sua condição social de produção na e com a 

natureza como afirmação de um modo de vida e de uma ruralidade viva e presente no 

espaço rural. 

 Essa visão permite identificar as disputas presentes na luta pela reapropriação da 

vontade coletiva e também individual e “o poder sobre os princípios de construção e de 

avaliação da própria identidade de que o dominado abdica em proveito do dominante 

enquanto aceita ser negado ou negar-se”. Estes movimentos em um espaço social 

determinado permitem identificar e definir a posição de um determinado agente neste 

processo: 

“(...) pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na 
distribuição dos poderes que actuam em cada um deles, seja, sobretudo, o 
capital econômico nas suas diferentes espécies, o capital cultural e o capital 
social e também o capital simbólico, geralmente chamado prestígio, reputação, 
fama, etc. que é a forma percebida e reconhecida como legítima das diferentes 
espécies de capital” (BOURDIEU, 1989:134/135). 

 Neste sentido a posição de determinado agente no espaço social remete ao 

conceito de campo. Compreender a origem de determinado campo é a possibilidade de 

perceber que as “estruturas estruturantes e estruturadas” nas quais as pessoas convivem 

no seu cotidiano, não estão localizadas num espaço social qualquer, mas que fazem 

parte também dos “sistemas de disposições duradouras” e das disputas que ocorrem 
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neste espaço. Tendo presente essas premissas, é possível observar as posições 

situadas em um espaço complexo, pois é a partir de sua localização neste espaço que se 

pode apreender as suas práticas e analisar como este agente classifica esta realidade e 

como este agente se classifica como parte dela, desde sua posição no espaço social 

(BOURDIEU, 1990). Assim, de acordo com Ortiz (1983:19): 

“Bourdieu denomina “campo” esse espaço onde as posições dos agentes se 
encontram a priori fixadas. O campo se define com o lócus onde se trava uma 
luta concorrencial entre os atores em torno de interesses específicos que 
caracterizam a área em questão”. 

 Para tal, o espaço social é entendido como multidimensional e conformado por 

campos que têm uma relativa autonomia, mas que, entretanto, estão “subordinados 

quanto ao seu funcionamento e às suas transformações, de modo mais ou menos firme e 

mais ou menos directo ao campo de produção econômica” (BOURDIEU, 1989:153). 

Dessa forma, o conceito de campo é fundamental para entender a situação e a 

localização dos agentes neste espaço multidimensional.  

 Campo é o local onde também se manifestam as relações de poder, uma vez que 

o agente, em determinada situação, campo ou espaço, detém um capital que é utilizado, 

a partir das disputas e dos interesses em questão (ORTIZ, 1983): 

“Compreender a gênese social de um campo, e aprender aquilo que se faz a 
necessidade especifica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que 
nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é 
explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não motivado 
os actos dos produtores e as obras por eles produzidas e não como geralmente 
se julga, reduzir ou destruir” (BOURDIEU, 1989:69). 

 O conceito de campo pensado com base nessa compreensão contribui para 

explicar os efeitos estruturais de determinados campos de poder na sociedade, seja com 

relação às práticas de seus agentes, seja a partir do capital e da posição em disputa 

dentro dos campos. E isso possibilita que se realize uma homologia para outros campos 

do espaço social e ampliando sua aplicabilidade, assim como pode também ser 

estabelecida uma relação com as práticas, a partir destas homologias. Desta forma, as 

relações de poder internalizadas no campo, reproduzem outras formas de relações que 

estão fora deste campo e se encontram em disputas em outros espaços sociais ou 

externas a ele (BOURDIEU, 1989 e 1996). 

 No entanto, o campo não pode ser visto com um espaço estático, onde é possível 

congelar as posições dos agentes, mas sim demarcá-las; ele é dinâmico, fruto das 

disputas, dos consensos e dos dissensos, em que cada agente aciona seu capital, para a 

manutenção do estágio atual ou para sua transformação. É nesse processo de disputa no 

interior de cada campo que os agentes constroem suas estratégias, a partir dos 

interesses seus e do grupo, o que faz com que a dinâmica seja de disputa dos interesses 
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em jogo. 

 Para Bourdieu (1989 e 1990), os campos como interesses e posições situadas 

podem ser demarcados pela disputa entre dominantes e dominados, cada qual a partir do 

espaço social ocupado, utilizando suas estratégia para a (re)construção de sua 

dominação. Nesse sentido, os agentes acionam suas estratégias a partir da posição que 

detêm no interior do campo social, que “maximiza” sua ação, orientando sua prática: 

“(...)a idéia de estratégia como orientação da prática, que não é nem 
consciente e calculada, nem mecanicamente determinada, mas que é produto 
do senso de honra enquanto senso desse jogo particular que é o jogo da 
honra; a idéia de que existe uma lógica da prática, cuja especificidade reside 
sobretudo em sua estrutura temporal” (BOURDIEU, 1990:36). 

 Sendo assim, para o autor, a estratégia é também um rompimento com o ponto de 

vista objetivista e com o estruturalismo, pois ela é o “senso prático com sentido de jogo”, 

de um jogo que é historicamente definido e incorporado nas socializações das atividades 

sociais desde os “habitus primários”. 

 Dessa forma, esta perspectiva do autor permite adequação entre a “ação 

subjetiva” e a “objetividade da sociedade”, pois todo agente age dentro de “um campo 

socialmente determinado”. É neste sentido de um “espaço socialmente determinado” que 

é possível analisar suas práticas, a partir de um habitus e uma determinada conjuntura, 

situação (campo), como um espaço que “transcende as relações entre os atores” (ORTIZ, 

1983:19). Ou seja, 

“A teoria do habitus faz surgir todo um conjunto de questões que a noção de 
inconsciente tem por efeito ocultar e que remetem, todas elas, para a questão 
do domínio prático e dos efeitos do domínio simbólico desse domínio, da qual a 
questão dos efeitos da institucionalização e da explicação correlativa é um 
caso particular. A reacção contra o juridicismo sob a sua foram aberta ou 
mascarada não deve levar-nos a fazer do habitus o princípio exclusivo de toda 
a prática, embora não haja prática que não tenha o habitus no seu princípio” 
(BOURDIEU, 2002a:200). 

 As práticas não são práticas em si mesma e por si mesmas, independente do 

universo social e das trocas que ocorrem nos espaços sociais e nos seus campos; assim 

como a realidade, elas são relacionais (BOURDIEU, 1996). Essa interação conceitual 

permite, a partir do habitus, relacionar as práticas a uma situação, um contexto, no qual o 

habitus produz um sentido que estrutura esta ação, ao mesmo tempo em que é 

estruturado por ela: 

“Debido a que no puede dar razón de las práticas si no es sacando 
sucesivamente a luz la série de efectos que se encuentran en su origen, el 
análisis hace desaparecer en primer lugar la estructura del estilo de vida 
característico de un agente o de una clase de agentes, es decir, la unidad que 
se disimula bajo la diversidad y la multiplicidad del conjunto de unas práticas 
realizadas en campos dotados de lógicas diferentes, luego capazes de imponer 
unas formas de realización diferentes (de acuerdo com la fórmula: [(habitus) 
(capital)] + campo = práctica): el análisis hace desaparecer también la 
estructura del espacio simbólico que resalta el conjunto de estas prácticas 
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estructuradas, de todos estos estilos de vida distintos y distintivos que se 
definen siempre objetivamente, y a veces subjetivamente, en y por sus 
relaciones mutuas” (BOURDIEU, 2006:99). 

 Essa interação entre os conceitos e a posição dos agentes permitem 

compreender/analisar suas representações e as “estruturas cognitivas e avaliatórias” que 

se adquire na socialização. O habitus pode ser compreendido, dessa forma, como um 

“sistema de esquemas de produção de práticas e um sistema de esquemas de percepção 

e apreciação das práticas” (BOURDIEU, 1990:158). Em outras palavras, o 

“habitus preenche uma função que, em uma outra filosofia, confiamos à 
consciência transcendental: é um corpo socializado, um corpo estruturado, um 
corpo que incorporou as estruturas imanentes de um mundo ou de um setor 
particular desse mundo, de um campo, e que estrutura tanto a percepção 
desse mundo como a ação desse mundo” (BOURDIEU, 1996:144).  

 O habitus, ao contribuir para determinar o que transforma, tende a conformar e a 

orientar a ação, mas, na medida em que é produto das relações sociais, ele assegura a 

reprodução dessas mesmas relações objetivas que o engendram. No entanto, não é 

possível observar estes processos de forma imobilista, pois, a exemplo da realidade, é 

preciso que se olhe/veja de maneira dialética estes processos: 

“Cada agente, quer saiba ou não, quer queira ou não, é produtor e reprodutor 
de sentido objetivo porque suas ações e suas obras são produtos de um 
modus operandi do qual ele não é o produto e do qual ele não possui o domínio 
consciente; as ações encerram, pois, uma ‘intenção objetiva’, como diria a 
escolástica, que ultrapassa sempre as intenções conscientes (...)” (ORTIZ, 
1983:14/15). 

 Entretanto, mesmo que inconsciente, esse processo também é uma forma de 

reprodução e, nesse sentido, a questão da reprodução social é fundamental de ser 

pensada, pois tem um lugar importante na teoria de Bourdieu, principalmente em se 

tratando da questão da dominação e da sua relação com a transformação. As relações 

entre os homens se constituem em relações de poder na sua dimensão social e elas 

reproduzem os sistemas de dominação. Nesses termos, Ortiz (1983:26) afirma que: 

“A reprodução da ordem não se confina simplesmente aos aparelhos 
coercitivos do Estado ou às ideologias oficiais, mas se inscreve em níveis mais 
profundos para atingir inclusive as representações sociais ou as escolhas 
estéticas”. 

 Assim as formas de poder que se constituem nas relações entre os homens 

trazem em seu âmago a reprodução de um “modus operandi” de forma consciente ou 

inconsciente. Mesmo que estes processos não ocorram unicamente nos aparelhos, a 

análise não pode prescindir do entendimento de que neste movimento também tem em 

seu cerne a possibilidade de transformação a partir das experiências vivenciadas. Para 

Bourdieu, é preciso pensar em movimento, pois estes processos ocorrem num espaço e 

num campo social de interesses em disputa, os consensos e os dissensos, as estratégias 

de conversão e de subversão, permitem a percepção de uma dialética neste movimento, 
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em que não é possível perceber o novo sem a estrutura do antigo, um inserido no outro, 

e ambos se produzindo e reproduzindo: 

“(...) para se compreender realmente o sentido e o funcionamento desse 
espaço social é necessário ainda referi-lo ao sistema das relações entre as 
posições ocupadas por aqueles capazes de produzi-lo, reproduzi-lo e utilizá-lo. 
Tem-se, assim, a possibilidade de apreender as relações que se estabelecem 
entre um campo especifico e a estratificação da sociedade em classes ou em 
frações de classe. (...) As relações de poder no interior do campo reproduzem, 
assim, outras relações que lhe são externas” (ORTIZ, 1983:24). 

 Essas relações e esses poderes reproduzidos no espaço social estão inseridos na 

necessidade objetiva que os participantes destas construções sociais têm de ajustamento 

ao sentido do jogo e ao espaço em disputa. Isto porque as construções de um sentido 

nestas suas ações envolvem as noções de consenso, estratégias de conservação e 

subversão, e destacam a importância de na análise se observar o espaço social onde 

estão inseridas essas relações, a partir desta necessidade objetiva de ajustamento ao 

sentido do jogo: 

“Sendo produto da incorporação da necessidade objetiva, o habitus, 
necessidade tornada virtude, produz estratégias que, embora não sejam 
produto de uma aspiração consciente de fins explicitamente colocados a partir 
de um conhecimento adequado das condições objetivas, nem de uma 
determinação mecânica de causas, mostra-se objetivamente ajustadas à 
situação. A ação comanda pelo “sentido do jogo” tem toda a aparência da ação 
racional que representaria um observador imparcial, dotado de toda informação 
útil e capaz de controlá-la racionalmente”(BOURDIEU, 1990:23). 

 É justamente essa questão em relação às estratégias e a uma ação racional que 

Bourdieu apresenta quando afirma a relação do habitus com uma eficiência na sua 

operação, pois, quando se torna operante efetivamente: 

“O habitus torna-se gerador de práticas imediatamente ajustadas ao presente e 
mesmo ao futuro inscrito no presente (daí a ilusão de finalidade), quando 
encontra um espaço que propõe, a título de chances objetivas, aquilo que ele 
carrega consigo a título de propensão (para poupar, investir, etc.), de 
disposições (para o cálculo, etc.), porque se constitui pela incorporação das 
estruturas (cientificamente apreendidas como probabilidades) de um universo 
semelhante. Nesse caso, basta que os agentes se deixem levar por sua 
“natureza”, isto é, pelo que a história fez deles, para estarem com que 
“naturalmente” ajustados ao mundo histórico com o qual se defrontam, para 
fazerem o que é preciso, para realizarem o futuro potencialmente inscrito nesse 
mundo em que eles estão com peixes dentro d’água” (Bourdieu, 1990:130). 

 Nessa perspectiva, é importante destacar uma diferenciação de futuro como 

projeto que aponta o “futuro como futuro” a ser realizado, que pode acontecer ou não; do 

futuro como “antecipação pré-perceptiva”, que se dispõe como um futuro presente, um vir 

a ser imediato, que está colocado no sentido do jogo, ou seja, “uma indução prática”, a 

partir de uma experiência anterior de um corpo socializado (BOURDIEU, 1996:143/145). 

 Essa socialização ocorre em uma experiência datada e localizada em um espaço 

social, que pode ser identificado como o lugar onde, na primeira dimensão, os agentes se 
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distribuem de acordo com seu capital e, na segunda, em função do peso relativo de seu 

capital, a partir do conjunto das posses. 

 O conceito de habitus permite um instrumento que propicia “a mediação entre os 

condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos sujeitos”, possibilitando 

analisar as características de determinadas identidades sociais, a partir de sua trajetória 

e dos sistemas de orientação de suas práticas. As relações de interação e 

interdependência entre os conceitos de habitus, campo e práticas permite entender as 

mediações entre o indivíduo e a sociedade (SETTON, 2002:60). 

 Esses são alguns pontos do pensamento de Pierre Bourdieu que servem de 

suporte para este trabalho que, conforme destacado anteriormente, procura explorar as 

várias dimensões do espaço social. 

 Esses conceitos permitem que se analisem as dinâmicas internas e externas nos 

espaços rurais e na agricultura familiar. Ao se conceber a realidade desses espaços 

rurais como “modo de vida e de trabalho” que pulsam, vivem na família, na unidade de 

produção, as suas múltiplas faces desses processos produtivos e de vida, esse espaço 

deve ser reconhecido por um processo de análise que veja/olhe o mundo rural a partir de 

perspectivas diferenciadas das tradicionalmente utilizadas pela sociologia rural. 

Principalmente quando, como no caso deste trabalho, está se tratando da discussão de 

um modelo diferenciado de desenvolvimento e de outras agriculturas. 

 O que se pretende mostrar em um primeiro momento é que a hegemonia do 

modelo atual de desenvolvimento não é uma questão atemporal, mas fruto dos campos 

de disputa e de uma construção social. A racionalidade deste modelo, principalmente 

com relação à agricultura, que estruturou uma visão e concepção de mundo, de natureza 

e de produção, é um processo em permanente disputa; para tal, basta que se observem 

os sentidos da atual crise socioambiental, conforme destacado anteriormente. Ou seja, a 

racionalidade técnica, aliada aos pressupostos econômicos, se traduz em um modelo que 

impõe uma forma de produzir na agricultura, com técnicas e práticas. 

 Mesmo que parcialmente a agricultura familiar estudada também está inserida 

nessas dinâmicas sociais e econômicas. Dessa maneira, esses processos, que têm sua 

visibilidade no nível macrossocial, também possuem expressão na RMC e em Rio Branco 

do Sul, e são importantes de ser observados, pois essa disputa (tanto do ponto de vista 

macro quanto microssocial), com relação ao mundo rural e as formas de produção, nos 

seus diferentes campos ocorrem a partir de relações de poder, de capital nos vários 

espaços de socialização da sociedade moderna, que possibilitam a reprodução social 

destes embates e destes modelos. A contestação a essa hegemonia ocorre com a 

visibilidade desta agricultura familiar e com a proposta de um modelo diferenciado de 
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desenvolvimento a partir de “outras agriculturas”. O conceito de habitus, conforme já 

discutido, possibilita que se realize a apreensão dessa mediação entre os movimentos da 

sociedade e o indivíduo, assim como as formas de estruturação destas práticas. No caso 

de Rio Branco do Sul, local de estudo desta tese, as práticas de base ecológica também 

traduzem uma outra racionalidade, que emerge a partir dos habitus e do patrimônio 

sociocultural destes agricultores. 

 Para tanto, o habitus nos permite, a partir da percepção dos agricultores e da 

teoria, realizar um resgate histórico dessas trajetórias e identificar as mudanças técnicas 

e produtivas que se estruturam a partir das práticas passadas, vivenciadas nos diferentes 

espaços de socialização e no cotidiano da unidade produtiva. Estas novas práticas, 

conforme será visto nos próximos capítulos, são, ao mesmo tempo, reprodução e 

transformação, fruto das socializações no espaço de vida e de trabalho. 

 O habitus, dessa forma, “é concebido como princípio mediador, princípio de 

correspondência entre as práticas individuais e as condições sociais de existência” como 

um “ajustamento ao mundo”, como um conceito que possibilita uma aparente oposição 

entre “a realidade exterior e as realidades aparentes”: 

“Habitus é então concebido como um sistema de esquemas individuais, 
socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes 
(nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições 
sociais específicas de existência) constantemente orientado para funções do 
agir cotidiano” (SETTON, 2002:63). 

  Para construir esse diálogo, essa mediação e buscar as correspondências entre 

as práticas e as condições gerais da realidade de Rio Branco do Sul e dos agricultores 

familiares estudados, tendo por referência essa aproximação com a teoria de Bourdieu, 

este trabalho no capítulo seguinte procura demonstrar como as dinâmicas no seu aspecto 

macrossocial têm correlação com a trajetória da RMC e em Rio Branco do Sul e a 

conformação do rural, que por sua possuem também uma dimensão interna nas famílias 

e nas unidades de produção nas três comunidades. 

 



 
 
 
 
 

3.  RMC e Rio Branco do Sul: racionalidades, ambiente e o rural construindo 
alternativas 

3.1. O “ambiente curitibano” construído como modelo 
 A questão espacial e a racionalidade moderna são aspectos determinantes para 

que se possa observar, analisar e entender o processo de formação histórica de Curitiba 

e da RMC. Nesse importante espaço socioeconômico a agricultura familiar tem sua 

participação destacada por suas características, em vários momentos a partir de um 

processo de inclusão social, como a ocupação dos espaços pelos imigrantes na 

formação urbana de Curitiba, e em outros, pela sua exclusão como na modernização 

agrícola, na urbanização e metropolização dessa região. Esses aspectos são destacados 

neste capítulo, pois possuem interfaces no seu processo histórico importantes para se 

contextualizar a produção de olerícolas e as práticas de base ecológica no município de 

Rio Branco do Sul. 

 A história de Curitiba e da RMC pode ser caracterizada como centro subordinador 

de seus entornos, observados os imaginários sociais da modernidade, da racionalidade 

técnica, da concepção de natureza/meio ambiente, que anteriormente foram explicitadas, 

solidificando uma concepção do espaço, da produção e de sociabilidades. Essa trajetória 

também é marcada pelos conflitos na relação homem/sociedade/natureza, quer em 

relação ao seu processo de ocupação pelos primeiros aglomerados urbanos, quer pela 

constante exploração a partir das atividades extrativistas mineral e vegetal, quer pelas 

dificuldades encontradas pelos primeiros agricultores que se estabeleceram nessa 

região. É interessante ressaltar que, observadas as diferentes espacialidades e 

temporalidades destes processos, dependendo do ato classificador e do olhar do 

pesquisador, esses conflitos podem ser igualmente analisados na atualidade. 

 Em sua tese Karam (2001) ressalta que as atividades econômicas relacionadas à 

formação do primeiro núcleo de Curitiba, e da futura RMC, decorrem do extrativismo (em 

um primeiro momento mineral e depois vegetal) e da pecuária, que por sua proximidade 

com o mercado de carnes em Sorocaba/SP, têm forte presença econômica, social e 

política. Na interessante análise desenvolvida pela autora sobre a formação desta região, 

é destacado o trabalho escravo nas comunidades tradicionais e a sua não-valorização 

pelas elites curitibanas da época, que tentam, em determinados momentos, escamotear a 
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importância do sistema escravista no abastecimento da capital. Nesse sentido, a autora 

vai resgatar a noção do sistema ideacional para analisar o processo que se acentua na 

modernidade, que é a percepção do rural como um lugar com valoração negativa na 

conformação dos núcleos urbanos e, mais tarde, das sociedades urbanas, embora este 

urbano seja dependente de suas atividades. 

 A autora destaca ainda a importância de perceber a ruralidade construída no 

Paraná como um projeto de modernização, que desloca um grande contingente 

populacional da Europa, com o movimento de interesses nacionais e também da 

“economia política européia”. Dessa forma, constrói-se uma ruralidade como pré-

condição para a urbanização de Curitiba e da futura RMC, pois é possível perceber uma 

funcionalidade do rural em relação ao urbano neste processo histórico, social, econômico 

e cultural. Na atualidade, essa relação funcional persiste, ocorrendo maior ou menor 

intensidade na sua visibilidade a partir dos movimentos sociais e(ou) econômicos da 

sociedade organizada1. 

 Assim, o rural que foi e está presente na RMC tem sua origem e formação na 

produção pecuária, principalmente a parte sul da região, se expandindo na segunda 

metade do século XVII, a partir das fazendas, que se caracterizavam como empresas 

auto-suficientes e que ocuparam grandes extensões de terras. Estas fazendas detinham 

a riqueza da exportação e sua participação na economia as situava num patamar mais 

importante do que a cidade, naquela época. Essa atividade econômica foi seguida pela 

extração e exportação de erva-mate no início do século XIX. 

 A partir do final desse mesmo século, efetiva-se o processo de chegada dos 

imigrantes estrangeiros para a ocupação das terras na região. Em função de interesses 

nacionais, no sentido de atrair uma massa de trabalhadores para incrementar a 

produção, garantir a integridade nacional e conquistar a modernidade, é que toma forma 

e se viabiliza a agricultura familiar na região2. Este processo imprime visibilidade para a 

                                                 
1 Para tanto, basta analisar os dados que se apresentam nas teses e nos relatórios citados 
anteriormente, como, por exemplo: 70% da produção de hortaliças do Estado do Paraná está na 
RMC. Dentre as demais regiões metropolitanas brasileiras, a de Curitiba é a maior em extensão 
territorial, com mais de 13 mil km². Mais de 95% do espaço é destinado ao uso considerado rural: 
38% com área de proteção ambiental, 25% com atividades agrícolas, 19% com mata natural e 
14% com reflorestamento. Destaca-se que 60% do território é considerado como área de 
manancial hídrico. Além disso, encontra-se na região expressiva parcela de população residente e 
com atividades rurais: ao longo dos últimos 50 anos (1950-1996), a população rural dos 14 
municípios que originalmente formaram a RMC não apresentou decréscimos drásticos, passando 
de 165 para cerca de 103 mil pessoas, no período. (KARAM, 2001; COSTA, 2004; IPARDES, 
2004; NOJIMA et al. 2004; CORONA, 2006). 
2 Um traço marcante da colonização no Sul do Brasil é que ela não é espontânea, sempre foi 
“organizada, planejada, subvencionada e dirigida por alguém: pelo governo federal, das províncias 
ou estados, e dos municípios, companhias particulares ou proprietários de terras individualmente. 
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importância da mão-de-obra familiar e para as novas relações de produção, a partir das 

técnicas trazidas pelos imigrantes, que pretenderam estabelecer no Paraná uma 

colonização camponesa aos moldes europeus. Como resultado deste processo, entre 

1872 a 1920, migraram para a região em torno de 57 mil novos habitantes, vindos da 

Polônia, Itália, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Rússia, Espanha e Holanda (KARAM, 2001). 

 Segundo Waibel (1949) e Santos (1995), a colonização do Paraná e, 

principalmente da região de Curitiba, tem algumas especificidades com relação à 

adaptação dos imigrantes, que enfrentaram problemas com os diferentes tipos de solo, 

vegetação e clima, que repercutiram nas suas práticas e na produção agrícola. A 

formação geológica e vegetal da região não permitiu na colonização o estabelecimento 

de grandes núcleos, que iniciavam suas atividades com a derrubada das florestas (como 

no RS e SC), devido à diversidade de situações com relação à fertilidade, relevo e 

cobertura vegetal, que alternava campos e florestas3. Daí porque dificilmente vão ser 

encontrados lotes rurais maiores que 15 ha para cada família, o que pode contribuir para 

explicar, nos dias atuais, os graves problemas fundiários desta região (parcelamento das 

áreas, problemas documentais e concentração de terras), assim como a pulverização e a 

presença da agricultura familiar, traço marcante dessa região metropolitana, em relação 

às demais do país. Em função dessas dificuldades, assim como da questão da língua e 

das diferenças culturais vivenciadas pelos imigrantes camponeses, formaram-se colônias 

étnicas, muitas vezes isoladas, que mantinham laços funcionais e comerciais com 

Curitiba, de maneira a construir sua sobrevivência e reprodução. 

 O sistema de produção camponês implantado no Paraná – neste trabalho se 

procura destacar a região curitibana – tem na sua constituição a diversificação da 

produção e o estabelecimento de núcleos agrícolas com mão-de-obra do imigrante livre, 

uma característica funcional para a cidade. Os alimentos mais produzidos na região eram 

o centeio, o milho, o feijão e a batata, ou seja, os imigrantes foram estabelecidos para 

realizar uma produção que comercializasse seus excedentes e diminuísse a escassez de 

alimentos na região4. Esse processo trouxe novas técnicas de cultivo, novos 

                                                                                                                                                    
Por conseguinte, os métodos aplicados e os resultados alcançados diferem, muito, de acordo com 
o tipo de colonização” (WAIBEL, 1949:12). Isso merece destaque, pois mesmo que se possa dizer 
que ocorreu uma colonização nos três estados do Sul, onde se encontram questões que possam 
sugerir uma homogeneidade nesse processo, é fundamental que se demarquem as 
especificidades de cada local ou região, de acordo com os trabalhos de Waibel (1949) e Santos 
(1995). 
3 Os anexos 05 e 06 apresentam a heterogeneidade com relação aos solos, nessa região 
procurando destacar também os aspectos da produtividade e fertilidade dos solos por municípios 
tendo por referência a utilização de insumos, técnicas modernas, equipamentos e produção, a 
partir dos dados do censo 1990 e da EMBRAPA. 
4 Vale observar que na atualidade a RMC se mantém como uma das principais regiões produtoras 
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equipamentos e cultivos, pequenas indústrias para beneficiamento da produção, embora 

os imigrantes tenham se apropriado do habitus e dos costumes regionais dos moradores 

nativos, tanto em relação aos cultivos quanto em relação às técnicas de produção 

(WAIBEL, 1949; SANTOS, 1995 e TURMA IV, 2001). 

 A distribuição espacial desses sistemas de produção foi obrigada a respeitar a 

natureza e as dificuldades impostas pelo espaço físico, a partir do reconhecimento e da 

observação das especificidades da região. Tais especificidades ficaram demarcadas nos 

casos e nas experiências frustradas de ocupação do espaço, por conta da não adaptação 

do “sistema cultural” dos imigrantes aos aspectos locais e regionais (solos, fertilidade, 

vegetação, clima), assim como da falta de adaptação à sociedade da época.  Essa 

distribuição espacial, entretanto, teve como prioridade a proximidade com a região central 

da Curitiba da época, de forma a permitir o trânsito desses agricultores para o povoado 

e(ou) cidade no mesmo dia5. A observação dessa funcionalidade exigiu a reconstrução 

de malha viária com estradas gerais e vicinais, novos meios de transporte (“carroções” 

eslavos), em substituição aos carros de bois e aos muares nas rotas de abastecimento, 

re-organização do mercado e dos hábitos alimentares, entre outros, que contribuíram 

para o processo de urbanização da região (WAIBEL, 1949 e SANTOS, 1995). 

 Com a aprovação do primeiro “Código de Postura”, no início do século XIX, que 

teve como intuito demarcar o espaço urbano do rural, as colônias foram situadas no 

entorno da cidade. Essa localização preservou características que eram funcionais ao 

processo de urbanização de Curitiba, pois, ao mesmo tempo em que não ameaçava a 

sua espacialidade, mantinha uma importante reserva de mão-de-obra, uma vez que 

possibilitava a inserção dos imigrantes, tanto nas atividades agrícolas quanto em serviços 

urbanos, sem que estes abandonassem os seus sítios (KARAM, 2001). 

 Esse espaço urbano foi se tornando, ao longo dos anos, um importante centro 

comercial e centralizador de atividades, referência principalmente para a agricultura 

familiar, uma vez que a distribuição espacial desta agricultura permitiu a consolidação de 

um “cinturão verde” que abastece a cidade. Esse centro urbano se consolida e com esta 

consolidação ocorre o aumento da população urbana de Curitiba, que foi decorrente, 

                                                                                                                                                    
de olerícolas do País, sendo considerada uma das três primeiras na produção de 
hortifrutigranjeiros e abastecendo diferentes estados. (Costa, 2004 e Turma IV). 
5 Essa proximidade com o urbano e as trajetórias desses processos são, sem dúvida, pontos 
importantes para se entender a conformação dos habitus destes agricultores, assim como a 
pluriatividade, um traço marcante no passado dos agricultores familiares estudados em Rio Branco 
do Sul e também na RMC, conforme pode ser observado nas teses e nos relatórios da turma V do 
doutorado. Ou seja, mesmo que esta estrutura espacial tenha sido concebida nesta 
funcionalidade, ela também foi estruturada e estruturante das relações sociais, econômicas e 
culturais da região. 
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entre outros fatores, da migração do interior do Estado em direção à capital e do fluxo de 

imigrantes saídos das próprias colônias. Gradativamente a ruralidade existente se 

transforma em função da pressão decorrente da expansão do espaço urbano, que passa 

a ocupar, inclusive, áreas de mananciais hídricos, o que torna extremamente 

problemático e conflituoso o uso dos recursos hídricos na região6. 

 Esse processo de transformação da ruralidade existente se acentua de forma 

“irracional” com a modernização agrícola, com o êxodo rural e a “modernidade das luzes 

da cidade”, ficando esta região demarcada, de um lado, como centralizadora do processo 

de desenvolvimento e capital dos paranaenses e, de outro, como uma região de conflitos 

pelo uso do espaço e, conseqüentemente, da “natureza”, apesar da construção social de 

uma “cidade modelo” e referência nas questões ambientais. 

 Ao mesmo tempo em que essa ruralidade se modifica, a RMC, também passa por 

transformações estruturais com o crescimento e a alteração da estrutura industrial, com a 

expansão do setor de serviços e o desenvolvimento na área de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. 

 Essas reestruturações espaciais, econômicas e sociais, entretanto, não retiram 

desta região uma de suas características principais: a dependência dos municípios da 

RMC da produção primária, assim como o seu baixo grau de urbanização e a grande 

heterogeneidade da região, com municípios “eminentemente rurais” segundo o Plano de 

Desenvolvimento Integrado (COMEC, 2002). As mudanças estruturais nessa região 

podem ter como um marco delimitador a criação das regiões metropolitanas no Brasil, a 

partir de decretos leis e de sua concepção centralizadora, urbana e industrial, próprias 

desse modelo de desenvolvimento. 

 

3.2. A criação da RMC e o rural 
 A criação “oficial” da RMC, na década de 1970, seguiu as orientações da política 

brasileira desses difíceis anos, que pretendeu fornecer diretrizes políticas às maiores 

cidades do país, visando estabelecer uma organização político-administrativa em 

unidades territoriais, onde o avanço do capitalismo pudesse ocorrer com uma certa 

homogeneidade, usando-se, para tal, a concepção de um desenvolvimento a partir da 

industrialização e da migração campo-cidade. 

 A metropolização de Curitiba também reflete o processo de industrialização que 

                                                 
6 Essa afirmação pode ser observada na análise do anexo 07, que demarca as diferentes 
configurações espaciais na RMC e que se comparada, com a figura 04 a seguir, poderá se 
constatar o avanço da urbanização sobre as áreas de mananciais, mesma problemática que pode 
ser observada com relação ao rural (anexo 06) ao ser observado a alta produtividade e 
intensidade da agricultura nessas áreas de mananciais. 
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ocorreu nesta região, que tem relação umbilical com o extrativismo mineral, desde a sua 

fundação. A RMC é a área do Estado do Paraná onde se concentra a maior parte da 

atividade extrativista mineral, principalmente em se tratando dos não-metálicos, com 

destaque para a água mineral, a areia, a argila, a brita, o calcário, o calcário dolomítico, o 

caulim, o saibro e o cimento (FABIANOVICZ, 1998). 

 É também a partir da metropolização que toma forma e se destaca o aspecto 

centralizador, técnico e moderno da urbanização de Curitiba7. Estudos do Ipardes 

(2004ab) apontam claramente uma “espacialidade central e diminuta” que concentra a 

população, as riquezas e as atividades econômicas, as quais estão sintetizadas na figura 

dos anéis concêntricos, onde o pólo principal detém 57,3% da população. No entanto, se 

for acrescentado o primeiro anel, essa porcentagem sobe para mais de 85% do total da 

RMC. Esse processo também ocorre com relação às atividades industriais e às do 

terceiro setor, conforme indicam os referidos estudos. 
Figura 04 – Região Metropolitana Curitiba 

 
Fonte: Ipardes, 2004 

                                                 
7 Para o termo metrópole não existe uma definição precisa. Essa noção é utilizada, de forma geral, 
para qualificar as principais aglomerações urbanas de um país, as quais comportam algumas 
centenas de milhares de habitantes e que estabelecem relações econômicas com seu entorno 
(ASCHER, 1995). O fenômeno da metropolização, por sua vez, ultrapassa a idéia de crescimento 
e multiplicação das grandes aglomerações e indica, sobretudo, a concentração das populações 
das atividades, das riquezas e do seu inverso, a pobreza, nestes locais. É importante assinalar 
que o termo metropolização não deve ser confundido com urbanização, pois esta última não torna 
obsoletas as outras manifestações do fenômeno urbano” REIS et al. (2003). Para uma análise 
detalhada desses processos, consultar as teses do MADE, linha de pesquisa “Urbanização, 
Cidade e Ambiente Urbano”, assim Desenvolvimento e Meio Ambiente: cidade e ambiente urbano 
(2001).  
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 Esse processo de urbanização, planejamento e centralização, que tem em seus 

princípios os pressupostos da modernidade e uma concepção de natureza e ambiente, 

forja a idéia de Curitiba como sendo “modelo” de urbanização e industrialização8 (embora 

grande parte das pesquisas e dos trabalhos realizados no MADE questione esta visão). 

 Esse imaginário (de modelo) que permanece, apesar das profundas modificações 

na relação sociedade/natureza com a complexificação das dimensões econômicas, 

sociais, urbanas e do rural nos anos 909, reordena a configuração industrial na região e 

Curitiba. A cidade de Curitiba passa a dividir com demais cidades do pólo central e do 

primeiro anel algumas funções que antes eram restritas à capital (REIS et al., 2003). Tais 

mudanças, que podem ser melhor analisadas nas pesquisas do MADE, têm no Estado 

um papel importante de indução e regulação a partir, obviamente, de uma concepção 

urbana-industrial de desenvolvimento das políticas. 

  É interessante destacar que este papel de indução e regulação desempenhado 

pelo Estado não ocorre de forma equivalente para o rural, apesar de sua funcionalidade 

conforme explicitado anteriormente, ou seja, essa concepção urbano-industrial de 

políticas públicas não é acompanhada na sua efetivação pela estrutura do Estado de 

maneira que dê suporte às atividades do rural. Exemplo dessa diferenciação é o caso da 

Emater, que segundo relatos coletados nas visitas aos quatro municípios da etapa 

coletiva e interdisciplinar da presente pesquisa, somente se estrutura em todos os 

municípios da região a partir da década de 1990. E mesmo assim, quando presente em 

alguns casos, como em Rio Branco do Sul, tem uma equipe pequena que não atende 

nem às demandas do público trabalhado e, menos ainda, daquela agricultura familiar 

excluída dos processos de modernização. Essas concepções de políticas públicas e essa 

realidade é também observada nos órgãos de pesquisa do Estado, que têm dados 

superficiais e pontuais, a partir de uma visão setorial e econômica da agricultura da 

região, não levando em conta as especificidades da agricultura familiar. 

 Dessa maneira, não se pode dispensar o entendimento de que a produção e a 

aplicabilidade das políticas públicas nas sociedades modernas, a partir de seu processo 

histórico e do movimento real de seus atores (com tempos e espaços distintos), 

constituem o reflexo de uma organização social, política, econômica e cultural de uma 

determinada conjuntura social. Essas políticas públicas possuem, por sua vez, uma 

                                                 
8 Também podem ser encontradas maiores informações nos relatórios da Turma V (2003) do 
doutorado, assim como no trabalho de CORONA (2006). 
9 É a partir dos anos 90 que, em Curitiba, começam a se evidenciar os graves problemas sociais e 
econômicos desse modelo centralizador. Quanto à agricultura familiar, é também nesse período 
que ocorrem crises no setor, que atingem igualmente a produção de olerícolas da região, 
conforme pode ser analisado no trabalho de Almeida (2003), Costa (2004). 
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expressão e uma concretude espacial, que podem ser observadas na articulação de seus 

territórios10 e em suas relações com este entorno. Tal concretude expressa a correlação 

de forças em disputas (campos) na sociedade e é resultado das visões/concepções das 

forças hegemônicas neste processo. 

 Ao destacar as políticas públicas como sendo a expressão do conjunto de forças 

da sociedade, procura-se demarcar os processos que ocorrem na RMC e que são 

fundamentais para entender as relações da sociedade com o rural. É o que demonstra 

Brose (2000) em seu estudo de caso em Santa Cruz do Sul/RS, quando aponta as 

dificuldades que a sociedade urbana tem em produzir e legitimar políticas públicas 

voltadas à agricultura familiar. Esta dificuldade ocorre, entre outras questões, devido à 

percepção da agricultura como um setor declinante na economia e que, por outro lado, 

quando se detém a produzir políticas para este setor, tem como centro, na maioria dos 

casos, a discussão de mudanças ou outro modelo, que focam a mera substituição de 

insumos de culturas agrícolas, de mercados e formas de trabalho na agricultura familiar. 

Não considerando nas suas premissas as especificidades e a heterogeneidade de 

situações vivenciadas por esta agricultura. Desta forma, o autor procura questionar a 

hierarquização de posições nas definições das práticas e dos conceitos para a 

aplicabilidade de determinada política pública. 

 As políticas públicas, dessa maneira, representam o “retrato escrito” do processo 

de desenvolvimento e dos rumos da sociedade, e que determinam como significante os 

processos sociais, delimitando a representatividade dos seus grupos de interesse. Nessa 

perspectiva, as políticas públicas se constituem na expressão da concepção de um 

determinado ambiente da produção, sendo ambiente aqui percebido, de acordo com o 

apresentado por Brandenburg e Ferreira (2004:63/64), como “um produto histórico da 

relação homem/natureza”: 

 “Neste sentido, ele é reconstruído segundo as diversas formas de apropriação, 
de exploração e de gestão dos recursos naturais, segundo diferentes períodos 
históricos. A referência à história é fundamental, pois a forma de intervenção na 
natureza varia segundo a representação social que se tem da natureza e 
consequentemente está relacionado ao sistema social, a o seu aparato 
tecnológico e ao estilo de desenvolvimento experimentado por uma dada 
sociedade”. 

 O rural percebido na RMC, dessa forma, tem como pressupostos as questões 

anteriormente destacadas, sendo concebido na perspectiva de um lugar de produção e 

                                                 
10 Ferreira (2002:40) em “processos e sentidos sociais do rural na contemporaneidade” aponta o 
emprego deste conceito na atualidade no Brasil, assim como analisa as “pontencialidades e 
singularidades do caso do rural brasileiro” descrevendo a construção social deste conceito a partir 
das ciências naturais, das ciências sociais e que na contemporaneidade “de forma resumida” é 
entendido como “uma noção de apropriação para uso”. 
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de produtividade, levando a uma visão reducionista, que não permite ver a diversidade 

presente, tanto na agricultura familiar como nos diferentes processos que ocorrem nesta 

região. A visão urbana que circunda esses processos, conforme afirmado anteriormente, 

é do rural “sem agricultores”, de espaço de produção e(ou) vazios, que anula as 

profundas diferenciações que ocorreram na modernização da agricultura. 

 A racionalidade do modelo hegemônico de agricultura, que tem como referência 

fundamental a revolução verde, impôs ao rural da RMC profundas modificações. Para 

tanto, basta observar que no censo de 1975 os dados apontam 11.353 propriedades 

rurais, tendo 69,78% proprietários, 20,41% de arrendatários e parceiros e 10,41% de 

ocupantes, destes estabelecimentos 75,2% possuíam menos de 50 ha. Após dez anos os 

números se alteram profundamente, 29,7 mil propriedades e destas 90% tinham menos 

de 50 ha. Estas mudanças podem ser consideradas a partir do crescimento demográfico 

e do fracionamento das propriedades, pois o número de arrendatários ou parceiros passa 

de 3.770 em 1975 para 4.665 em 1985. Outro dado importante de ser destacado é a 

concentração fundiária, segundo dados do INCRA, 693 propriedades com área superior a 

200 ha detinham 58% da área total da região (TURMA V, 2003). Essa concentração é 

também constatada pelo Ipardes (2004), com a região tendo um índice Gini de 0,771, 

bem superior a média do Paraná que é de 0,752. 

 Além da questão fundiária, a região também passa por profundas alterações com 

relação à ocupação dos espaços pelas culturas na região, com os deslocamentos intra-

regionais e intra-municipais, como no caso da batata, da cebola e da especialização da 

horticultura (ALMEIDA, 2003 e COSTA, 2004). Um dos indutores desses processos de 

modernização foi o crédito agrícola que no período foi utilizado de forma bastante 

seletiva, uma vez que para acessá-lo era necessário o cumprimento das regras 

“burocráticas” do sistema financeiro pelos agricultores da região, entre elas, a 

comprovação da situação legal da unidade de produção, além de um cadastro positivo 

junto à instituição de crédito.  

 Dessa forma, a facilidade de acesso ao crédito para os produtores com terras 

próprias ou com contratos de arrendamentos, com áreas de dimensões adequadas, 

visando à adoção de novos padrões de produção, como as inovações químicas, 

biológicas e a mecanização, traz como conseqüência esta especialização da produção na 

RMC. O sistema de produção de horticultura que predominava na região passou por 

profundas transformações para se modernizar e atender ao mercado urbano. O espaço 

rural e os agricultores da região deixaram de ser vistos a partir de suas tradições de 

camponeses ligadas às suas especificidades nos modos de ser e de viver e passam a ser 

reconhecidos pela categorização de “produtores agrícolas modernos” ou, quando não 
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incorporados nesta classificação, como simplesmente “agricultores tradicionais, 

atrasados e refratários a mudanças tecnológicas, etc.”; questão essa reforçada pelo 

aparato ideológico que permeia a “modernização do campo” (DAROLT, 2000; KARAM, 

2001 e ALMEIDA, 2003). 

 Esses processos de seleção, transformações e exclusões trazem à tona também 

os problemas sociais e ambientais desta modernização, o que, entretanto, não permite a 

ampliação da concepção do rural. O rural não deixa de ser analisado pela sua 

funcionalidade, como pode ser observado no Plano de Desenvolvimento Integrado da 

RMC (COMEC, 2001), em que é destacada sua importância ecológica e sua 

funcionalidade física, com vistas à preservação e à conservação dos mananciais e 

recursos naturais necessários à metropolização de Curitiba. Isso torna invisível a 

possibilidade de sua multifuncionalidade social, econômica, cultural e ecológica e, 

conseqüentemente, não se traduzem em políticas públicas, ou seja, o rural aparece como 

“suporte ou com funções a serem cumpridas”, principalmente preservacionistas e 

conservacionistas quanto aos recursos hídricos nas bacias de captação. Essa é uma 

característica marcante deste processo centralizador e técnico de pensar, planejar e 

viabilizar os espaços sociais e físicos, assim como das políticas públicas para o mundo 

rural na RMC11. 

 Entretanto, essa concepção e forma de observar o espaço rural, apesar de sua 

tônica homogenizadora (como ideologia), não conseguiu ocultar a realidade diversa e 

heterogênea, principalmente no caso da RMC. A realidade desta região é mais complexa 

do que a simplificação da classificação entre agricultores modernos e não-modernos. 

Para tal, é interessante analisar alguns exemplos por meio das figuras e mapas, nos 

anexos 05, 06, 07 e 08, que procuram ilustrar este processo nesta região. 

 Dessa maneira pode-se observar algumas características reveladoras da 

agricultura da RMC, como mostra a figura no anexo 07, que apresentas três espaços 

importantes: a) a área de agricultura intensiva, com alto percentual de modernização; b) a 

área localizada na região do Alto Vale do Ribeira, onde estão concentrados os maiores 

índices de pobreza e de baixo desenvolvimento e c) a área de mananciais, que serve de 

ponto de captação de água para esta região. Esse mapa possibilita uma visualização de 

três pontos importantes para se analisar este rural, ou seja, a questão do modelo atual e 

suas conseqüências, destacando os sérios problemas ambientais presentes na região, 

principalmente em relação aos mananciais de captação de água para Curitiba. Isso fica 

mais evidente ao se analisar os documentos da COMEC (2001), nos quais constam 
                                                 
11 As teses da turma VI destacam de forma precisa essa questão e outras relacionadas às 
políticas públicas e ao rural na RMC. 
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planos discutidos em nível governamental de não mais se permitir a prática da agricultura 

nestas regiões, visando à preservação destes recursos. 

 Na área de agricultura intensiva vamos encontrar uma agricultura familiar 

modernizada e estabelecida; já na parte norte de Curitiba, o Vale do Ribeira concentra a 

maior parte do latifúndio da região, predomínio que também se manifesta nas áreas de 

mananciais. Sendo que os municípios de Cerro Azul, São José dos Pinhais, Quitandinha, 

Campo Largo, Rio Branco do Sul podem ser apontados a partir de dados da FAO/INCRA 

(2001) com maior concentração de agricultores familiares. 

 Além da diversidade com relação aos solos, como pode ser observado no anexo 

06, também ocorre uma grande heterogeneidade em relação à produtividade nos 

municípios da região. Se analisados em conjunto os anexos 06 e 07 vamos observar os 

municípios onde ocorre uma melhor produtividade e a presença da agricultura familiar é 

mais intensa. Outro fato importante de ser destacado é que em nenhum dos municípios 

onde ocorre uma maior produtividade a assistência técnica aos estabelecimentos chega a 

ultrapassar a 15% do total, número que se repete em relação ao uso da força mecânica, 

fertilizantes e adubos químicos sintéticos e defensivos agrícolas de acordo com os 

números absolutos do censo de 1985 do IBGE (TURMA, 2003). Esses números mostram 

os bloqueios, a inexistência de políticas públicas que observem o rural na sua totalidade, 

assim como a seletividade da modernização agrícola. 

 Diante dessa realidade e de todas as transformações vivenciadas pelo espaço 

rural nas últimas décadas, a partir da modernização e seus princípios de uso intensivo 

dos recursos naturais, de insumos sintéticos, redução no uso de mão-de-obra e da 

exclusão da agricultura familiar, essa agricultura familiar esboça reações “a vida se 

rebela”, e ganham visibilidade na década de 1980 na RMC os movimentos alternativos. 

Surgem propostas de outro modelo de desenvolvimento e de “outras agriculturas”, a partir 

principalmente da ação de mediadores para a discussão da agricultura orgânica e(ou) 

biodinâmica. Esse processo de discussão é fomentado por ONGs, associações, 

sindicatos de trabalhadores rurais e técnicos ligados a organizações do Estado do 

Paraná; emergem também outros atores que possibilitam o fortalecimento desse 

movimento e da agricultura familiar. 

 Nesse sentido o sistema de produção da agricultura orgânica se apresenta como 

uma estratégia que pode dar visibilidade a um modo de viver a ruralidade na RMC 

(DAROLT, 2000 e KARAM, 2001). É importante destacar que esse processo ocorre a 

partir da sociedade e de sua organização, com uma participação pontual de setores 

governamentais e de políticas públicas do Estado, que somente a partir da 

regulação/institucionalização da agricultura orgânica (1997) começa a ter uma 
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participação mais efetiva. Isso, no entanto, não ocorre por acaso, não é “natural”, mas 

sim fruto da organização de setores sociais que têm em perspectiva a construção de 

outro modelo de agricultura, desenvolvimento e que questionam o modo de atuação 

desse Estado e de suas políticas públicas. 

 Esse movimento se caracteriza, na atualidade, como uma estratégia para a 

configuração de novas ruralidades na RMC, resgatando muitas áreas que eram 

consideradas rurais, mas que, nos últimos anos, foram reconfiguradas como urbanas a 

partir de deliberações do poder público municipal. Também procura articular a questão 

ambiental, assim como aspectos relacionados às questões sociais, como a exclusão e a 

imigração; econômicas, como a concentração de renda, a falta de uma política de 

reforma agrária e de segurança alimentar; políticas, como a concentração do poder e sua 

utilização em benefícios de grupos econômicos; ou questões ecológicas, das quais 

emergem, entre outros questionamentos, a poluição, a degradação ambiental e a falta de 

sustentabilidade espacial das atividades; somente para exemplificar algumas referências 

dessas contestações. 

 Por outro lado, as lutas destes setores da sociedade, e particularmente dos 

agricultores familiares, desencadearam o surgimento de políticas públicas diferenciadas. 

Essas políticas passaram a direcionar seu foco para a agricultura familiar e a construção 

de um processo que tivesse em perspectiva um “desenvolvimento sustentável”, como é o 

caso do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e do 

Programa Paraná 12 meses. Mas, embora essas mudanças sejam importantes, elas são 

pontuais e insuficientes para alterar a lógica do modelo produtivista, para isto é 

necessário repensar um novo modelo de desenvolvimento e de agriculturas sustentáveis 

em seus aspectos econômicos, mas também no social, ecológico e cultural. 

 No entanto, se tal necessidade é consensual por parte de setores do governo, de 

algumas instituições de pesquisa e extensão, de gestores e de demais pessoas ligadas 

ao setor, o mesmo não pode ser dito quanto à definição da forma de se construir e da 

aplicabilidade deste novo modelo. 

 Ao se traçar de forma sintética a trajetória e algumas questões relacionadas ao 

rural da RMC, procura-se destacar esse processo histórico, que aponta pistas para o 

entendimento da negatividade desse rural na RMC. Essa trajetória é fundamental para 

pensar o processo de construção de “outras agriculturas” e a conformação das práticas 

de base ecológica dos agricultores familiares de Rio Branco do Sul, pois, é resistindo no 

seu dia-a-dia a esta visão do mundo rural, visto como o símbolo da “precariedade e do 

atrasado”, portador de uma agricultura tradicional, que esses agricultores vivem o seu 

cotidiano e as suas relações sociais, econômicas e culturais, que se traduzem nas suas 
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práticas e nos seus habitus, conforme será analisado nos próximos capítulos. 

 

3.3. A trajetória socioeconômica de Rio Branco do Sul 
 O Município de Rio Branco do Sul recebeu esta denominação a partir de 1947 (Lei 

Estadual nº. 02 de 10/10/1947) e foi desmembrado de Curitiba em 1908 tendo, na época, 

o nome de Votuverava. Atualmente, faz limites com os municípios de Almirante 

Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Colombo e Itaperuçu. Está situado na Região 

do Vale do Ribeira, na posição nordeste do Estado, estruturando-se a partir da bacia 

hidrográfica do Ribeira do Iguape, numa altitude de 892 m, latitude de 25º, 11’ e 24’’ S e 

longitude de 49º, 18’ e 51’’ W, ocupando uma área de 816,7121 km². Está localizado a 

28,36 km de distância da Capital (IPARDES, 2003 e IPARDES 2007). 

 A região que engloba o município do Rio Branco do Sul foi intensamente 

explorada por expedições que vinham em busca do ouro e dos índios. A primeira 

povoação que originou o atual município de Rio Branco do Sul foi o vilarejo de Nossa 

Senhora do Amparo, fundado no século XVI. Em 1825, o padre Antonio Teixeira Camello, 

verificando o progresso do vilarejo com a lavoura e as minas de ouro, pleiteou em vão, 

junto ao governo da Província de São Paulo e ao Bispo da Prelazia, a criação de uma 

freguesia na localidade. Em 1831, a denominação do vilarejo foi mudada para 

Votuverava, que em Tupi-Guarani significa “Colina da Ladeira Brilhante”, sendo que no 

ano de 1834, a povoação já passou a ser “acompanhada” por um vigário. Visando servir 

de sustentação política ao governo, com a criação da Província do Paraná, em 1853, o 

povoado ganhou foros de freguesia, mediante a Lei Provincial nº. 30, de 07 de abril de 

1855. Pela Lei Provincial nº. 255, de 16 de março de 1871, foi criada a Vila de Nossa 

Senhora do Amparo de Votuverava, que em 3 de abril do mesmo ano ganhou status de 

município, com alteração da denominação para Votuverava, com território desmembrado 

de Curitiba. A mudança da sede municipal, realizada pelas lideranças municipais em 

1908, alterou o nome de Votuverava para Vila Rio Branco. Em 1938, extingue-se o 

município de Rio Branco, passando a fazer parte do município de Cerro Azul. Apenas em 

1947 sua autonomia política foi restaurada, voltando à denominação Rio Branco, 

acrescida de “do Sul”, visando diferenciá-la da capital do Acre (FERREIRA, 1996). 

 Conforme dados do Ipardes (2007), Rio Branco do Sul apresenta um clima 

subtropical úmido mesotérmico, de verões frescos e com ocorrência de geadas severas e 

freqüentes. Apresenta um total de 5.929 domicílios urbanos, com uma população de 

20.049, e 3.347 domicílios rurais, com uma população de 9.292 mil habitantes. 

 Sob o ponto de vista econômico, este município encontra-se em uma região 

estagnada, de baixo desenvolvimento social, com índices de desenvolvimento humano 
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(IDH-M= 0,702) abaixo da média estadual (0,786) e da média nacional (0,764) 

(IPARDES, 2003). Suas principais atividades econômicas estão centradas na indústria e 

na mineração, sendo que a indústria cimenteira tem forte participação no total produzido 

pelo Estado (40,0%), e a exploração e transformação do calcário, grande importância 

econômica no município. 

 As atividades econômicas do município, que desde a sua formação “tem a 

vocação na mineração”, centradas nessas atividades extrativistas, aliadas à racionalidade 

dominante na RMC, consolidam um modelo explorador e degradador dos recursos 

naturais. No entanto, apesar da grande participação no cenário estadual, esse modelo 

tem suas “externalidades locais”, como, por exemplo, basta lembrar que RBS é o 

município do Vale do Ribeira onde mais cresceram as favelas no perímetro urbano, 

ocupando o 330º lugar no IDH no Estado do Paraná, mesmo que apresente um PIB per 

capita de R$ 12.279,00. Além disso, é um município com graves problemas ambientais 

provenientes dos resíduos deste modelo extrativista industrial, seja em relação ao 

depósito dos subprodutos da mineração (depositados nas estradas vicinais, junto a 

córregos e fontes de água), seja mesmo pela própria degradação da paisagem 

proveniente da atividade de mineração. Essa é uma situação que está incorporada na 

história do município, uma vez que a mineração é a principal atividade econômica desde 

a sua fundação e também fonte de poluição do Rio Ribeira do Iguape, pela presença de 

resíduos de metais pesados, utilizados na extração de chumbo na região em anos 

passados (IPARDES, 2003 e 2007). 

 Esse modelo também impõe uma concepção específica do rural, uma vez que as 

atividades de extração mineral ocorrem nos espaços rurais, gerando conflitos e 

contradições no uso do solo e do espaço. Embora seja o principal produtor de calcário, 

uma das maiores demandas, de acordo com informações do escritório municipal da 

Emater, é pelo acesso e a utilização do calcário nas terras do município, terra essas que 

pela sua constituição natural tem um pH ácido. A carência e a falta de acesso a algumas 

necessidades básicas constituem, também, uma das características desse rural, segundo 

informações colhidas na Emater, pois as comunidades rurais têm demandas relativas à 

água tratada (na maioria dos casos a água não é potável), saneamento básico e 

principalmente a luz elétrica, uma vez que segundo dados extraídos do Ipardes (2007) 

somente 50% dos domicílios rurais dispõem deste serviço12. No rural estão localizados 

36% dos domicílios e 31% do total da população. 

                                                 
12 Este modelo de desenvolvimento também expressa sua desigualdade quando se observa que 
47% da população com mais de 50 anos do município é analfabeta (apesar de a taxa de 
alfabetização do município ser de 83,0%), com um grau de urbanização de 68,33% e um índice 
Gini de 0,55. 
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 A agricultura familiar resiste nesse município, que pode ser analisado pela forma 

de uso, ocupação dos espaços rurais pela atividade de mineração, como um dos ícones 

de uma racionalidade econômica, tecnicista e exploradora dos recursos naturais; sem 

dúvida este é o lugar onde “máximo produtivo” e depredação da natureza têm forte 

expressão. Rio Branco do Sul está localizado próximo de Curitiba (em torno de 30 km), 

sendo, portanto, próximo de um grande centro consumidor e de mercados para produtos 

da área rural. No entanto, é o maior produtor de minérios do Paraná, sendo responsável 

por 33,5% da mineração do Estado (MINEROPAR, 2007); esse município, que nos 

planos da COMEC (2001) é um lugar destinado à prospecção de minérios e, portanto, 

nesta lógica ficam as demais possibilidades econômicas totalmente subordinadas a esta 

diretriz. O município, dessa forma, parece ter sido “destinado” à prospecção dos minérios, 

pois a sua história tem início e se mantém na atualidade a partir dessa atividade. 

 Entretanto, o rural não é um espaço vazio, sem vida, sem moradores, uma vez 

nesse mesmo rural estão 33% da população economicamente ativa do município e, 

acrescentando a agricultura, as atividades de pecuária, de silvicultura, de exploração 

florestal e de pesca, respondem por 28% da população ocupada do município, ou seja, 

mais que o dobro da ocupação das demais atividades econômicas por setores 

econômicos de Rio Branco do Sul. 

 Entretanto, apesar da expressividade do rural, aplica, de acordo com a execução 

do orçamento municipal no ano de 2005, 0,62% do total geral de R$ 29.903.731,00 na 

agricultura do município (IPARDES, 2007). Desta forma, as precariedades do rural se 

traduzem não apenas nos números, mas na falta de atendimento a questões básicas 

como o transporte e o acesso da população rural à parte urbana do município, assim 

como de estruturas (serviços, máquinas equipamentos, estradas, luz elétrica, água 

tratada etc.) utilizadas pelos seus moradores, conforme comprovado nas entrevistas 

realizadas com agricultores familiares do município e apontados nos dados do Ipardes 

(2003; 2007). 

 O espaço rural ocupa 80.576,4 ha, com 1.288 estabelecimentos e está assim 

dividido em relação aos estratos de área, de acordo com dados do MDA/INCRA: 
Quadro 04 – Estrato de área, estabelecimentos e área ocupada pelo rural de Rio Branco do Sul  

Estrato de área % estabelecimentos % área ocupada 
- até 5,0 ha 22% 1,0% 
- 5 – 10 ha 15% 1,8% 

- 10 – 25 ha 29% 7,9% 
- 25 – 50 ha 15% 8,5% 

- 50 – 100 ha 8% 8,9% 
- 100 – 200 ha 4,81% 10,9% 

- 200 ou mais ha 4,97% 60,94% 
Fonte: MDA/INCRA (Turma V, 2003). 
 
 Apesar da representatividade desses números, em Rio Branco do Sul também se 
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refletem os mesmos bloqueios e limites das políticas públicas para o rural. Pois desses 

estabelecimentos, somente 16,9% são assistidos pela assistência técnica; 9,29% utilizam 

algum tipo de adubo sintético; 14,46% utilizam agrotóxicos e somente 21,92% têm algum 

tipo de manejo conservacionista em suas propriedades. As políticas públicas que 

“alcançam” este rural são o PRONAF e o Paraná 12 meses, os quais, entretanto, não 

atingem a totalidade do município, por conta de sua seletividade e formas de implantação 

e planejamento, conforme já destacado anteriormente (TURMA V, 2003). 

 O processo de modernização em RBS, como no resto do país, esteve baseado 

nas políticas públicas dos governos nos seus vários níveis, estruturadas centralmente a 

partir do crédito agrícola. A agricultura do município tem nuances e ocorre uma 

modernização parcial por segmentos da produção e área. Essa diversidade de situações 

está relacionada às características de solo, ocupação dos espaços rurais, questões 

econômicas, sociais e políticas, mas conserva as características de exclusão social e 

bloqueio, típicos das políticas relacionadas à agricultura familiar brasileira. 

 Ainda assim a agricultura é responsável por 2,5% do PIB municipal, podendo se 

destacar que o município tem 49 agricultores que produzem olerícolas de forma 

comercial, sendo também é encontrado grandes plantações de citrus, incentivado pelo 

governo do Estado em anos passados, mas que estão em grande parte abandonadas ou 

conduzidas com manejo não adequado. Dessa forma grande parte dos agricultores do 

município produz para a subsistência, comercializando seus excedentes. Nos últimos 

cinco anos, de acordo com depoimento dos agricultores, vem ocorrendo uma expansão 

da plantação de pinus, principalmente para indústria mobiliária e de celulose, que são 

tradicionais na região (IPARDES, 2003), o que acrescenta mais um elemento restritivo a 

essa realidade. 

 É nesse cenário que, na metade dos anos 90, se destacam a discussão e a 

implementação de uma proposta organizativa e de discussão de “outras agriculturas” no 

município, tendo como referência inicial a agricultura orgânica. Esse processo, iniciado 

com um trabalho da Associação Rio Sul, foi também construído lado a lado com o 

crescimento e fortalecimento da AOPA, e mais tarde esses agricultores passam a 

acompanhar de maneira próxima a consolidação do Sindicato dos Trabalhadores na 

Agricultura Familiar e da CRESOL. Com a efetivação da produção e o fortalecimento 

deste processo, consolidaram-se canais de comercialização/mercados e uma forma 

própria de produzir e se desenvolver para esses agricultores. A proposta de uma 

agricultura de base ecológica se apresentou, dessa forma, como uma possibilidade de 

alteração e de geração de um novo modelo de desenvolvimento, com a emergência de 

ruralidades até então bloqueadas. Embora esse processo social tenha múltiplas faces, é 
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importante realçar as transformações que vêm ocorrendo no tempo/espaço nos seus 

aspectos produtivos, na sua organização e nos canais de comercialização, conforme será 

destacado nos próximos capítulos. 
 
3.4. O rural e o orgânico construindo caminhos 
 Na atualidade, a problemática socioambiental, conseqüência de uma concepção 

de desenvolvimento, de visão de mundo, de natureza tem sua visibilidade na sociedade 

discutida e analisada quanto às causas e concepções, caso da RMC, com relação aos 

problemas dos mananciais hídricos e em Rio Branco com relação aos resíduos e a 

exclusão social do modelo minerador. 

 Esse processo, observado até este momento no trabalho, trata de uma dimensão 

externa das unidades de produção familiares e é fundamental de ser destacado como 

estruturante de determinados processos econômicos e sociais na RMC e em Rio Branco 

do Sul. Parte-se do entendimento de que as práticas de base ecológica, de acordo com 

as premissas deste trabalho, expressam e delimitam um cotidiano a partir das relações 

externas e internas na unidade de produção e na família, junto à agricultura familiar de 

Rio Branco do Sul. 

 Por isso é importante ter presente a racionalidade e a lógica do modelo 

hegemônico, assim como a expressão e a representatividade da agricultura familiar nos 

processos de transição para outra agricultura, bem como demarcar as posições que 

instrumentalizam a análise realizada em Rio Branco do Sul. 

 A discussão e a implementação de “outras agriculturas” no cenário de Rio Branco 

do Sul envolvem a participação e a mediação de diferentes atores sociais que contribuem 

para a visibilidade da agricultura familiar, assim como realizam a mediação dos aspectos 

macrossociais com o dia-a-dia desta agricultura. Este contexto é permeado pelas 

relações sociais e econômicas que se estabelecem no processo histórico de 

centralização e de implementação da concepção de desenvolvimento presente na RMC e 

que observa o rural como valoração negativa, conseqüência do modelo e da ideologia 

presentes na modernização conservadora da agricultura brasileira. 

 Nesse contexto, a participação dos agricultores familiares organizados em suas 

comunidades ou mediante os Movimentos Sociais tende a tensionar as instituições que 

sustentam o modelo tradicional, possibilitando a constituição de redes, não somente na 

implementação das propostas de desenvolvimento e de intervenções nos seus 

agroecossistemas, como também na análise, interpretação, discussão e proposição, a fim 

de que eles sejam os próprios agentes de seu desenvolvimento, como ocorre no 

processo histórico da RMC e de Rio Branco do Sul. 
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 Esses tensionamentos também se refletem no processo de mediação 

implementado, assim como nas práticas de base ecológica que os agricultores passam a 

utilizar, pois os diferentes atores (Associação Rio Sul, AOPA, SINTRAF e CRESOL) 

estão no centro dessas discussões, disputas e afirmação de posições e poder. 

 Entretanto, é consenso entre os atores participantes desses movimentos da 

realidade a importância da agricultura familiar, pois a agricultura familiar se mostra como 

uma forma social extremamente ligada à terra em todas as esferas da vida social. Os 

agricultores familiares possuem uma concepção que considera a terra um “espaço e 

lugar de trabalho, necessária para a produção e reprodução familiar e da vida (em 

sentido biológico, social, religioso e político). Sendo a parte central do patrimônio familiar, 

a terra é condição de afirmação da identidade e de realização da cidadania ”(GEHLEN, 

1998). 

 Partindo desse olhar para o rural é que se pode observar um dinamismo, tendo a 

agricultura familiar como um dos protagonistas centrais. Essa dinâmica e suas 

possibilidades se expressam na (re)valorização do patrimônio sociocultural desta 

agricultura, possibilitando o surgimento de novas relações e trazendo uma nova vitalidade 

aos locais de vida e de produção e possibilitando novos sentidos ao rural. 

 Nessa perspectiva reforçam-se a idéia e a importância de reconhecer o rural a 

partir de suas múltiplas funções, pois, apesar de todo este processo histórico de 

ocupação dos espaços nessa região, ainda hoje permanecem dúvidas, definições 

imprecisas ou que não expressam ou contemplam a diversidade de situações do mundo 

rural, como, por exemplo: o que é o rural? O que o caracteriza? De que forma ou a partir 

do que se busca esta caracterização? Existe um lugar para o rural e suas ruralidades na 

sociedade atual? 

 Para tanto se procurou demonstrar como a noção de desenvolvimento e seus 

postulados construíram uma imagem do rural. Duran (1998) aponta que esse é um 

processo histórico no qual foram construídas imagens sociais (novas e velhas) que 

ocorrem em relação à ruralidade. O autor destaca que não ignora a distinção do rural 

como uma demarcação geográfica, expressão concreta de uma possibilidade analítica, 

sendo que a ruralidade, neste pressuposto, poderia ser o que ocorre no rural ou a vida e 

seus processos, em determinado meio físico. Entretanto, o autor admite a dificuldade em 

definir o rural e as ruralidades como uma forma de generalização ou universalização, pois 

os conceitos e as realidades são portadores de uma diversidade muito grande. Essa 

dificuldade ocorre nos diversos enfoques, como é o caso do continuum rural-urbano, as 

teorias da modernização, ou seja, a própria realidade das classificações não percebe as 

inter-relações, as intercomunicações e interinfluências entre o campo/cidade, produzindo, 
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muitas vezes, visões a-históricas e descontextualizadas, que traduzem um processo 

localizado, temporal e espacialmente em dada região. 

“En definitiva, la ruralidade es una construcción contextualizada en unas 
coordenadas temporales o espaciales especificas. Como cualquier otra 
construcción social, la ruralidad tiene una naturaleza reflexiva; es decir, es el 
resultado de acciones (o está condicionada por ellas) de sujetos humanos que 
tienen la capacidad de interiorizar, debatir o reflexionar acerca de las 
circunstancias y requerimientos socioculturales que en cada situación espacio-
temporal se les presentan” (DURAN, 1998:77). 

 Ferreira (2002) entende que os processos e as discussões em curso sobre o rural 

decorrem de reconstruções das ruralidades e da importância de caracterizá-los a partir da 

percepção da ampliação das suas funções e usos, pois isto “ocorre no sentido de uma 

revitalização do rural em diferentes territórios”. Essa dinâmica possibilita uma nova 

vitalidade ao rural, agora impregnado por questões como ecologia, crise ambiental e a 

possibilidade de conservação/preservação da natureza. 

 Essa é também a perspectiva de análise de Wanderley (2000) que pensa e 

observa o rural como portador de traços do passado e do presente, reafirmado como 

espaço de vida, de trabalho e de relações de interconhecimento. O rural, para tanto, é 

concebido como categoria histórica que se transforma e que gera diversidades. A 

perspectiva de pensar além da atividade agrícola, além da racionalidade econômica e o 

caráter multifacetário da agricultura familiar são pontos fundamentais que permitem 

ampliar as dimensões do rural e que podem traduzir novos sentidos, assim como 

possibilitam a estes agricultores familiares pensar na sua reprodução social, pois esta 

mobilização e organização de sua condição social reafirma: 

(...) que eles são habitantes do meio rural, o que supõe a incorporação da 
problemática da construção de territórios (relações de proximidade e de 
integração) e de identidade referidas aos espaços rurais; a dimensão cultural 
que impõe a exigência de valorização dos saberes tradicionais e o 
estabelecimento de relações mais simétricas entre os produtores e os agentes 
técnicos; a consideração das relações internas a coletividade familiar, que 
explicam problemas específicos de parentesco, de geração e de gênero, e 
finalmente a valorização da lógica especifica que orienta e articula o leque das 
atividades produtivas, bem como as estratégias familiares referentes à sua 
produção e reprodução.” (WANDERLEY, 2003:11) 

 Ao lado dessa revalorização do meio rural, percebido como espaço de trabalho e 

de vida (WANDERLEY, 2000) e da efetiva participação e legitimação da agricultura 

familiar como ator social e dinamizador dos espaços rurais, podem ocorrer 

tensionamentos para a efetivação de políticas públicas para este segmento da 

sociedade13. 

                                                 
13 Principalmente se pensarmos numa contraposição à agricultura moderna, que possui em sua 
base uma pesquisa que alimenta uma visão fragmentada de ciência e uma racionalidade 
produtivista, apresentando a técnica e a tecnologia como um padrão único e teleológico. 
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 De acordo com Neves (1998:148), a temática de “outras agriculturas” tem a 

agregação implícita de um processo de mediação que tenha a possibilidade de elaborar e 

objetivar “proposições que visem reorientar tendências e minimizar os efeitos de 

privilégios no controle de recursos econômicos” e dessa forma tende a tensionar as 

posições estabelecidas na sociedade. Essa mediação a partir do “reconhecimento do 

saber-fazer dos agricultores” e na troca de informações/conhecimentos, a partir de uma 

rede de apoio, discute a implementação em conjunto com os agricultores as técnicas e 

saberes, a construção desse projeto. 

 Esse projeto se constitui a partir de um campo de disputa que deve ser observado 

nas inter-relações entre o modelo de desenvolvimento, sua racionalidade e a 

reconstrução das ruralidades. Isso no caso de Rio Branco do Sul, pois a construção de 

“outras agriculturas” também ocorrem a partir da contestação as imagens do “rural 

tradicional” e se consolidam na organização/mobilização da agricultura familiar e demais 

atores sociais, que se traduzem na emergência de processos emancipatórios e procuram 

consolidar um modelo alternativo à visão hegemônica de agricultura. 

 Para tal, construção de um projeto político, esta agricultura familiar necessitou de 

alianças com outros agentes, que possam partilhar dos mesmos interesses e sejam 

capazes de construir sinteticamente e “sistematicamente as demandas e o 

reconhecimento da eficácia e legitimidade da proposição” (NEVES, 1998:153). A 

construção dessa aliança passa por algumas ações básicas, entre elas um processo 

educativo que necessariamente deve fazer uso da “desqualificação e desnaturalização” 

dos processos estruturais até então constituídos, sendo assim os mediadores buscam 

construir uma prática que conduza os mediados: 

“(...) a pensarem sobre o futuro, os mediadores incorporam ao exercício de 
mediação a construção de uma ética. Assim sendo, estimulam a 
sistematização de valores que ordenam o ethos do grupo, revertendo sobre os 
mediados os efeitos não dignificantes do distanciamento do modo de vida que 
se dizem prezar. Uma subversão fundamental deve então ser assumida: a 
crença no direito de mediado de fazer valer seus interesses. O efeito do 
processo de construção dessa identidade social – de representação de si e dos 
outros – é a elaboração de novos sistemas classificatórios e de visão de 
mundo, concebidos de acordo com seus interesses” (NEVES, 1998:157). 

 Nessa perspectiva, as idéias de Neves (1998) funcionam como uma âncora para 

este trabalho, que visa à construção de um entendimento “menos reificado das relações 

de produção e das articulações recíprocas entre unidades de produção e mercado”, pois 

dessa maneira, torna-se possível entender os processos de constituição dos habitus dos 

agricultores e de suas práticas de base ecológica em Rio Branco do Sul. A mediação é 

compreendida como um dos processos constituídores destas práticas, pois estes 

mediadores procuram apresentar as relações sociais que estruturam essas disputas na 
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sociedade e permitem que os atores sociais construam seu patrimônio de forma a atuar 

em determinado campos de poder, possibilitando também a consolidação de porta-vozes 

e novos mediadores. Para tanto, a mediação se refere a: 

(...) objetivação de sistemas de regulação instituídos para reduzir a dissonância 
entre visões de mundo e formas de comportamento de distintos segmentos 
constitutivos das sociedades complexas. Equivale à institucionalização de um 
sistema de regras destinadas a assegurar a hegemonia de uma ordem 
consagrada ou em busca da consagração. Contempla fenômenos cuja 
objetividade põe em jogo relações sociais estruturais viabilizadas por 
interações que agregam redes de intersecção. Envolve, por fim, engajamentos 
e mobilização de segmentos selecionados para a reordenação de modos de 
conduta e visão social de sua posição” (NEVES, 1998:151/152). 

 Essas mediações têm imbricações com uma concepção de mundo rural e um 

entendimento do que seja o rural na atualidade. Nesse sentido, destaca-se a importância 

de entender o papel dos mediadores com relação à agricultura familiar e a formulação de 

um projeto relacionado à agricultura orgânica e a agroecologia, pois essas opções, que 

não ocorrem por acaso, são frutos de uma opção política e que contribuem para o 

desvelamentos das relações homem/sociedade/natureza e a reconstrução do rural. 

 A construção dos entendimentos dessas premissas sobre o mundo rural e o 

desenvolvimento é um processo que ocorre em um campo de disputa, o que pressupõe a 

presença de vários mediadores nestes movimentos da realidade, que podem ou não 

entrar em disputas de poder a partir das conjunturas e das partilhas em curso no jogo. 

Tais disputas têm também uma relevância quanto à organização social que se estabelece 

com relação aos aspectos que estruturam o trabalho educativo e a possibilidade de 

construção de uma participação pró-ativa dos mediados, assim como a possibilidade de 

emergência de novas mediações. 

“Mediados e mediadores institucionais se constroem para este processo, isto é, 
para a obtenção da visibilidade social interna e externa ao campo da mediação 
por eles reconhecido, Por todos esses fatores, a análise da constituição de um 
campo de mediação não pode desconsiderar seu papel instrumental na 
ordenação de novas formas de dominação. Esta análise deve ainda considerar 
a diversidade das posições que vão sendo constituídas, produto das lutas 
internas entre os pretendentes beneficiários, mas também destes com os 
excluídos, seja pela oposição às formas de redistribuição colocadas em prática, 
seja pelas tentativas de também se tornarem beneficiários” (NEVES, 
1998:158). 

 Esse processo, em curso também em Rio Branco do Sul, tem uma relação forte 

com a trajetória de construção da agricultura orgânica na RMC e no Paraná14, bem como 

com a ação dos principais mediadores presentes nesse município, de acordo com as 

entrevistas realizadas a campo.  A construção da agricultura orgânica na RMC é 

resultado de organizações da sociedade civil, que atuando em determinadas conjunturas 
                                                 
14 Analisar anexo 08 que demonstra o fortalecimento do movimento alternativo a partir do trabalho 
da Rede Eco-vida e da Emater/PR 
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com instituições estatais, têm desempenhado um papel importante na implementação e 

consolidação da agricultura alternativa no Paraná. 

 A partir dos anos 80, diferentes atores sociais passaram a questionar o modelo de 

modernização da agricultura, implementada na década de 1970, sob os parâmetros 

tecnológicos da revolução verde. Ao mesmo tempo, no decorrer desses anos, buscaram 

articular-se em torno de propostas e ações que apontassem para a superação das 

limitações e dos problemas gerados pela agricultura convencional, construindo 

alternativas para a viabilização de um desenvolvimento rural sustentável. (CEAO, 2002) 

 De acordo com Rosa e Araújo (2003), no início dos anos 80 no município de 

Agudos do Sul ocorreu uma iniciativa de produção orgânica/biodinâmica coordenado pela 

Emater local. Em 1986, no município de Colombo, a Chácara Verde Vida começou a 

produção orgânica, desenvolvendo atividades agropecuárias baseadas em princípios 

biodinâmicos, sendo responsável pela abertura de canais de comercialização 

diferenciados em Curitiba, como feiras, lojas e restaurantes. 

  Essas iniciativas isoladas estavam contextualizadas em uma conjuntura política 

marcada pelas primeiras eleições do período pós-ditadura e a Secretaria de Agricultura 

do Estado do Paraná (SEAB) foi um dos primeiros órgãos governamentais a estimular 

métodos produtivos alternativos no país, incluídos nos propósitos de um dos principais 

programas da época, o PMISA (Programa Integrado de Manejo de Solos e Águas). 

Concomitantemente, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), vinculado à SEAB, 

desenvolvia programas de pesquisa, em grande parte preocupados com a racionalização 

do uso dos recursos naturais (KARAM, 2001). 

  Em 1984, ocorreu um Seminário de Pesquisa em Agricultura Alternativa, 

constituindo-se num dos marcos do movimento da agricultura orgânica.  Em plena época 

do monocultivo para exportação, do predomínio dos agroquímicos, a instituição oficial de 

pesquisa agropecuária do Paraná promoveu o questionamento do modelo agrícola e a 

discussão de alternativas. 

 Outro ator envolvido com o movimento da agricultura orgânica, no início da 

década de 1980, foi a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, que participou 

na organização do 1º Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa - I EBAA, realizado 

em Curitiba, em 1981, reunindo mais de mil pessoas, entre pesquisadores, estudantes, 

técnicos, extensionistas e agricultores. Esse evento foi decorrente das discussões críticas 

à modernização da agricultura, desenvolvidas no 11º Congresso de Agronomia, realizado 

em 1979, também em Curitiba. Naquela ocasião, agrônomos paranaenses já observavam 

as “externalidades do modelo” imposto pela revolução verde na agricultura (KARAN, 

2001). 
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 Nas universidades, surgiram grupos de agricultura alternativa, como o GEAE - 

Grupo de Estudos de Agricultura Ecológica, na Universidade Federal do Paraná e o 

Grupo Cio da Terra, na Universidade Estadual de Londrina. Formados por estudantes 

das ciências agrárias, tinham o objetivo de discutir as perspectivas de desenvolvimento 

de uma agricultura alternativa, internalizando essas propostas para o ambiente 

acadêmico. 

 No entanto, é importante destacar que o desenvolvimento da agricultura orgânica 

no Paraná foi significativamente influenciado pela atuação das organizações não-

governamentais (ONGs). Na década de 1990, essas entidades atuaram em várias 

regiões do Estado, com trabalhos voltados à valorização das experiências e dos 

conhecimentos dos agricultores(as), à geração de tecnologias adaptadas à realidade da 

agricultura familiar, ao resgate dos recursos genéticos (sementes e raças crioulas), à 

realização de pesquisas e estudos, à assistência técnica e assessoria aos agricultores 

nas diferentes etapas da cadeia produtiva, ao estímulo ao associativismo e 

cooperativismo, à educação popular, com ênfase para as questões ambientais e de 

gênero. 

 Muitas das atividades desenvolvidas por essas organizações foram mantidas pela 

cooperação internacional, por meio de instituições que financiavam projetos de 

desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. Historicamente, no 

Paraná, as ONGs com atuação no meio rural sempre estiveram mais próximas das 

organizações dos agricultores familiares do que as iniciativas do poder público ou de 

outros segmentos da sociedade. Dentro desse universo, situam-se a Assessoria e 

Serviços em Projetos de Tecnologias Alternativas (AS-PTA), a Fundação para o 

Desenvolvimento Econômico Rural da Região Centro-Oeste (RURECO), o Instituto Verde 

Vida de Desenvolvimento Rural (IVV), o Centro de Apoio ao Pequeno Produtor (CAPA), o 

Instituto Guardiões da Natureza (ING), o Instituto Agroflorestal Bernard Hakvoort (IAF), 

entre outras (ROSA e ARAÚJO, 2003). 

 Na RMC, após surgimento do IVV em 1991, a agricultura orgânica ganhou um 

novo impulso, ampliando-se o número de produtores, particularmente de olerícolas, que 

em junho de 1993 inauguraram a 1ª feira de produtos orgânicos do Paraná, a Feira Verde 

de Curitiba. Em 1993, o IVV estabeleceu uma parceria com a SEAB/EMATER, passando 

a realizar o Planejamento Integrado das Propriedades Orgânicas (PIPOs), dentro do 

Programa Paraná Rural. Foram repassados recursos a fundo perdido aos agricultores 

orgânicos da Região Metropolitana, Litoral e do Alto Ribeira, que viabilizaram 

investimentos na produção orgânica. 

 Com o aumento da produção orgânica na região, começaram a surgir excedentes 
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que não eram absorvidos pelos canais de comercialização existentes. Para buscar a 

organização dos agricultores orgânicos e a solução para seus problemas, particularmente 

a comercialização, foi fundada, em setembro de 1995, a Associação de Agricultura 

Orgânica do Paraná (AOPA). 

 Com essa conjuntura, o número de agricultores orgânicos cresceu 

significativamente, aumentando a oferta de produtos em Curitiba e região. Ampliaram-se 

as organizações e empresas envolvidas na cadeia de produção orgânica, e cresceu o 

número de consumidores conscientes da sua importância e benefícios15. 

 Como expressão desta tendência, foi formado, em 1999, o Conselho Estadual de 

Agricultura Orgânica (CEAO), que aglutinou diferentes segmentos da sociedade 

paranaense que atuavam com agricultura orgânica, objetivando ser um espaço de 

diálogo e de formulação e implementação de políticas públicas para o setor (BALESTRIN, 

2001). 

 Essas duas décadas de trabalho e construção coletiva da agricultura orgânica no 

Estado oportunizaram, além das disputas inerentes a este processo, o diálogo com 

outras correntes alternativas da agricultura, como, por exemplo, a biodinâmica, a 

agroecologia, a permacultura, assim como consolidação de redes, programas e eventos, 

como a Rede Ecovida de Agroecologia, a Jornada Paranaense de Agroecologia, o 

Programa da Merenda Agroecológica de Palmeira e os Pólos Regionais de Agroecologia 

do Litoral e da Costa Oeste (ROSA e ARAÚJO, 2003) 

 

3.5. Rio Branco do Sul: a mediação, o processo social de organização 
 Esses movimentos em torno da discussão e implementação de “outras 

agriculturas” na RMC têm também expressão em Rio Branco do Sul16, conforme 

anteriormente mostrado, com temporalidades e espacialidades que se procura destacar 

neste trabalho. O marco inicial de mobilização dos agricultores familiares para estas 

questões pode ser considerado o trabalho das comunidades de base, que tem como 

continuidade a ação realizada pela Associação Rio Sul, posteriormente a AOPA, o 

SINTRAF e na atualidade a CRESOL, conforme indicado nas entrevistas realizadas. 

 Essas organizações possibilitam, juntamente com os agricultores, condições para 

                                                 
15 A EMATER apostou no Programa Estadual de Agricultura Orgânica, que evoluiu em cinco anos, 
de 400 famílias de agricultores assistidas para 1.500 famílias em 2002. No período entre 1999 e 
2002, o programa capacitou 150 técnicos em agricultura orgânica, contando, atualmente, com 55 
extensionistas municipais envolvidos em tempo parcial com esse trabalho (CEAO, 2002). 
16 Os dados e as informações relacionados com os mediadores em Rio Branco do Sul foram 
apropriados a partir dos trabalhos de: Balestrin (2001), Fioreze (2006), Pinheiro (2004), Rio Sul 
(1996) e Solak (1998), assim como das entrevistas realizadas com os agricultores e com técnicos 
que trabalharam no projeto. 
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a discussão de uma proposta diferenciada de desenvolvimento no município. As 

discussões têm como opção inicial desenvolver um projeto que procura construir 

alternativas ao modelo tradicional de agricultura do município, processo que mais tarde 

se consolida com a implementação da agricultura orgânica na comunidade da Campina 

dos Pinto e que na atualidade tem uma forte inserção em outras regiões do município, 

mas na perspectiva da agroecologia. 

 Os principais mediadores envolvidos nessa discussão são apontados neste item 

de forma situacional para construir os entendimentos dos processos históricos que 

ocorrem nas três comunidades estudadas no município. Uma vez que as práticas 

agrícolas de base ecológica são a consolidação de um processo de mobilização social 

que tem a participação destes atores, pretende-se de forma breve destacar a trajetória 

destas organizações em Rio Branco do Sul. 

 

- Associação Rio Sul 

 A partir do início da década de 1980 estimulados pela ação de padres da Igreja 

Católica se inicia no município a organização de comunidades de base em três 

comunidades no espaço rural de Rio Branco do Sul.  Em paralelo a essa iniciativa, o 

governo do Estado incentiva o associativismo no município visando à melhoria das 

condições de produção e comercialização do feijão, criando a Associação de pequenos 

produtores rurais de Rio Branco do Sul, sob a supervisão da Emater e CODAPAR. Essa 

associação, com uma boa estrutura de armazenagem, mas com sérios problemas de 

gestão enfrentou grandes dificuldades para a implementação de sua proposta de 

melhoria no processo produtivo e na comercialização. 

 As comunidades de base do município a partir de um trabalho educativo, 

principalmente ligado à Pastoral da Saúde, uma vez que o município demandava nessa 

época um trabalho relacionado à parte nutricional/alimentar e de saúde preventiva, 

tomaram corpo e visibilidade. Essa mobilização social se constitui, também, como um 

espaço de discussão de alternativas para a manutenção das famílias no processo 

produtivo do espaço rural, o que a partir do início da década de 1990 permite que estes 

grupos organizados passem a exercer influência nos caminhos e nos projetos da 

Associação Rio Sul. 

 Estava “se semeando o trabalho de organização e discussão” que levou esses 

agricultores a assumirem a direção da associação e a encaminharem discussões junto à 

Emater e outros órgãos estaduais e municipais de alternativas com vistas ao 

desenvolvimento da agricultura no município, assim como um processo de organização e 

discussão para viabilizar a integração da agricultura familiar, excluída do processo de 
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desenvolvimento hegemônico. 

 O trabalho de mobilização ganha visibilidade e a associação, juntamente com a 

UFPR e a Fundação Fé & Alegria, na metade dos anos 90, consegue a aprovação e o 

apoio financeiro da Fundação Kellogg´s para o projeto “Alternativas econômicas para a 

diversificação do balanço alimentar nas comunidades rurais de Rio Branco do Sul e 

Itaperuçu”. Esse projeto reúne iniciativas ligadas a ações de autogestão no município 

com o enfoque direcionado à parte nutricional, de saúde preventiva e iniciativas 

relacionadas à agricultura. 

 Essa atuação provoca intensa mobilização no município, assim como a 

demarcação clara de dois processos e enfoques para a agricultura: o produtivista e uma 

proposta alternativa, embrião de outras iniciativas dos agricultores17. Para destacar o 

alcance da mobilização e do trabalho, ele atinge mais de 500 famílias num processo de 

capacitação e formação, conforme destaca Solak (1998), fundamentais para a 

organização e mobilização na vida de 12 comunidades dos dois municípios. Foi também 

esta mobilização e organização que gestou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais na 

Agricultura Familiar em Itaperuçu e a formação da CRESOL, bem como as discussões 

sobre a agricultura orgânica. 

 O projeto de alternativas econômicas, após aprovado, passa a ser implementado, 

o que exigiu dos participantes intensos debates, principalmente pelo confronto entre os 

saberes da Universidade e os saberes populares, conforme é destacado no relatório de 

trabalho da Associação (RIO SUL, 1996). Esse projeto “autogestionário” também 

capacitou as lideranças para a discussão de alternativas de desenvolvimento para os 

municípios e a partir de sua efetivação, a multiplicação de lideranças e a construção de 

um capital político e de representação. Esses capitais são objetos de disputa entre os 

membros e também externamente, uma vez que o desenvolvimento do projeto exigiu a 

discussão não somente entre os parceiros, mas também com órgãos do governo do 

Estado e do município. 

“Estamos em debate intenso sobre “cultural institucional” da Associação Rio 
Sul e nova cultura de projetos, onde tem-se confrontamento de valores: 
cooperação x competição; autonomia x dependência; centralização x 
descentralização; planejamento x espontaneísmo e etc.”(RIO SUL, 1996). 
 

 A implementação do projeto previa três ações estruturadoras e programas com 

áreas especificas de atuação e que passaram por um processo de avaliação da direção, 

dos parceiros e em discussões nos fóruns com as comunidades: 
                                                 
17 Itaperuçu é um município criado a partir do desmembramento de Rio Branco do Sul. Este 
desmembramento ocorre durante esse processo, o que contribui para explicar a ação conjunta das 
entidades e dos agricultores. 
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Quadro 05 – Resumo ações e programas da Rio Sul 
Programa de Agricultura Programa de Saúde 

 
Política de comunicação 

 
- apicultura 
- manejo de solos 
- problemas com agrotóxicos 
- diagnóstico da água 
- transformação de alimentos 
- hortas 
- pomar caseiro 

- capacitação para o autocuidado 
- saúde materno infantil 
- aproveitamento alimentar 
- planejamento familiar 
 

- gerenciamento de avaliação 
- registro e memória 
- assessoria aos grupos de discussão 
nas comunidades 

Fonte: Rio Sul, 1996 – elaboração do autor 

Esse trabalho de organização e mobilização tem a forte participação da 

Comunidade Campina dos Pinto, o que possibilita que esta comunidade também realize 

discussões ligadas as práticas agrícolas na perspectiva da agricultura orgânica. Esse 

trabalho inicial irá se consolidar com o apoio da AOPA e também será implementado com 

mais duas famílias da Comunidade do Capiru dos Cavassin. A participação dessas duas 

comunidades é também importante para a construção de um trabalho de prevenção na 

área da saúde, com a formação de agentes comunitários e a discussão de questões de 

gênero nas comunidades. É também a partir do apoio de outras entidades, mas tendo 

como referência este trabalho de base, que mais tarde na perspectiva da agroecologia 

será igualmente implementado um trabalho de discussão de alternativas econômicas na 

Comunidade do Capiru do Epifanio. 

 Com o término do projeto em 1997 e a consolidação do trabalho sindical, da 

AOPA e mais tarde da CRESOL na região, ocorre um refluxo no trabalho da associação, 

com os próprios agricultores priorizando o fortalecimento das entidades que emergiram 

desse trabalho de base. 

 

– A AOPA 

 Para Rosa e Araújo (2003), a AOPA nasceu para viabilizar a comercialização da 

produção ecológica de diferentes regiões do Paraná, cujo crescimento ultrapassava a 

capacidade de escoamento gerada pelos canais de venda até então organizados. Na 

região metropolitana, a comercialização dos produtos ecológicos foi iniciada em 1980, no 

município de Agudos do Sul, com a venda de cestas semanais envolvendo 

“consumidores conscientes”, com forte participação dos funcionários públicos. Outra 

experiência importante foi a da Chácara Verde Vida, no município de Colombo, que 

iniciou a venda direta em Curitiba em uma loja própria e em uma barraca na feira do 

artesanato e, mais tarde, para o restaurante vegetariano o “Green Life”. Em 1993, por 

meio da Emater e do Instituto Verde Vida de Desenvolvimento Rural – IVV, foi possível 

aglutinar um número crescente de agricultores orgânicos da RMC, em torno da Feira 

Verde de Curitiba. 

 A AOPA (Associação de Agricultura Orgânica do Paraná) foi fundada em 10 de 
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setembro de 1995, como resultado do crescimento do movimento da agricultura orgânica 

no Paraná, particularmente na RMC. Com a ampliação do universo de agricultores e 

agricultoras envolvidos com a proposta da agricultura orgânica, fez-se necessária uma 

entidade que representasse e coordenasse o trabalho voltado para a organização da 

produção dentro de parâmetros de sustentabilidade ambiental, social e econômica e 

desenvolvesse novos canais de comercialização. 

 No momento de sua fundação, foi denominada Associação de Agricultura 

Orgânica do Paraná, trabalhando na perspectiva da agricultura orgânica, e em 31/3/2004, 

passou a chamar-se Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia, e migrou para 

o trabalho na perspectiva da agroecologia (ROSA e ARAÚJO, 2003). 

 Até o final do ano de 2001, a AOPA realizava a comercialização da produção de 

seus associados, tendo estruturado uma unidade de beneficiamento da produção vegetal. 

A maior parte da venda era realizada em Curitiba, por meio de grandes redes de 

supermercados, do pequeno varejo (quitandas, lojas, disque orgânicos) e em algumas 

indústrias. No período quente do ano, quando ocorria excedente na produção, sua 

produção era comercializada para São Paulo, procurando também aprimorar seus canais 

próprios de mercado, como a Feira Verde e uma Loja, que funcionava em sua sede 

(BALESTRIN, 2001). 

 Em função de uma série de dificuldades, principalmente na relação problemática 

com os supermercados, que absorviam praticamente todo o volume processado, assim 

como sérios problemas de gestão, a Associação decidiu parar com o gerenciamento e a 

execução da comercialização. Em janeiro de 2002 a empresa Armazém Agroecológico, é 

criada por profissionais e entidades de apoio participantes da AOPA, que passa a ser 

responsável pela operacionalização das vendas da produção orgânica, ficando a 

Associação com o papel de, junto aos agricultores e consumidores, buscar canais 

alternativos de mercado e a organização da produção. 

 Esse processo é também um momento de revisão e inflexão para a AOPA, que 

altera sua perspectiva de trabalho para uma concepção agroecológica e direciona o foco 

de seu trabalho para um segmento da agricultura familiar que até então estava excluído 

dos processos até aqui realizados. A Associação passa atuar em municípios da RMC 

com índices de baixo desenvolvimento no espaço rural, priorizando a geração de 

processos e agentes para construção de um modelo alternativo. Entretanto, apesar desse 

novo enfoque, continua a manter relações com parte dos grupos trabalhados 

anteriormente, o que possibilita, em alguns casos, um processo de transição para a 

agroecologia. Para aqueles que não seguiram esta transição para um enfoque 

agroecológico, a exemplo de parte do grupo estudado neste trabalho, as relações 
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passaram a ser de menor intensidade ou praticamente inexistentes, o que obrigou estes 

agricultores a construírem alternativas e a caminharem por conta própria no que diz 

respeito à produção e à comercialização dos produtos. 

 Esse é um momento de grande impacto para os agricultores, pois essa 

reorganização interna da AOPA na relação ao trabalho com os agricultores faz com que 

estes fiquem um grande período sem uma assessoria mais próxima no seu dia-a-dia. E 

conseqüentemente ocorrem também problemas na produção provocando um grande 

desgaste uma vez que, como no caso de Rio Branco do Sul, a comercialização 

praticamente deixou de existir. Durante esse período os agricultores buscam canais 

alternativos de venda, o que provoca um grande refluxo no trabalho de organização e 

produção. 

 As comunidades de Rio Branco do Sul passaram nesse momento por 

dificuldades, e o número de agricultores que continuaram a trabalhar com a agricultura 

orgânica ficou reduzido a pouco mais de 10 famílias, moradores da Comunidade de 

Campina dos Pintos, quando no ápice do processo de mobilização chegou a mais de 30 

famílias. Entretanto, apesar desse desgaste os agricultores entrevistados para esta 

pesquisa reconhecem com unanimidade que o trabalho com a olericultura orgânica 

somente ocorreu com a participação da AOPA, embora questionem as mudanças 

ocorridas. Na atualidade, do grupo de Campina dos Pintos somente um agricultor está 

integrado à Rede Eco-vida e trabalha na perspectiva agroecológica, por entender que 

este processo é o que melhor se “encaixa” na sua forma trabalhar, enquanto os demais 

se integraram à processadora de alimentos orgânicos “Frutos da Terra”, que surgiu 

justamente para ocupar o vazio da comercialização a partir dos problemas com a AOPA. 

 A AOPA atualmente trabalha no Vale do Ribeira, na RMC, nos Campos Gerais e 

no Litoral do Paraná, atingindo de forma indireta perto de 400 famílias, sendo que, desse 

total, atua de forma direta com aproximadamente 300 famílias, assessorando-as nas 

áreas da organização, da produção agroecológica, processamento, certificação e 

comercialização. Entre os objetivos da AOPA destaca-se a promoção do 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar agroecológica, construindo uma 

melhor qualidade de vida, através da organização, formação, articulação, 

comercialização e divulgação de seu projeto (PORTFÓLIO, 2004). 

 O trabalho da AOPA está pautado na promoção do desenvolvimento sustentável, 

com enfoque participativo, procurando envolver os agricultores e as agricultoras nas 

decisões e condução das ações realizadas. O estímulo à organização em grupos com 

autonomia na sua dinâmica de funcionamento tem oportunizado um espaço concreto de 

autogestão e mobilização em torno de questões objetivas, como a produção e 
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comercialização de alimentos agroecológicos e a adequação ambiental das unidades de 

produção familiar. 

 A AOPA integra a Rede Eco-vida de Agroecologia, que é um espaço de 

articulação entre agricultores familiares e suas organizações, entidades de assessoria 

envolvidas com a produção, o processamento, a comercialização e o consumo de 

alimentos agroecológicos, nos três Estados do Sul do Brasil (PINHEIRO, 2004). Essa 

organização, em forma de rede, tem como perspectiva a agroecologia, procurando aliar, 

além da mudança da base tecnológica da agricultura, uma transformação e construção 

de uma ética, a partir de valores e princípios de respeito ao meio ambiente, de 

solidariedade, de cooperação, de respeito às diferenças, com o resgate da cultura local e 

valorização da vida (PORTFÓLIO, 2004). 

  

- O Sintraf e a CRESOL 

 Em 1995 é fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaperuçu, tendo 

como centro de atuação: “lutar contra todas as formas de opressão e exploração, 

prestando irrestrita solidariedade às famílias rurais da região”, que passa a pautar sua 

ação numa perspectiva classista e cutista. (FIOREZE, 2006). A criação do sindicato é 

fruto do fortalecimento do movimento que se opôs às lógicas produtivistas das políticas 

municipais e estaduais e também o resultado de uma concepção de trabalho que procura 

a construção de ferramentas para dinamizar a construção de outro modelo de 

desenvolvimento nos municípios de Rio Branco do Sul e de Itaperuçu. Dessa maneira, a 

fundação do Sindicato é também conseqüência do trabalho iniciado nas comunidades de 

base e que se estruturou e se consolidou a partir da conquista da direção da Associação 

Rio Sul. 

 Em função de sua atuação e comprometimento com os agricultores, o sindicato 

passa a ser um importante instrumento de representação e de luta destes agricultores no 

município, e mais tarde, quando incorpora institucionalmente uma perspectiva regional, 

também dos municípios vizinhos. Este sindicato passa a realizar uma atuação regional, a 

partir de sua adesão à FETRAF, e desta forma segue as diretrizes políticas desta 

organização18. O Sindicato entende que a agricultura familiar é um lugar privilegiado para 

a implementação das lutas e discussão de um desenvolvimento sustentável, que tenha 

como centralidade das discussões esta agricultura inserida em sua dimensão local e 

regional. 

 O trabalho desenvolvido pela federação e, conseqüentemente, pelo Sindicato 

                                                 
18 Para maiores informações com relação à FETRAF, consultar Rodrigues (2004). 
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procura: “construir uma identidade e dar visibilidade à agricultura familiar, aumentando 

sua força política, econômica e social” (RODRIGUES, 2004:47). A construção dessa 

identidade e o fortalecimento da agricultura familiar estão diretamente ligados à 

construção de um desenvolvimento rural baseado na agricultura familiar, aliado ao 

fortalecimento das várias instituições que trabalham nesta perspectiva junto a esta 

agricultura.  

 A participação do Sindicato no processo de construção das práticas de base 

ecológica em Rio Branco do Sul é destacada por esses agricultores a partir da efetivação 

de dois projetos que foram implementados na região: o projeto Terra Solidária e a 

construção e consolidação da CRESOL19. 

 O projeto Terra Solidária foi desenvolvido pelos Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais ou de Trabalhadores na Agricultura Familiar ligados à CUT, a partir da 

constatação da histórica ausência de um ensino formal que permitisse a complementação 

do ensino fundamental pelos agricultores residentes no espaço rural e que não tiveram 

acesso ou oportunidade de cursar até o final este nível de ensino formal (REIS, 2003). 

Esse projeto, que envolveu parcerias entre instituições públicas de ensino e os 

Sindicatos, permitiu a realização de um processo de ensino-apredizagem que estivesse 

referenciado na práxis diária dos agricultores e, dessa forma, permitisse o acesso ao 

ensino formal, que é base para a construção de um processo diferenciado de 

desenvolvimento. 

 Na RMC esse projeto também permitiu um trabalho conjunto entre os sindicatos 

cutistas e a AOPA, que possibilita aliar neste processo educativo uma reflexão próxima 

da realidade de vida, do trabalho do mundo rural e do cotidiano da agricultura familiar, 

assim como apontar caminhos para um desenvolvimento sustentável, o que resulta num 

trabalho de formação de novas lideranças nas comunidades dos municípios que 

participaram desse processo (BALETRIN, 2001; REIS, 2003). 

 Uma das turmas deste projeto de educação ocorreu no município de Itaperuçu, 

junto ao SINTRAF, o que possibilitou a participação de seis agricultores(as) das 

comunidades estudadas nesta tese. Esses agricultores(as) destacam esta experiência 

como um marco na construção do processo de organização na comunidade e nas 

unidades de produção. Foi também no âmbito das reflexões realizadas durante o curso, 

que “certificou” seus participantes com o ensino fundamental, que foram discutidos os 

problemas e o processo histórico de organização da região do Vale do Ribeira e 

principalmente de Itaperuçu e Rio Branco do Sul (iniciado com a Associação Rio Sul). 

                                                 
19 Para um aprofundamento dessas trajetórias, consultar Reis (2003) e Fioreze (2006).  
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Entre os problemas destacados, o acesso ao crédito, pela dificuldade de informações e 

de documentação que os bancos oficiais exigiam, foi apontado como um dos grandes 

problemas. Esta constatação foi dos um fatos geradores da mobilização dos agricultores 

familiares que possibilitou a criação da CRESOL (FIOREZE, 2006)20. 

 Juntamente com a implementação do Terra Solidária, inicia na região a discussão 

de implementação do projeto que envolveu o Sindicato, o DESER e a Fundação Kellog´s 

na proposta geração de microcrédito e do projeto “roça solidária”, que buscava 

instrumentalizar os agricultores para a organização e autogestão, principalmente por 

meio do “aval solidário”. Nesta modalidade de crédito e de organização o conjunto é o 

responsável pelo acesso individual, assim como pela continuidade do projeto de 

investimento na produção e na parte alimentar das famílias. Essa iniciativa se consolida e 

se multiplica com a criação da cooperativa de crédito. 

 Com a implantação do sistema CRESOL em Itaperuçu, o município de Rio Branco 

do Sul passa a também ser atendido por esta unidade do sistema. Com o fortalecimento 

do sistema e sua institucionalização na vida do município e com aporte de recursos a 

partir do BNDES, a unidade passa a intermediar o acesso desta agricultura familiar ao 

PRONAF, responsável em 2003 pelo acesso de mais de seiscentas famílias nos 

programas de crédito e financiamento, número significante se observado o número de 

estabelecimentos do município. No caso dos agricultores deste trabalho, esse processo é 

fundamental, conforme será visto no próximo capítulo, pois possibilitou o acesso ao 

crédito e a continuidade do processo de organização nas comunidades, após a “saída” de 

cena da Associação Rio Sul, mais tarde a AOPA, canalizando os esforços para a 

construção deste projeto. 

 Entretanto, ainda segundo Fioreze (2003), apesar do significativo avanço desse 

processo de organização, o problema central da região continua não sendo atacado, ou 

seja, o acesso a terra e uma reestruturação fundiária. Mas, por outro lado, a estrutura 

construída pela CRESOL tem visibilidade política e legitimidade na região como mais um 

instrumento de representação e apoio para a construção de um modelo diferenciado de 

desenvolvimento e de sua sustentabilidade. 

 Foram essas mudanças e permanências vivenciadas no cotidiano por esta 

                                                 
20 “Através de fundos de crédito rotativos apoiados com recursos oriundos da Cooperação 
Internacional. Em 1995 nascem as primeiras cooperativas de crédito no Paraná, compostas 
exclusivamente por agricultores familiares, criando o seu próprio Sistema de Crédito, com o nome 
de Cooperativa de Crédito com Interação Solidária, a Cresol. A idéia de formar uma cooperativa 
de crédito rural com interação solidária surgiu a partir de 1988, com o desdobramento dos fundos 
de créditos rurais, criados para atender aos agricultores familiares e assentados, administrados 
por entidades/movimentos pastorais, sindicais, entidades não governamentais, associativas e sem 
terras, nas regiões Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná” (FIOREZE, 2006:21). 
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agricultura familiar em Rio Branco do Sul, assim como estas relações com as questões 

macrossociais e regionais, que contribuíram para a afirmação social desses agricultores e 

que se traduzem em suas práticas nestes contextos. 

 



 
 
 
 
 

4. UM OLHAR PARA O RURAL DAS TRÊS COMUNIDADES DE RIO BRANCO DO 
SUL 

4.1. A ocupação, o espaço físico e o socioeconômico 
 Na atualidade, essas iniciativas dos mediadores e dessa agricultura familiar a 

partir de sua consolidação têm o desafio de continuidade e construção de sua 

sustentabilidade, tanto no aspecto local como regional, pois o trabalho que vem sendo 

realizado no Vale do Ribeira e que se expressa na articulação de várias entidades, com o 

fórum da agricultura familiar do Vale do Ribeira, tem por referência as experiências 

realizadas em Rio Branco do Sul e nos municípios da RMC. 

 Dessa forma, as discussões iniciadas pela Associação Rio Sul, e que mais tarde 

se consolidam nas três comunidades estudadas com a agricultura orgânica e a 

agroecologia, apontaram a clara opção por uma proposta diferenciada da lógica 

hegemônica. Esta opção tornou visíveis as contradições presentes no rural de Rio Branco 

do Sul, como, por exemplo, o fato de o município ser um dos maiores produtores de 

calcário do Paraná e não contar com programas para viabilizar a utilização deste produto 

para os agricultores familiares, ou seja, à agricultura familiar não é possibilitado usufruir 

do “principal minério do município”.  

 Além de dar maior visibilidade a essas contradições, os processos de mobilização 

também evidenciaram as dificuldades para acessar serviços básicos, tais como: crédito, 

assistência técnica, comercialização, transporte da produção e o deslocamento para 

outros centros. Atualmente essas lutas e resistências têm se estruturado e expressado no 

e com o trabalho da CRESOL na região: 

Tem a CRESOL, cooperativa, aí aproveita a reunião pra discussão, vê os 
mercado, tudo, discutindo como ir para frente, aí vai indo, as vezes uma vez 
por mês. O acesso através da cooperativa, crédito, organização, tem menos 
burocracia. (...) A cooperativa é referência pros trabalho hoje (agricultor, 41 
anos). 

 Essas questões são destacadas, juntamente com o contexto dos capítulos 2 e 3, 

como forma de indicar a importância deste cenário de resistência, bem como para 

mostrar a apreensão das lógicas e a influência dos mediadores nestes espaços de 

sociabilidades e construção deste projeto que demarca uma ruptura (com mudanças e 

permanências) com a agricultura convencional. Sendo assim, estes fatos fornecem 

importantes elementos para entender as percepções e os habitus que estruturam as 
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práticas de base ecológica desta agricultura familiar. 

 Assim como apontam para a importância desse rural de Rio Branco do Sul e do 

Vale do Ribeira, que ainda carece de um reconhecimento de suas especificidades e 

análises por parte da academia e dos órgãos públicos de pesquisa, além de políticas 

direcionadas para a sua especificidade. Dessa forma, se, por um lado, este estudo 

procura analisar uma experiência que possui suas singularidades, vicissitudes e 

contradições não estudadas, de outro, ele também está inserido nesta mesma lógica que 

analisa somente parte de uma realidade pouco estudada no Vale do Ribeira e na RMC e 

privilegia as experiências visíveis e exitosas. 

 É interessante perceber que a marginalização e o pouco conhecimento deste rural 

em relação a determinados processos e trajetórias não se devem à localização espacial, 

já que estas comunidades estão próximas das sedes municipais de Colombo, Rio Branco 

do Sul e de Curitiba1. Isso aponta para as discussões com relação ao tipo de percepções 

e racionalidades presentes na sociedade urbano-industrial ao conceber o rural, 

reforçando a idéia de que se está diante de campos em disputa nos processos 

socioeconômicos e na construção dos modelos de agricultura e de desenvolvimento. 

Pode-se afirmar que nem sempre as distâncias são marcadas por quilômetros e pela 

posição geográfica, mas sim pela força de representação, visibilidade socioeconômica e 

suas sociabilidades. 
Figura 05 – Rio Branco do Sul e microbacias das comunidades 

 
 Entretanto, esse isolamento interfere no modo de ser das comunidades e, 

                                                 
1 Essa afirmação é confirmada quando se analisam as distâncias das comunidades estudadas 
com relação às sedes municipais (em média 13 km), tanto de RBS quanto de Colombo (caso de 
Campina dos Pintos) e da capital Curitiba (em média 45 km). 
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conseqüentemente, na sua construção social. Parte-se do entendimento de que a 

construção e a consolidação dos habitus têm relação estreita, num primeiro momento, 

com as sociabilidades que ocorrem nas famílias e na comunidade, envolvendo, 

posteriormente, as relações com a sociedade, em seu sentido mais amplo. Nesses 

termos, é na família e na comunidade que ocorre a mediação dos mundos exteriores (no 

seu aspecto macrossocial) e internos (no seu aspecto microssocial) e onde se constroem 

as reciprocidades, os conhecimentos e os laços sociais “entre os iguais”, bases para a 

construção e consolidação das práticas. 

 Esse aspecto de um isolamento geográfico pode ser observado quando se 

analisam as falas de 14 dos 20 entrevistados, os quais destacam como problemática a 

falta de acesso às comunidades e às propriedades, sendo que o restante caracteriza 

esse acesso como sendo razoável, o que é significativo para o universo estudado. 

Importante relembrar os aspectos da funcionalidade do rural, tratados no capítulo 3, 

quando se observam as distâncias de Curitiba e da sede municipal, apesar das 

dificuldades de acesso. 
Quadro 06 - Distâncias e avaliação do acesso e estradas na comunidade 

Comunidades  distâncias em Km/condições das 
estradas famílias/ respostas 

km da Sede Rio B. do Sul 12 2 
 13 2 
 14 1 
Estradas e acessos Razoável 1 

Capiru do Epifanio - total - 05 famílias 
 
 

 Péssima 4 
km da Sede Rio B. do Sul 9 2 
 11 1 
Estradas e acessos Razoável 1 

Capiru do Cavassin – total – 03 famílias 
 
 

 Boa 2 
km da Sede Rio B. do Sul 12 6 
 13 5 
 11 1 
Estradas e acessos Razoável 2 

Campina dos Pintos - total - 12 famílias 

 Péssima 10 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 
 Esse problema do acesso é também apontado é em relação ao transporte 

coletivo, classificado como caro, pouco funcional e com poucas alternativas de horários 

por estar sujeito à lógica da empresa transportadora, além de as estradas não 

apresentarem boas condições de trafegabilidade, problemas que remotam a época da 

chegada dos imigrantes. 

Aqui investe pouco, é separado, agora melhorou pouco, este ano veio uma vez 
a patrola, antes não tinha! Mas é bem ruim, as coisas antigamente eram bem 
difíceis, sempre foi difícil... (agricultor, 60 anos). 

 No entanto, os entrevistados destacam como positivo o transporte público 

municipal, já que é gratuito aos estudantes (a partir da 5ª série), que são transportados 

para a sede do município (caso das Comunidades Capiru do Epifanio e Campina dos 

Pintos) ou à escola nucleada (Comunidade Capiru dos Cavassin, desde as séries 

iniciais). Essa situação dos alunos, por outro lado, também representa o descolamento da 
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vida cotidiana nas comunidades e a convivência com novas realidades distintas, que nem 

sempre tem o mundo rural como referência para essa educação. 

 Ainda do ponto de vista geográfico, estás comunidades apesar de próximas e 

terem situações análogas, estão situadas em três diferentes microbacias2, o que para o 

caso da pesquisa interdisciplinar não impede que se tracem algumas comparações dos 

aspectos relacionados à ocupação do espaço físico, ao tipo de relevo e solos dessas 

localidades. 

 Na Campina dos Pintos ocorrem terrenos mais favoráveis às práticas agrícolas, 

por estarem localizados no vale que forma o Rio Pinhal, enquanto nas outras duas 

comunidades encontram-se terrenos mais ondulados e com menor fertilidade natural, 

dificultando a exploração total das unidades de produção, de acordo com a análise visual, 

com as amostras de solos recolhidas nas propriedades e como pode ser visualizado na 

figura 06 e nos dados do quadro 07, na próxima página. 
Figura 06 – Imagem digital estrada acesso Capiru do Epifanio e beira estrada acesso Campina dos Pinto  

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 
 

Dessa maneira, constroem-se diferentes formas de ocupação, a partir destas 

restrições, com implicações nas suas trajetórias e nos diferentes patrimônios 

socioculturais de cada localidade. Essas diferenciações ocorrem na forma de ocupação e 

exploração das terras, pois o solo não permite intensa exploração (pela fragilidade de sua 

composição natural), sendo necessárias estratégias que possibilitem uma exploração 

“racional” para que esses agricultores possam realizar práticas agrícolas adequadas, 

como a rotação de culturas e o descanso do solo para a recomposição dos nutrientes.  

                                                 
2 Essa abordagem geográfica foi utilizada visando ao atendimento da análise das ciências naturais 
no processo de elaboração coletiva e interdisciplinar do trabalho da turma VI e aqui são 
destacadas no sentido de uma melhor localização desses processos, conforme figura em anexo. 
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As práticas agrícolas também devem observar a declividade das propriedades, pois os 

terrenos exigem uma análise criteriosa que considere as diferentes formas de cultivos, 

assim como cuidados com a utilização de equipamentos e mecanização dessas áreas, 

conforme pode ser observado no quadro 07, que apresenta dados sobre a altitude e a 

declividade nas unidades de produção. 

Esses fatores influenciam diretamente nas suas diferentes estratégias de 

produção, reprodução social e econômica e adaptação ao ambiente, por parte dessa 

agricultura familiar. 
Quadro 07 – Altitude e declividade nas unidades por comunidade 

Comunidades Variável em metros e 
% Freqüência 

 
Capiru do Epifanio - 5 famílias 

 
Altitude em m. 

 
800 - 820 3 

  861 1 
    884 1 
  Declividade nas unidades 15% a 45% 4 
    mais de 45% 1 
 
Capiru dos Cavassin – 3 famílias 

 
Altitude em m. 

 
980 

 
1 

    
987 

 
2 

  Declividade nas unidades 15% a 45% 3 
 
Campina dos Pintos – 12 famílias 

 
Altitude em m. 

 
945 - 965 

 
8 

    972 1 
    990 2 
    1009 1 
  Declividade nas unidades zero a 15% 3 
    15% a 45% 9 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 
 Outro aspecto que têm implicações nos processos produtivos é com relação ao 

clima rigoroso do inverno, com ocorrências regulares de geadas e temperaturas próximas 

de zero, por conta de sua posição geográfica e da altitude. Esse fator também exige 

atenção por parte dos agricultores dessas comunidades, principalmente para um 

planejamento na instalação e manejo das culturas agrícolas para que essas sejam 

afetadas o menos possível pelas mudanças climáticas. 

 A ocupação espacial de Rio Branco do Sul, dessa maneira, não é homogênea, 

sendo que as lógicas desses processos históricos, além dos aspectos destacados 

anteriormente, têm interfaces com a mineração, à vinda de migrantes que procuram 

microclimas para cultivo de hortifrutigranjeiros (visando ao abastecimento de Curitiba) e a 

resistência, quando possível, das populações tradicionais (índios, negros e caboclos 

remanescentes da escravidão, das fazendas e da mineração); processos que criaram 

diferentes espaços sociais e sociabilidades nas comunidades estudadas. 

 Essas lógicas e interesses diferenciados no processo de ocupação, assim como a 

não-presença do Estado como órgão regulador e (ou) propositor de um desenvolvimento 

ordenado, geram conflitos entre os moradores primeiros, os imigrantes e a mineração na 

alocação desse espaço. Esses conflitos se evidenciam com a metropolização de Curitiba 
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e a modernização conservadora na agricultura, que estruturam os interesses que se 

expressam na visão e concepção do mundo rural da RMC, como foi destacado 

anteriormente, sendo RBS a materialização dessa concepção urbano-industrial com uma 

visão negativa do rural. Assim, a convivência conflituosa entre o latifúndio, a mineração e 

a agricultura familiar é conseqüência desses modos de pensar e agir no espaço físico, 

social e econômico. Essas concepções são geradoras de um município com péssimos 

índices de desenvolvimento, com sérios problemas econômicos, sociais e uma 

desigualdade visível nos seus índices de IDH e renda per capita. 

 Em Rio Branco do Sul não são somente esses aspectos e pressupostos que 

impõem dificuldades para a consolidação da agricultura familiar, ocorrem “dificuldades 

naturais” como os aspectos físicos, com terrenos ondulado, solo de baixa fertilidade 

natural, rasos e ácidos, além da concentração e sérios problemas com a estrutura 

fundiária. Ao mesmo tempo são evidentes os impedimentos econômicos, sociais e 

políticos, presentes no modelo de desenvolvimento do município explicitados pela sua 

“vocação mineradora” e pela crescente inserção da indústria madeireira no município, 

principalmente com o plantio do pinus (IPARDES, 2004).  

 Nesse aspecto, as três comunidades, lugar de produção e vida dos agricultores 

analisados (Capiru do Epifanio, Capiru dos Cavassin e Campina dos Pinto), são 

representativas destes processos que ocorrem em Rio Branco do Sul (a figura 07 capta 

um recorte deste processo em duas comunidades), pois, são realidades diversas, mas 

que resistem aos bloqueios e limites que o modelo lhes impõe e procuram resistir a partir 

da inserção num projeto de construção de um outro modelo de desenvolvimento. 
Figura 07 - Imagem digital mina de calcário na Comunidade Capiru dos Cavassin e área de florestamento de pinus na Comunidade Campina 
dos Pinto  

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 

 As comunidades da Campina dos Pintos e o Capiru dos Cavassin têm trajetórias 

com pontos convergentes, entre elas, a ocupação das terras pelos imigrantes italianos, 

que adquirem as unidades de produção dos moradores tradicionais, além da 



 128

“convivência” de mais de 40 anos com as mineradoras da região. 

 Essa convivência conflituosa tem duas conseqüências concretas, apontadas pelos 

entrevistados uma delas é a falta de água em algumas propriedades, pois as 

mineradoras depositam os resíduos da prospecção de minérios na beira das estradas, 

levando à poluição ou mesmo à seca das fontes d´água utilizadas para o consumo das 

famílias, no caso do Capiru dos Cavassin (figura 08). 

 A outra a disputa pelo espaço rural com a agricultura familiar, se apresenta de 

duas maneiras: na Campina dos Pintos onde ocorre uma comunidade e uma agricultura 

familiar consolidada, uma vez que não está localizada na área central de mineração e no 

Capiru dos Cavassin onde por conta desses conflitos a comunidade já foi desestruturada, 

restando poucos agricultores de uma comunidade que já chegou a ter mais de 50 

famílias. Entretanto a pressão na questão fundiária, principalmente em se tratando do 

preço elevado das terras e da dificuldade na aquisição para compra, é sentida nas duas 

comunidades, o que sugere ameaças quanto à continuidade da reprodução social das 

famílias no longo prazo. 
Figura 08 – Imagem digital atividades de mineração e depósito de resíduos a beira da estrada e nascentes na Comunidade Capiru dos 
Cavassin 

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 
 

 Ao longo desses 40 anos essa agricultura familiar das duas comunidades tem 

uma permanente relação com o mercado de horticultura da RMC e de Curitiba, 

conseguindo construir, dessa forma, uma boa estrutura e qualidade de vida, uma vez que 

os agricultores tiveram acesso ao saneamento básico, habitação, educação e uma base 

sólida de produção, conforme será destacado na caracterização dos agricultores 

pesquisados, realidade esta distante da média do município. 

Começô foi 70, mas sempre tinha pouquinho, desde começo plantava pouco, 
vendia pouco no mercado municipal, na rua, foi mudando... Levaram no fim da 
Rua Sete, depois lá embaixo no fim da Santa Quitéria, depois nos voltemô no 
Portão, na Kennedy, depois CEASA (...) Sempre no convencional, mas desde 
59, sempre vendia um pouco. No começo meu pai e irmão que levava, depois 
levava com fusqueca, fiquei dois anos depois sem, comprei a rural e levava, 
então sempre foi assim e começô a melhorá (agricultor, 76 anos). 

 Embora em condições menos favoráveis, tanto em relação ao relevo quanto ao 
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solo, assim como ao acesso às condições adequadas de saneamento básico, habitação 

e educação (mais próximos da realidade municipal), o Capiru do Epifanio abriga também 

uma agricultura familiar, entretanto, com menor inserção no mercado e com uma 

produção caracterizada pela subsistência. Esses agricultores, remanescentes dos 

primeiros moradores tradicionais da região, construíram a comunidade e, embora sua 

trajetória tenha sido demarcada por uma menor integração ao mercado e à sociedade e 

economicamente não apresentarem a mesma prosperidade que as outras duas 

comunidades analisadas, continuam a morar, a trabalhar e a resistir ao avanço das 

fazendas de gado, do cultivo do “pinus” e da desagregação da comunidade, como 

demonstra o depoimento que segue: 

No caso, todos são parente, só os dono de chácara não são parente, o resto 
mesmo de longe, os bisavós chegaram primeiro (...) As festa diminuiu, sempre, 
que sempre tinha todo ano, agora já, festa não tem mais tanto, então diminiu 
até o pessoal, muitos foram prá cidade, deixô de se agricultor, isto diminuiu 
(agricultor, 28 anos). 

 É importante demarcar essas diferenciações, pois está se falando de uma 

agricultura familiar e de comunidades que, embora tenham graus heterogêneos nas 

relações socioeconômicas com a RMC e Rio Branco do Sul, estiveram à margem das 

políticas públicas e do apoio de órgãos públicos, quando de sua estruturação. O fato de 

estas comunidades estarem em melhores condições que as demais de RBS, 

considerando a precariedade do rural do Vale do Ribeira e do município, leva um dos 

técnicos que trabalhou no município a considerá-las “(...) o filé das comunidades, a 

realidade do município é bem diferente do local de estudo de vocês (...)”. 

 Entretanto, apesar dessa melhor condição, ou talvez por conta dela, estas 

comunidades tiveram um papel importante na construção de um projeto diferenciado de 

desenvolvimento, que se concretizou no trabalho realizado pela Associação Rio Sul, 

AOPA e na construção do SINTRAF e da CRESOL. A Campina dos Pinto e o Capiru do 

Epifanio têm tempos e espaços distintos nas experiências de mobilização, organização 

social, luta e nos enfoques/concepções de trabalho, conforme será destacado mais à 

frente, proporcionando maior visibilidade e fortalecimento das iniciativas. 

 

4.2. Estrutura fundiária, a agricultura e a pluriatividade 
 Um aspecto já destacado com relação à RMC, Vale do Ribeira e Rio Branco do 

Sul e que também interfere diretamente nas estratégias, no modo de produção e modo 

de vida desses agricultores, é a questão fundiária. Com relação a essa problemática, dois 

fatores são destacados na percepção dos agricultores das três comunidades estudadas: 

a questão da titulação/documentação das propriedades e a disponibilidade de lotes com 

área aquém da necessidade, o que obriga essa agricultura familiar a trabalhar em mais 
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de uma unidade de produção. 

 O primeiro fator diz respeito à situação legal desses agricultores, pois grande 

parte dos terrenos utilizados ocorre por cessão ou posse, o que gera dificuldades no 

acesso a benefícios sociais e às políticas públicas, como é o caso dos recursos para 

investimentos e custeio de atividades agrícolas, essa situação, também, demonstra o 

descaso dos órgãos públicos com a questão agrária e com a situação vivida por esses 

agricultores: 

A dificuldade da gente no início era documento de terra, ia no banco e não 
tinha acesso, não comprova nada, esta saiu em 1996, conseguiu usucapião 
(...) quando tem herança fica uns dez anos para consegui o documento (...) é 
um problema grande (agricultor, 36 anos). 

  Atualmente, essa situação está sendo atenuada, em face da reformulação das 

diretrizes do PRONAF e do importante papel da CRESOL na região, com a oferta de 

crédito de uma forma menos burocratizada e o uso do “aval solidário”. 

 O segundo fator destacado com relação à questão fundiária diz respeito à 

disponibilidade de área para a moradia e a produção, pois essa agricultura está instalada 

em minifúndios, fazendo que seja utilizada a estratégia de trabalhar em mais de uma 

unidade de produção3. Essa estratégia segue uma lógica familiar de parcelamento e 

cessão das terras, pois, dos 20 agricultores entrevistados, 16 deles utilizam terras de 

familiares (pai, irmão ou tio). Os demais têm situações diferenciadas: dois agricultores 

têm uma parceria com os filhos de um antigo morador, mas que não moram mais na 

comunidade e não envolve ressarcimento em dinheiro ou produto; outro trabalha somente 

em uma unidade de produção, por absoluta falta de opção, e, por último, há o caso de um 

agricultor (no Capiru do Epifanio) que também não trabalha em mais de uma unidade, 

pois realiza serviços por empreitada e de trabalhos na “vizinhança”. 

 Essa lógica de parcelamento permite a manutenção do patrimônio familiar, assim 

como a possibilidade  de garantir o investimento nas unidades, sem correr risco de 

desgaste ou perdas, para membros fora do círculo familiar. 

Pra plantar tem que tê terra, ocupá a mão-de-obra, tem que í atrás, com a 
família fica fácil de consegui ocupá a terra, é o jeito de aumentá, é consegui em 
casa. Fora fica difícil, não ninguém qué, quando qué cobra caro. No orgânico 
demora prá melhorá a terra, aí não vale a pena, fica perdido o trabalho, com a 
família é garantido prá sempre (agricultor, 36 anos).  

 Entretanto essa prática de parcelamento das áreas também gera problemas legais 

de documentação das áreas. Para tentar descrever esta realidade diversa, apresentada 

nos quadros a seguir, foram utilizadas as seguintes categorias de classificação desses 

                                                 
3 Neste caso a área da unidade 01 é utilizada sempre para a moradia e quando permite também 
para a produção, de acordo as possibilidades, o acesso e a estratégia de cada agricultor, ocorre 
de também trabalhar em mais uma ou em mais duas áreas. 
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processos: 

a) proprietário, com escritura e matrícula registrada ou em nome de algum 

dos membros que moram na unidade; 

b) parceria, entre o agricultor e o proprietário (que pode ser da família ou 

não), envolvendo a troca de serviços ou a manutenção da propriedade; 

c) arrendatário, que implica o pagamento em dinheiro ou produtos para o 

proprietário, sendo que em todos os casos que isto acontece ocorrem laços de 

parentesco; 

d) concessão legal de uso, em que o agricultor que utiliza a unidade tem 

um contrato legal, firmado com o proprietário (com quem também tem laços de 

parentesco), podendo acessar políticas públicas pela comprovação da condição 

legal da terra, mas que não envolve pagamento em dinheiro pela cessão; 

e) terra cedida em função dos laços de parentesco, sem envolver acerto ou 

trocas, mas somente a sua utilização; 

f) uso coletivo de terras familiares. 

 A situação documental das terras é explicada pelos agricultores dessas 

comunidades pelo costume de não registro dos parcelamentos e também pelo custo 

econômico desses procedimentos, a partir de sua legalização. 

 Na Comunidade do Capiru do Epifanio, das 11 unidades trabalhadas pelos 

agricultores, somente em uma o agricultor tem escrituração em seu nome, as demais 

todas envolvem a cessão ou parceria com algum membro da família. Pelo próprio 

histórico dos moradores (filhos dos primeiros moradores do lugar), que parcelaram as 

terras dos avós e pais, sem o devido registro legal junto ao Incra ou o registro de imóveis, 

a questão documental é um sério problema a ser resolvido e na maioria dos casos 

remonta a duas gerações anteriores aos moradores atuais. 
Quadro 08 – Condição legal e número de unidades trabalhadas pelos agricultores Capiru do Epifanio 

Comunidade  Unidades trabalhadas e condição legal famílias 
Nº. de unidades trabalhadas 1 1 
  2 2 
  3 2 
   
 
Condição legal da unidade 1 proprietário com escritura 1 

  arrendatário 2 
  tem concessão legal de uso 2 
Condição legal unidade 2 parceiro 1 
  arrendatário 2 
  terra cedida por parentes 1 
Condição legal unidade 3 tem concessão legal de uso 1 

Capiru do Epifanio – 5 famílias 

  terra cedida por parentes 1 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 No Capiru dos Cavassin, de seis unidades trabalhadas, somente duas estão 

escrituradas, embora nessa comunidade as questões documentais também seja 
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observada, mas a situação é diferenciada, pois nesse caso ocorreu o parcelamento para 

os filhos dos migrantes da comunidade, que ocuparam os espaços dos moradores 

tradicionais do lugar. 
Quadro 09 – Condição legal e número de unidades trabalhadas pelos agricultores Capiru dos Cavassin 

Comunidade  Unidades trabalhadas e condição legal família 
 
nº. de unidades trabalhadas 1 1 

  2 1 
  3 1 

   

Condição legal unidade 1 parceiro 1 

  proprietário sem matrícula (em nome da 
família) 1 

  terra cedida por parentes 1 

Condição legal unidade 2 arrendatário 1 
  terra cedida por parentes 1 

Capiru dos Cavassin - 3 famílias 

 Condição legal unidade 3 tem concessão legal de uso 1 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 Essa realidade também se repete na Campina dos Pinto, pois, de 21 unidades de 

produção trabalhadas, somente seis têm escrituração pública em nome dos agricultores, 

mas como na sua maioria são filhos de migrantes, a questão documental remonta à 

geração anterior dos atuais moradores. 
Quadro 10 – Condição legal e número de unidades trabalhadas pelos agricultores Campina dos Pinto 

Comunidade  Unidades trabalhadas e condição legal família 

 
nº. unidades trabalhadas  1 5 

  2 5 
  3 2 

   

Condição legal unidade 1 tem concessão legal de uso 2 
  proprietário com escritura 5 
  terra cedida por parentes 1 
  outro, por exemplo, coletivo 4 

Condição legal unidade 2 proprietário com escritura 1 
  terra cedida por parentes 3 
  parceiro 1 
  tem concessão legal de uso 2 

Condição legal unidade 3 terra cedida por parentes 1 

Campina dos Pintos – - 12 famílias 

  parceiro 1 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 A essa característica da documentação, também se soma outra especificidade 

dessas comunidades, a de trabalhar em mais de uma unidade de produção, como uma 

estratégia de adaptação aos problemas fundiários e físicos, que fica evidenciada nos 

quadros a seguir, a partir das áreas utilizadas para o cultivo. O trabalho em mais de uma 

unidade de produção possibilita a estes agricultores familiares estabelecer diferentes 

ciclos de produção, principalmente com as agriculturas de base ecológica, de forma a 

realizar as rotações de cultura, o descanso e a adubação verde do solo e, principalmente, 

“compensar” a pouca área de terra para o cultivo, pela questão do relevo, ocupação do 

solo e disponibilidade para o plantio. 

 Para interpretar os quadros que seguem é importante destacar alguns dados e 
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informações como subsídios: o problema das áreas ocupadas, seu tamanho reduzido e a 

questão dos parcelamentos e divisão das terras entre os familiares, que têm duas 

situações distintas. Uma situação é das famílias da Campina dos Pinto, onde os filhos 

dos primeiros moradores já constituíram novas famílias e, portanto, as terras já estão 

divididas ou estão sendo utilizadas pelos filhos em conjunto, o que dificulta novas 

partilhas e parcelamentos. A outra situação é no Capiru dos Cavassin e do Epifanio, onde 

os filhos (as) das famílias entrevistadas ainda residem nas unidades e nesta geração 

ainda não ocorreu o parcelamentos das terras. 

 Estas duas comunidades têm áreas médias4 das unidades maiores que a 

Campina dos Pinto como pode ser analisado nas quadros 11, 12 e 13, entretanto, é 

importante relembrar que são áreas mais onduladas e menos férteis. 
Quadro 11 – Número de unidades trabalhadas e área no Capiru do Epifanio 

Comunidade unidades e áreas  família 

1 1 
2 2 

Nº. de unidades trabalhadas 
 

3 2 

   

1,8  
1 

2,5 2 
12,5 1 

 
Área (há) unidade 1 

22,5 1 

Área (há) unidade 2 2,5 2 
10,0 1 

 
12,5 1 

Área (há) unidade 3 2,5 1 

Capiru do Epifanio 
- 5 famílias  

 3,8 1 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 No Capiru dos Epifanio a média da unidade 01 é de 8,36 ha; da unidade 02 é de 

6,8 ha; e da unidade 03 (com somente um caso), é de 3,15 ha. 
Quadro 12 – Número de unidades trabalhadas e área no Capiru dos Cavasssin 

Comunidade unidades e áreas  família 

  
Nº. de unidades trabalhadas 

 
1 

 
1 

2 1 
 

3 1 

   

5,0 2 
Área (ha) unidade 1 

30,0 1 

Área (ha) unidade 2 2,5 1 
 5,0 1 

Capiru dos Cavassin 
- 3 famílias 

Área (ha) unidade 3 3,8 1 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Já no Capiru dos Cavassin, as médias são maiores: a unidade 01 é de 13,33 ha; a 

da unidade 02 é de 3,75 ha e da unidade 03 (um caso) é de 3,8 ha. 

                                                 
4 Embora no caso de uma amostra como a utilizada neste trabalho, com as médias possam 
mascarar as situações limites, elas são aqui apontadas como um indicativo desta realidade. 
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 Nessas duas comunidades, os filhos com idade acima de 18 anos, quando 

casados (dois casos), moram nas unidades das famílias e os demais não estão casados 

ainda (quatro homens), o que também pode gerar uma situação limite para a 

continuidade e reprodução familiar no longo prazo. 

 No caso da Campinas dos Pintos, essas áreas têm melhor fertilidade natural do 

que as outras duas comunidades pesquisadas, o que contribuiu para “amenizar” os 

problemas com a escala de produção, uma vez que o potencial produtivo é maior. Neste 

caso, uma análise dessa realidade em relação à média das unidades aponta para uma 

área nas unidades de produção 01 de 3,45 ha, da unidade 02 é de 4,94 ha e da unidade 

03 é de 7,15 ha, o que indica para uma situação limite de ocupação do espaço e os 

sérios problemas em longo prazo para as famílias, principalmente se observados os 

conflitos com as mineradoras e as madeireiras. 
Quadro 13 – Número de unidades trabalhadas e área na Campina dos Pinto 

Comunidade unidades e áreas  família 

  
Nº. de unidades trabalhadas 1  

5 
2 5 

 
3 2 

   

2,5 2 
0,2 1 
1,3 2 
1,4 1 
2,8 4 
6,0 1 

Área (ha) unidade 1 

15,0 1 

Área (ha) unidade 2 2,5 1 
5,0 1 
0,6 1 
3,7 1 
3,8 1 
4,0 1 

 

15,0 1 

Área (ha) unidade 3 1,8 1 

Campina dos Pintos 
- 12 famílias 

 12,5 1 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 O que mais impressiona nesses dados é que a possibilidade de aquisição de 

novas áreas, na atualidade, é remota no caso desses agricultores, o que lhes obriga a 

pensar e projetar novas estratégias para a reprodução social e econômica em longo 

prazo. 

 As estratégias familiares que até aqui foram utilizadas, do ponto de vista da 

reprodução socioeconômica e da afirmação de sua atividade, apontam para um relativo 

êxito, pois os agricultores entrevistados residem nas comunidades analisadas, em média, 

há 30 anos (quadro 14). E isso pode significar que, apesar dos conflitos, da exclusão, da 

desestruturação da comunidade (em dois casos), com a saída de moradores para os 

centros urbanos, foi possível até o momento a reprodução dessas famílias e dos fatores 
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de produção. 
Quadro 14 – Tempo de moradia na comunidade 

Comunidade Tempo de moradia (anos) Numero de famílias 
4 1 
10 1 
15 1 
20 1 

Capiru do Epifanio 

30 1 

 
Capiru dos Cavassin 

 
10 

 
1 

 56 1 

 58 1 

 
Campina dos Pinto 

 
7 

 
1 

 8 1 

 15 1 

 18 1 

 30 1 

 41 2 

 42 4 

 56 1 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Outra característica presente nestas comunidades e que tem relação com a 

questão fundiária, é a centralidade de cultivos agrícolas5, atividade principal nas unidades 

de produção, que têm relação com suas trajetórias sociais, culturais, bem como as 

restrições impostas pelos aspectos naturais, sociais e políticos, anteriormente analisados. 

A possibilidade de acesso à área de maior extensão possibilitaria, além da criação de 

animais, maior diversidade de cultivos. 

 Sendo assim, e pelo fato de estes agricultores vivenciarem as suas práticas 

cotidianas e sua vida nesse modo de agricultura familiar, onde a criação de animais não é 

uma prática recorrente, essa trajetórias sociais e culturais contribuem para um habitus 

agrícola e não pecuário.  

 No entanto, é importante observar que a criação de animais para a subsistência, 

quando possível, foi utilizada e se manteve em alguns casos, conforme destacado pela 

fala de um dos entrevistados: 

Tem gente não tem animal, isso vem, veja bem, é capricho, tem que gosta, tem 
que te vontade de criar, de gostar da coisa, isto vem de casa. (...) eu acho que 
isto é costume, sei lá, veja, vai comer carne com hormônio, tem come uma 
coisa melhor. Veja isto, vem dos pais da gente, os meu irmãos são todos igual, 
outra família são diferente, isto é assim, não sei (agricultor, 41 anos). 

 Essa centralidade no cultivo agrícola como fonte principal de renda está presente 

em 19 das 20 unidades familiares pesquisadas. O único agricultor que obtém seu maior 

                                                 
5 Essa é uma característica interessante de ser estudada na RMC, pois é notória a não-existência 
de uma tradição cultural, econômica de pequenas agroindústrias de transformação da produção 
animal, apesar de suas características de colonização e trajetória histórica da agricultura familiar. 
Um questionamento que fica após este trabalho é se esta não seria a expressão de mais uma 
forma de bloqueio e dos conflitos com as fazendas e o latifúndio nesta região. 
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rendimento da criação de animais (gado leiteiro e ovinos) justificou sua opção com as 

características de solo de sua propriedade, já que é de baixa fertilidade natural, além de 

possuir área com dimensões que possibilita esta atividade e “por gostar de lidar com os 

animais”: 

(...) o pessoal tem jeito diferente de fazê a coisa, (...) no começo tinha o sonho 
de fazê até uma mini-agroindústria com uns dez vizinho, mas aqui a lida não é 
de animal (...) a vaca é diário, tem que cuidá (agricultor, 35 anos). 

 A pluriatividade6 é outra característica encontrada nestas comunidades e nos 

agricultores pesquisados, assim como a experiência com outras atividades fora do 

espaço agrícola. Este aspecto também foi observado em outros municípios da RMC, de 

acordo com os trabalhos da turma V do MADE, o qual tem relação com a forma de 

colonização e ocupação do espaço na região metropolitana, conforme já destacado. 

 Essa pluriatividade estava presente nas comunidades com maior intensidade 

antes da incorporação das práticas de base ecológica, por meio de atividades 

relacionadas à exploração da cal, ao corte de pedras, ao trabalho temporário nas 

mineradoras, ao corte e venda de lenha de bracatinga e à construção civil. É importante 

destacar que não se trata de atividades de assalariamento (embora estas também 

ocorram em algumas famílias), mas sim de atividades temporárias contratadas por 

serviço, por tarefa ou por produção.  

 Nesse sentido, a pluriatividade também está relacionada à estrutura fundiária das 

comunidades e às restrições e dificuldades naturais destas áreas (fertilidade natural, 

relevo), pois as unidades de produção não possuem área suficiente para o 

estabelecimento de uma agricultura familiar diversificada e com mais de uma matriz 

produtiva, como ocorre em outras localidades do município e da RMC. Por outro lado, a 

presença da pluriatividade pode ser justificada em função das condições climáticas da 

região, tendo em vista o inverno rigoroso7 e a ocorrência regular de geadas. A produção 

convencional de hortifrutigranjeiros nessa estação se revestia de incertezas e riscos, 

falhas no planejamento ou oscilações não previstas no clima podiam resultar em perda 

total da produção, acarretando, além dos prejuízos inerentes, a ociosidade da mão-de-

obra. Sendo assim, a opção pela busca de renda fora da unidade de produção nesse 

período mostrou-se uma alternativa mais segura e menos instável, conforme pode ser 

                                                 
6 A referência à pluriatividade é utilizada no sentido de “famílias pluriativas”, que desenvolvem 
atividades com remuneração fora do padrão agrícola “tradicional”, sempre como referência desses 
processos o desenvolvimento das atividades da agricultura e do espaço rural. O texto de 
CAZELLA e MATTEI (2002) é uma referência importante no assunto. 
7 Pois essas comunidade estão localizadas em região de altitude elevada (Capiru do Epifanio a 
altitude média nas unidades é 831,40 m., Capiru dos Cavassin 984,67 m. e Campina dos Pinto 
964,42 m.). 
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constado no depoimento que segue: 

No inverno sempre fazia bico (...) No inverno vendia lenha, corta, empilha, eles 
vem busca, no verão o movimento é mais forte, tem mercado. No inverno, 
derruba, corta, queima, planta milho e deixa vim de novo (agricultor, 41 anos). 

 Nas comunidades Campina dos Pinto e Capiru dos Cavassin onde o trabalho com 

a agricultura orgânica já está consolidado e possibilita uma renda que permite a 

reprodução social e econômica, além de um melhor planejamento, a partir da 

contratualização informal com uma processadora, a pluriatividade é quase inexistente. A 

prova de que esses fatores geradores de estabilidade na demanda e na produção se 

refletem nas atividades realizadas pelos agricultores entrevistados, é que na atualidade 

somente foram identificadas atividades pluriativas em uma família que se dedica ao corte 

de lenha e atividades temporárias no período de produção de inverno, quando ocorre 

uma diminuição da produção de olerícolas. 

 O Capiru do Epifanio, por suas características culturais e geográficas, não teve e 

não tem esse leque de opções de atividades nesse período, embora a pluriatividade 

também ocorra, sendo mais comum o trabalho como diarista e(ou) por “empreitada”, 

principalmente nas fazendas com pecuária e com o cultivo de pinus, como identificado 

em quatro das cinco famílias entrevistadas. Nesta comunidade a pluriatividade passa a 

ter uma maior expressão nos anos 90, com as “crises na agricultura” e a queda dos 

preços pagos pelos grãos no mercado, o que obrigou essas famílias a buscarem uma 

complementação de renda, principalmente nos períodos “de roçada” no inverno. Na 

atualidade verifica-se que esta atividade ainda está presente na vida cotidiana destes 

agricultores. 

 A transição para a agricultura orgânica e para a agroecologia representou uma 

ruptura positiva com essas práticas pluriativas, no dizer dos agricultores, tanto na 

Campina dos Pinto como no Capiru dos Cavassin, pois possibilitou optar somente pela 

atividade agrícola. 

 No Capiru do Epifanio essa ruptura também foi destacada pelos entrevistados, 

mas, por encontrar-se na fase inicial de transição, não ocorre com a mesma intensidade, 

pois no momento da pesquisa essa comunidade vivencia uma fase de consolidação e 

que não concretizou plenamente o acesso aos mercados de produtos agroecológicos. 

Conseqüentemente não ocorre uma estabilidade na geração de renda, o que determina 

que em situações de menor trabalho na agricultura, a pluriatividade é uma estratégia 

ainda utilizada com uma alternativa de renda das famílias. 

 Não é somente em relação às práticas de base ecológica da agricultura orgânica 

e da agroecologia que as falas dos agricultores apontam para rupturas em seu passado 

e, portanto, em suas trajetórias e na sua forma de produção. Na Campina dos Pintos e no 
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Capiru dos Cavassin tais mudanças estão relacionadas também a outras questões, como 

a incidência da praga de solo “pérola da terra” (Eurhyzococus brasiliensis), que resultou 

em abandono das atividades ligadas ao cultivo de frutíferas, levando algumas famílias a 

adentrar no cultivo de olerícolas de forma convencional. Esse cultivo, no qual se utilizam 

técnicas da modernização, com larga aplicação de adubos e produtos químicos 

sintéticos, é também destacado como causa de problemas com a saúde. Quatro famílias 

entrevistadas sofreram graves intoxicações com agrotóxicos (em dois casos com 

internamento hospitalar e risco de morte), o que mais tarde se constituiu em um dos 

fatores desencadeadores da transição para a agricultura orgânica, assim como na busca 

de uma melhor qualidade de vida e trabalho. 

 As mudanças na forma de produção, de cultivos e de práticas agrícolas também 

têm relação com a sazonalidade dos preços dos produtos e dos mercados, 

principalmente no final dos anos 90. Nesse período ocorreu uma grande variação de 

preços, por conta de problemas climáticos e da ação de intermediários, o que acarretou 

instabilidades na comercialização para os produtores, tanto em relação às demandas 

quanto no recebimento dos valores relativos à venda da produção, gerando perdas para 

os agricultores. Como uma forma de adaptar-se a essas instabilidades, os agricultores 

passaram a buscar a diversificação dos pontos de comercialização, internamente na 

CEASA ou por meio de vários intermediários ou ainda pela venda em feiras e 

supermercados. Isso, entretanto, não representou uma estabilidade, uma vez que as 

vendas seguem “a lei da oferta e da procura”, em que a “mão invisível do mercado” tem 

forte presença e obriga esses agricultores a conviverem com perdas na produção e 

comercialização, uma vez que em determinadas conjunturas a vinda de produtos de 

outras regiões permite a manipulação dos preços e desestabilização na demanda para os 

agricultores. 

 A Campina dos Pintos e o Capiru dos Cavassin foram mais impactados por estes 

processos por conta de sua forte inserção no mercado. Esses problemas de instabilidade 

de demanda e de preços novamente iriam se repetir no início de 2001, quando estes 

agricultores já estavam produzindo e comercializando produtos orgânicos, sendo que 

nesse momento as dificuldades estiveram relacionadas à forma de comercialização 

realizada em parceira com a AOPA. Também teve influência negativa nestas duas 

comunidades, nos anos 90, a pressão exercida pelas mineradoras e madeireiras, o que 

elevou os preços da terra, agravando ainda mais a questão produtiva e o problema 

fundiário, já presentes nestes locais: 

A mineração interfere na natureza, se tivé minério o preço da terra fica caro, 
onde tem mina, vale, mas tem que pesquisar, a firma (...) comprou 600 alqueire 
do direito de lavra, o minério é deles, a terra por enquanto é nossa, é nosso 
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direito, quanto quiser tirar tem que pagá pra nós, o que tá em cima é nosso, o 
resto é deles (agricultor, 50 anos). 

 Na comunidade do Capiru do Epifanio a crise da agricultura igualmente foi 

destacada pelos entrevistados, embora o problema estivesse mais relacionado aos 

baixos preços pagos na produção de grãos, a qual tem implicação com as políticas 

governamentais de desregulamentação e estoque dos anos 90, que repercutiram nos 

valores recebidos pelos agricultores nos produtos. Essas políticas levaram a um lento 

processo de desmantelamento das comunidades e à busca, por parte dos agricultores, 

de melhores oportunidades na cidade, uma vez que os grãos foram, e ainda são, em 

grande parte, a base do comércio de excedentes desta comunidade. Sendo assim, para 

esses agricultores, a agroecologia é apontada como um fator positivo, pois contribuiu 

para que se construíssem novas alternativas, proporcionando uma maior diversificação 

na produção e no consumo das famílias que participaram destes processos de 

organização e construção de iniciativas coletivas na comunidade, conforme pode ser 

atestado pelo depoimento que segue: 

De dois anos para cá, começou a muda, a anda, começô a mexê com porco, 
com cabrito. Como dizê: sô nascido daqui, memo, eu acho que o que mudou, a 
gente começô a tê uma visão do que tem que tem na propriedade, sem 
dependê tanto lá de fora. Depende das conversa como o auto consumo, com o 
pessoal da AOPA e o pessoal daqui, mesmo, no grupo. (...) Antes não, verdura 
era pouco, hoje, não como muito, mas melhoro com mais miudeza. Com a 
agrofloresta já melhorô bastante a terra, o jeito da terra muda, tem matéria 
orgânica no morro, é diferente, já melhorou uns vinte por centro (agricultor, 28 
anos). 

  Essas questões relativas à centralidade dos cultivos agrícolas, à criação de 

subsistência, se configuram como estruturantes da forma de viver e de produzir da 

agricultura familiar, serão melhor analisadas na próxima seção, de forma a identificar as 

diferentes estratégias utilizadas por esta agricultura nas três comunidades pesquisadas, 

assim como a presença de um patrimônio sociocultural. Entretanto, é importante, antes 

dessas considerações, apontar para os processos de transição e os sistemas de 

produção dessas comunidades. 

 

4.3. As transições e os sistemas de produção 
 Esses processos sociais, culturais, econômicos e físicos anteriormente 

destacados também apontam para diferentes níveis de transição, discussão e 

incorporação das práticas agrícolas nessas comunidades. Isto porque tais transições são 

aprendidas e praticadas a partir das percepções individuais, mediadas pela trocas de 

experiências entre os participantes e os mediadores envolvidos nas várias conjunturas. 

 Dessa maneira, a partir da pesquisa de campo, das entrevistas e visando atender 

aos objetivos deste trabalho, foi elaborada uma identificação que procurou aglutinar 
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essas experiências em três tipos de sistemas de produção, como sendo representativos 

destes processos. Esses três sistemas são utilizados para realizar uma aproximação com 

as trajetórias e diversidades presentes no cotidiano desses agricultores e que contribuem 

na construção de seu patrimônio sociocultural e na estruturação de seus habitus, nos 

aspectos relacionados à produção, sendo eles: a) os sistemas tradicionais; b) os 

sistemas especializados modernizados ou convencionais; e c) os sistemas orgânicos e 

agroecológicos.  

 As comunidades transitaram por esses sistemas de forma integral ou parcial de 

acordo com suas especificidades, no caso das comunidades Campina dos Pinto e Capiru 

dos Cavassin ocorre entre os agricultores uma transição dos sistemas tradicionais para 

os sistemas especializados convencionais e, posteriormente, para o sistema orgânico 

(ocorrendo em alguns casos também a especialização nestes sistemas). Já na 

comunidade da Capiru do Epifanio, os agricultores pesquisados transitam dos sistemas 

tradicionais para o sistema agroecológico, com ênfase nos sistemas de sucessão de 

culturas e na agrofloresta.  

 Em conjunto com essas diferentes trajetórias, também se observa o acesso a 

diferentes mercados para a comercialização da produção. E é nessas diferentes 

possibilidades e transições que se dá a construção social e econômica das práticas 

agrícolas de base ecológica, bem como uma adaptabilidade às oportunidades e 

restrições de cada momento, a partir das características específicas de cada local e dos 

agricultores. Dessa maneira, ao observar para essas especificidades, é importante uma 

breve descrição destes sistemas: 

  a) Sistemas tradicionais 

  Os diferentes tipos de solo, relevo e acesso aos mercados estruturam duas 

situações nos sistemas tradicionais, que por sua vez também levam às diferentes 

transições para outras agriculturas: 

– Nas comunidades de Campina dos Pinto e Capiru dos Cavassin, os agricultores 

pesquisados trabalhavam com uma produção diversificada com grãos, olerícolas e 

animais para a subsistência, com a venda dos excedentes, mas centralizando a obtenção 

da renda no cultivo de frutíferas, com destaque para as uvas e frutas de clima temperado.  

Essas frutíferas já eram produzidas, até o final dos anos 70, com baixa utilização de 

insumos externos à unidade de produção, situação que aos poucos foi sendo alterada 

com a introdução da modernização da agricultura. Importante destacar que as áreas de 

terras, nessa época, com os filhos ainda crianças e adolescentes e sem, portanto, o 

parcelamento das áreas presente na atualidade, permitiam o cultivo rotativo, alternando 

queimadas e descanso do solo para posterior implantação das culturas de grãos, manejo 
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que também ocorria com o cultivo da bracatinga, que é utilizado até hoje como reserva de 

capital. 

 – Na comunidade do Capiru do Epifanio os agricultores têm tradição no cultivo de 

“miudezas” (como batata, mandioca etc.) e pequenas criações (aves e apicultura, 

principalmente), voltadas prioritariamente para a subsistência. Nessas atividades são 

utilizadas até hoje técnicas desenvolvidas pelos moradores tradicionais do local, com 

queimadas para o plantio de grãos e “miudezas” e com posterior descanso da terra por 

um ou dois anos, prática essa denominada de “coivara”. Entretanto, esse sistema de 

produção foi sendo alterado e adaptado, a partir dos anos 90, com a desvalorização dos 

preços dos grãos tradicionais (feijão e milho, principalmente) e com a adoção parcial de 

algumas técnicas da agricultura moderna (uso de sementes e insumos), difundidas pelos 

órgãos de assistência técnica do município. Os agricultores entrevistados utilizaram 

produtos para dessecar as áreas, sempre que seu orçamento permitia o uso já que, nas 

palavras de um entrevistado, “fica caro com os veneno”, haja vista a baixa produtividade 

agrícola, aliada ao menor poder aquisitivo desses agricultores, levando em conta os 

padrões “modernos” de produção. Estes agricultores também utilizam como estratégia 

para buscar outra forma de renda a ocupação das áreas não aptas para o cultivo de 

grãos, para o plantio de bracatinga, prática que permanece até os dias atuais e se 

constitui também como uma reserva de capital. 

 Os agricultores passam, a partir dessa inserção parcial na modernização, a utilizar 

com maior intensidade o solo, que, por suas características físicas, químicas e biológicas, 

responde negativamente a este manejo, pois quanto mais utilizado nestas condições, 

torna-se mais empobrecido na sua constituição, levando a um círculo vicioso, gerando 

graves problemas de renda. Este processo de descapitalização impeliu grande parte 

destas famílias a abandonar as técnicas modernas de produção, após duas ou três safras 

frustradas e, conseqüentemente, a retornar às suas formas tradicionais de cultivo. 

“Usava o mata-mato, mas ficava cada vez mais caro, isto não foi bem, daí 
paramô, pois fazia mal, colhia cada vez menos, não sei, mas era difícil.” 
(agricultor, 26 anos). 

  b) Sistemas especializados convencionais 

 Esses sistemas foram identificados, a partir dos dados da pesquisa, nas 

comunidades de Campina dos Pintos e Capiru dos Cavassin. A transição dos sistemas 

tradicionais para esses sistemas ocorreu principalmente pelos problemas enfrentados 

com a pérola da terra nas frutíferas, com a baixa rentabilidade dos grãos e a ampliação 

do mercado de olerícolas na RMC, assim como o avanço da modernização da 

agricultura. Essa modernização ocorre, em alguns casos, com a integração da produção 

às empresas que contratam (na maioria das vezes informalmente) com os agricultores 
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um pacote de produção, insumos com posterior compra da produção. Para essa 

produção eram utilizados de forma intensiva insumos externos (agrotóxicos, adubos de 

síntese química e, em alguns casos, adubos orgânicos, como a cama de aviário), sob 

orientação das empresas que realizavam a contratação da produção ou mesmo por 

orientação das casas onde esses produtos eram comercializados. 

“Depois que descobriram os produto, era todo mundo usando, as vezes 
para prevenção, nem sabia se a planta tava doente ou não, usava igual.” 
(agricultor, 42). 

 Os agricultores dessas comunidades, conforme já destacado, têm uma inserção 

diferenciada no mercado da RMC, de Colombo e de Rio Branco do Sul desde o início do 

processo de colonização das comunidades, comercializando no mercado público, nas 

feiras e, posteriormente, na CEASA ou com atravessadores que compravam a produção 

diretamente da unidade familiar. Na percepção dos agricultores, os mercados de 

hortifrutigranjeiros têm dois tipos de produção que incorporam a seguinte classificação: 

– Produtos de caixaria: produtos com menor perecibilidade para a 

colheita/armazenamento e que são normalmente vendidos por quilo ou caixas. No 

entanto, a produção se dá com o uso massivo de insumos externos, principalmente 

agrotóxicos, como é o caso do tomate, do pimentão e do chuchu. Também fazem parte 

deste grupo outras culturas que, segundo a visão dos agricultores, apresentam menor 

impacto para a saúde e para o meio ambiente em função do menor uso de agrotóxicos, 

tais como o pepino, a abobrinha e o repolho. Esses produtos, embora sejam mais 

demandados pelas empresas ou pelos atravessadores, também sofrem influência da lei 

da oferta/procura, ocorrendo, assim, uma grande sazonalidade de preços e mercados. 

Alguns agricultores também incluem nesta classificação os produtos vendidos em maço 

(couve, cenoura, beterraba etc.) que podem ser produzidos com uma menor quantidade 

de insumos externos. 

– Produtos de folhosas: têm maior perecibilidade no período de colheita e 

armazenamento, com ciclos produtivos mais curtos e com grande instabilidade nos 

preços e mercados, necessitando de um canal de comercialização preestabelecido. As 

folhosas exigem um bom planejamento na produção com relação à demanda do 

mercado, escalonamento da época de plantio e colheita, sendo mais intensivas em mão-

de-obra para os tratos culturais. Entretanto, os agricultores entrevistados destacam que 

esses produtos permitem uma maior rotatividade na produção e na renda, nos períodos 

de melhores preços. Esses cultivos pela sua demanda de matéria orgânica, manejo de 

solo e água em abundância possibilitaram uma similaridade com algumas práticas que 

seriam adotadas a partir do manejo na agricultura orgânica. 

 O mercado público e, mais tarde, a CEASA, tanto no início do processo de 
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transição quanto no período da AOPA (e em casos esporádicos na atualidade), se 

constituíram em importantes pontos de comercialização para a venda dos produtos. No 

passado foi a principal fonte de renda, na atualidade é utilizada como uma adaptação, 

quando ocorre uma grande produção ou baixa demanda8. Essas vendas são realizadas 

de duas formas: i) na pedra, com a venda direta ao comprador ou transportador, com 

uma maior liberdade de escolha na produção, embora o mercado seja instável, com 

variação na demanda de produção para caixaria ou folhosas; ii) venda para os boxes, 

onde se contrata de maneira informal a venda para intermediários que atuam na CEASA, 

sendo que, neste caso, ocorrem vendas tanto de caixaria quanto de folhosas. 

  c) Sistemas orgânicos ou agroecológicos 

 A transição para os sistemas orgânicos ou agroecológicos seguem duas lógicas 

distintas, de acordo com as trajetórias históricas, o perfil desses agricultores e a ação dos 

mediadores que atuaram/atuam no processo de conversão. Conforme destacado 

anteriormente no Capítulo 2, à diferenciação entre agricultura orgânica e agroecologia 

não ocorre somente em relação ao processo político de mobilização, mas também em 

relação às técnicas e ao manejo das culturas e a sua sustentabilidade nos processos 

produtivos. 

 A Campina dos Pinto e o Capiru dos Cavassin apresentam uma maior 

consolidação na agricultura orgânica, pois os processos ocorreram na fase inicial de 

consolidação e inserção da AOPA na RMC, quando esta entidade desenvolvia um 

trabalho que seguia os princípios deste estilo de agricultura. Esse estilo de agricultura se 

constituiu em uma opção política na realização desse trabalho por parte dos mediadores, 

assim como acentua a perspectiva mercadológica9, o que permite um processo de 

transição do convencional para o orgânico nas unidades de produção de forma mais 

“lenta e gradual”. Uma vez que é menos rígida em relação ao manejo da matéria orgânica 

e do solo e admitem o uso desse insumo a partir de fontes externas da unidade, o que 

possibilita um aumento da biodiversidade e, conseqüentemente, um maior equilíbrio na 

relação planta-solo. 

 Dessa forma a agricultura orgânica, que é praticada pelos agricultores das 

Comunidades de Campina dos Pinto e Capiru dos Cavassin, continua a demandar 

                                                 
8 As vendas na CEASA foram importantes, no período em que a AOPA deixou de comercializar 
produtos orgânicos, como uma estratégia de minimizar as perdas e não parar a produção, na 
atualidade continuam a serem utilizadas, sempre que ocorre um excesso de produção ou algum 
contratempo nos processos de comercialização de produtos orgânicos. Os produtos orgânicos são 
vendidos então como produtos convencionais, evitando assim grandes perdas e uma entrada de 
renda na unidade. 
9 Os trabalhos de Balestrin (2002) e Pinheiro (2004) contribuem para entender esses processos. 
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insumos externos, agora não químicos sintéticos, mas de origem orgânica ou com menor 

toxicidade, como, por exemplo, as caldas e a cama de aviário. 

 Esses pontos são observados, em relação ao maior ou menor uso de insumos, 

com maior ênfase na perspectiva agroecológica, sendo esse um dos fatores que 

concorrem para uma transição mais lenta e gradual, como a que está acontecendo no 

Capiru do Epifanio, onde se procura diminuir ou não utilizar insumos externos à unidade 

produtiva. Dessa forma, a produção é realizada a partir dos insumos que estão à 

disposição nas unidades agrícolas, o que, apesar da redução de custo, apresenta como 

conseqüência uma menor produtividade e uma recuperação gradual dos solos, 

principalmente nos sistemas de sucessão cultura e agrofloresta, embora essas técnicas 

se adaptem com mais facilidade à realidade desta comunidade. No Capiru do Epifanio 

esse processo foi e é conduzido pela AOPA que, conforme destacado anteriormente, 

também transitou da perspectiva orgânica para a perspectiva agroecológica, priorizando 

um trabalho junto a um segmento menos capitalizado da agricultura familiar na RMC e no 

Vale do Ribeira. 

 Entretanto, conforme já destacado no Capítulo 2, ambos os estilos não são 

implementados de forma “pura”, como prescrevem os ideários presentes nas premissas 

sociais, econômicas, políticas, ecológicas, culturais e éticas que estruturam esses estilos 

de agricultura. Isto porque os atores sociais e políticos que constroem esses processos 

no seu cotidiano se defrontam com várias realidades e disputas, seja em relação ao 

modelo hegemônico de desenvolvimento, seja com a institucionalização desses estilos, 

seja em função das demandas dos agricultores familiares ou mesmo porque utilizam de 

forma difusionista tais princípios. Essas diferentes dinâmicas, em alguns casos, 

descaracterizam as bases teóricas desses estilos, pois passa a ocorrer “adaptações” por 

parte dos mediadores e dos agricultores para a implementação dessas práticas. Sendo 

assim, esses processos de transição exigem um período de intensas trocas, discussões 

das experiências para que não sejam incorporados no cotidiano dessa agricultura familiar 

apenas como mudanças técnicas, bem como também, a observar a necessidade de 

respeito às realidades sociais onde ocorrem essas transições. 

 Essas vivências dos processos e dessas trajetórias se traduzem em práticas que 

se concretizam no dia-a-dia dos agricultores. Dessa forma essas transições e suas 

estratégias de produção são construídas nas adaptações as dificuldades: com as 

oscilações climáticas; com o acesso das estradas; as restrições impostas pela questão 

fundiária, as restrições naturais e físicas dos locais de produção, pontos de destaque na 

análise para a construção de práticas de base ecológica. Esse conjunto de fatores, assim 

como a possibilidade de acessar os mercados na RMC e em Rio Branco do Sul, 
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permitem a esses agricultores familiares uma organização distinta com relação à forma 

de trabalho e produção. 

 Na Campina dos Pintos o grupo de agricultores orgânicos dessa comunidade 

pode ser analisado a partir de três formas organizativas nas unidades de produção, as 

imagens a seguir apresentadas ilustram um recorte das unidades: 

  a) O coletivo italiano: composto por cinco famílias que trabalham em 

conjunto as terras, os equipamentos, a produção e a renda. Possuem terra o suficiente 

para um manejo diversificado, dentro dos princípios da agricultura orgânica, embora 

trabalhem com produção em grande escala: 
Figura 09 – Imagem digital unidade de produção coletiva Campina dos Pinto 

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 

Nós sempre trabalhamo junto (...) é mais fácil, não pode entrá orgulho, não 
pode pensá mal do outro, não pode tê inveja. Aí senão a coisa fica dificil de 
trabalhar, tem que tê confiança (...) Todos trabalham, tem que funcionar se 
dividindo e sempre resolvê os problema (agricultor, 76 anos). 

  b) As parcerias: formam dois grupos que trabalham desta forma, sendo um 

deles composto por duas famílias e o outro por três famílias (duas delas possuem laços 

de parentesco). Embora possuam pouca terra para trabalhar, acumularam grande 

experiência e conhecimentos na agricultura orgânica, pois neste grupo estão os 

agricultores que iniciaram este processo em Rio Branco do Sul. De acordo com o 

depoimento de um dos agricultores do grupo, a tradição familiar é valorizada: 
Figura 10 – Imagem fotográfica unidade de produção em parceria de famílias, Campina dos Pinto  

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 
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É mais fácil a gente se conhece, precisa troca a mão-de-obra, ai produz 
melhor, sozinho é mais difícil (agricultor, 36 anos). 

  c) Trabalho individual: os agricultores deste grupo utilizam a mão-de-obra 

da família; ocorre em somente dois casos na comunidade: 

Prefiro trabalhá do meu jeito, faço como quero, como dá pra fazê! Qualquer 
coisa, a mulher ajuda e assim é mais tranqüilo (agricultor, 42 anos). 

Figura 11 – Imagem fotográfica unidade de produção individual Campina dos Pinto  

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 
 

 Os agricultores da Campina dos Pinto, apesar de suas formas distintas de 

organização na produção, podem ser identificados por algumas características em 

comum e que os diferenciam das duas outras comunidades pesquisadas: a) a forte 

participação das mulheres na produção, na organização da propriedade e na 

comunidade; b) participação expressiva dos agricultores no sindicato, na cooperativa e 

nos partidos políticos, sendo que alguns deles ocupam cargos diretivos nestas 

organizações; c) apesar de uma certa estabilidade na agricultura orgânica, começam 

uma aproximação com a Rede Eco-vida (foco na agroecologia); e d) as unidades de 

produção são estruturadas e com ótimas condições de moradia. 

 Em relação aos processos de transição na agricultura, esses agricultores 

corroboram com as afirmações das duas outras comunidades pesquisadas e apontam a 

agricultura orgânica como responsável pela melhoria de vida, acreditando que sem esta 

mudança não teriam as condições socioeconômicas que possuem atualmente. 

 Nas duas outras comunidades, também, foram encontradas as formas individuais 

e coletivas: no Capiru do Epifanio, ocorreu um processo de organização e produção em 

terreno arrendado pelo grupo de cinco agricultores que trabalharam de forma coletiva na 

horta agroecológica e individualmente nas suas unidades de produção; no Capiru dos 

Cavassin duas famílias trabalham de forma conjunta e uma família de forma 

individualizada. 

 Essas diferentes formas de organização são também produtos da trajetória de 

cada comunidade, conforme será analisado a seguir. 
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4.4. A construção do patrimônio sociocultural 
 É na convivência com essas realidades que estes agricultores construíram suas 

referências e seus habitus que possibilitam as transições e as formas diferenciadas que 

assumem em cada comunidade seus processos de transição, adoção de suas práticas. É 

nessa relação entre os limites e os bloqueios da sociedade, as oportunidades e o 

aprendizado no contato com o sentido do jogo, social e econômico, que as práticas são 

estruturadadas. Dessa maneira é preciso identificar as trajetórias de cada comunidade, 

para observar as suas especificidades. 

 

– Capiru dos Epifanio – A cultura cabocla em desagregação 

 O Capiru do Epifanio é uma comunidade formada, em sua grande maioria, por 

remanescentes de caboclos e indígenas da época da mineração e das grandes fazendas, 

os quais ainda mantêm preservadas parte de sua tradição cultural, tanto em relação às 

práticas agrícolas como aos costumes, ao modo de vida e algumas festividades. 

Atualmente residem no local cerca de 15 famílias, não sendo apontado um número exato, 

pois na percepção dos agricultores o pertencimento à comunidade decorre dos laços e 

das sociabilidades nas atividades e, neste aspecto, várias famílias do local têm relações 

mais próximas com comunidades vizinhas “melhor estruturadas”. Cabe destacar que nos 

anos 80, anteriormente ao processo de desestruturação desta comunidade, ocorrida por 

conta de fatores socioeconômicos, já destacados, a relação de “pertencimento” ao local 

chegou a abranger mais de 40 famílias. 

 Seus habitantes, portanto, na maioria são caboclos que mantiveram muitas das 

tradições e dos costumes locais, principalmente no cultivo da terra e, em alguns casos, 

na criação de animais e no modo de vida próprio. Esse passado é acionado para 

exemplificar o funcionamento de suas práticas agrícolas, assim como os cultivos de 

subsistência (milho, feijão, mandioca, batata-doce), conduzidos no sistema de coivara 

(roçada, queima, plantio e descanso). Este sistema foi mantido por estas famílias, as 

quais reafirmam que, apesar do uso do fogo, a “coivara” respeitava um ciclo na natureza, 

pois era observado um período de descanso e recuperação do solo, o que nem sempre 

acontece na atualidade. Esse passado é acionado também para refletir sobre a idéia de 

uma preservação da natureza na atualidade, explicitando, assim, um discurso 

conservacionista: 

Era no tempo do tigüera, colhia o milho e soltava os animal, ficava só o ralo, 
eles limpavam (...) quando não tinham planta os bicho ficava preso (...) na 
época se respeita a natureza, tinha conhecimento, entendimento da natureza, 
hoje as coisas mudaram muito. Se respeitavam as norma da natureza. Se 
respeitava os dias santos (agricultor, 60 anos). 

 Nas relações sociais e comunitárias, essas famílias cultivam a tradição do respeito 
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aos vizinhos e à religiosidade, mantendo presente, em conjunto com a comunidade do 

Baitaca, uma tradição quase centenária chamada de “mesada de anjo”, uma festa 

realizada normalmente nos meses de fevereiro, reunindo as comunidades vizinhas10. 

Essa festividade tradicional nas comunidades é também um importante espaço de 

sociabilidade, sendo apontada pelos entrevistados como um momento de 

confraternização, em que muitos deles conheceram seus “pares” (cônjuges). É também 

um espaço importante de troca de informações, reciprocidade e conhecimentos, uma vez 

que os preparativos da festa ocorriam na semana anterior. A festa normalmente inicia 

pela manhã e vai até o anoitecer; no passado, nesse momento de encontro, 

combinavam-se as trocas de dias de serviço entre vizinhos e parentes e se organizava o 

“pixerão”, bem como os preparativos para a colheita da produção nos próximos meses.  

 O encontro chamado de “pixerão” era considerado outro momento importante 

sociabilidades, mas, na atualidade, essa prática foi abandonada. O “pixerão” consistia em 

um mutirão na vizinhança, para realizar um trabalho que necessitasse de uma mão-de-

obra maior do que a disponível pelos moradores da unidade em questão. Após o 

trabalho, ocorria uma “festa” com música e dança, para aproximar e fortalecer os laços 

comunitários e de solidariedade. Quando esse mutirão ocorria em alguma fazenda da 

região, então a “festança era grande”: 

Hoje acabô tudo! Antigamente tinha as festa na comunidade, tinha mês que 
tinha duas, três festas, tinham as festas religiosas, São João, São Antônio, 
Nossa Senhora dos Remédio, sempre tinha na Campina dos Baitaca, 16 de 
outubro, do Divino Espírito Santos, na nossa capelinha, ali faziam festa, 
sempre cinqüenta dia depois da Páscoa, e respeitava isto. (...) Hoje as tradição 
não ficaram, mas têm outras que ainda existe, Baile não, tinha só festa. A 
mesada de anjo até hoje existe, era comida para crianças e uma reunião da 
comunidade. Aqui é dos pouco lugar que ainda existe mesada de anjo, todos 
contribuem, vem gente de Rio Branco. (...) A mesada se reúnem e tem um 
rezador que fazia as ladainha cantada, ofereciam a devoção, na época vinha 
um capelão.(...)A igreja não interfere, a devoção é a favor da comunidade. É 
dos anjos que vêm as coisas. (...) Antigamente tinha também o pixerão, que 
era uma área de trabalho e depois do serviço terminado faziam uma festa, com 
almoço e aí tinha bebida. Tocava uma gaita, fazia um festinha, um 
brincadeirinha com violão, gaita e dança (agricultor, 60 anos). 

 Atualmente o mutirão acontece somente em casos extremos, como, por exemplo, 

quando ocorre algum problema de doença na família; caso contrário o trabalho é 

realizado pela família na sua unidade, já que na fala de um agricultor: “o povo se 

individualizô”. Na atualidade, uma das principais características desses agricultores e da 

comunidade é a destinação do trabalho familiar na unidade de produção em tempo de 
                                                 
10 Nessa festa anual que ocorre em uma das comunidades, os membros se reúnem e cada família 
contribui com a alimentação preparada em suas casas e levadas para o local da festa, onde é 
realizada a ladainha (cânticos) e acontece um cerimonial religioso; depois disso, as refeições são 
servidas para as crianças e em ordem cronológica até os mais antigos. Interessante destacar que 
não é servida bebida alcoólica, em nenhum momento da mesada de anjo. 



 149

plantio/colheita, ocorrendo fora desta época, o serviço de “empreitada” (pago a partir do 

conjunto das atividades realizadas e “tratadas”), junto às fazendas de gado da região. 

Nos últimos anos, com o avanço da plantação do pinus na região para a produção de 

madeira e celulose, as empreitadas passaram a ser realizadas também na preparação do 

terreno para o plantio dessa espécie. 

 O cultivo de pinus é apontado pelos agricultores entrevistados como um dos 

grandes problemas, pois tem contribuído para a saída de famílias do local em função da 

venda de suas propriedades, ocasionando com isso, uma valorização das terras. Nesse 

mercado de terras, os preços impossibilitam o acesso a uma nova área para os 

moradores que resistem e ficam na comunidade. Por outro lado, com o aumento do 

cultivo de pinus, ocorre uma alternativa de renda e trabalho para as famílias que 

permanecem na comunidade. 

Uma praga muito importante é o pinus, a plantação tá por tudo, hoje a gente 
vê, a família vendeu um lote, hoje tem uma plantação de pinus. Um parente fico 
no meio do pinus, tem por todo lado, o pinus tira o pessoal da roça, que fica 
trabalhando para eles, faze roçada e vão depois embora (agricultor, 52 anos). 

 Diante desse cenário, um grupo de cinco famílias, num processo de articulação 

com os mediadores anteriormente destacados, apostaram no trabalho com a 

agroecologia e demonstraram disposição e condições para continuar morando na 

comunidade. Esse trabalho foi iniciado mediante o contato de uma liderança com a 

AOPA, em função da proposta da agricultura orgânica. No entanto, somente se efetivou 

concretamente após a discussão e organização da comunidade para a obtenção de água 

potável de forma coletiva, projeto que foi discutido com o apoio do DESER e com o 

acompanhamento da AOPA. 
Quadro 15 – Demonstrativo por estrato de idade e descendência dos agricultores entrevistados 

Comunidade descendência 
 

idade 
 
 

Capiru do Epifanio  
italiana 

 
4  

 
0 – 13 

 
4 

 5 famílias (4 famílias descendência cabocla, 1 família descendência   
portuguesa 

 
2  

 
14 – 18 

 
1 

 Italiana)  
cabocla 

 
14  

 
19 – 60 

 
13 

    
61 ou mais 2 

  
total 20  20 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 O grupo composto pelas cinco famílias, está em processo de transição do sistema 

tradicional para a produção agroecológica, iniciou a sua trajetória por intermédio de 

alguns dos membros que mantinham um histórico de participação nos conselhos diretivos 

do município e também participaram das discussões realizadas pela Associação Rio Sul, 

fato que manteve (e mantém) esses agricultores próximos a algumas iniciativas da 

Emater, e que permitiram acessar programas governamentais, assim como o contato 

com ONGs que trabalham com a agricultura alternativa, principalmente nos últimos cinco 
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anos. 

 Um desses projetos implementados na comunidade, e que alcançou o objetivo 

central, foi justamente a mobilização pela instalação de água para um grupo de famílias, 

inicialmente composto por oito famílias, mas que se reduziu para cinco no decorrer das 

discussões. Além de efetivar a instalação do sistema coletivo de abastecimento de água 

por declividade, esse processo possibilitou a discussão e organização de outras 

iniciativas, como foi o caso da horta coletiva, em área de terra arrendada de parente de 

um dos membros do grupo (conforme pode ser observado na figura 07). 
 
Figura 12 – Imagem digital horta coletiva Capiru do Epifanio 

F
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 – Turma VI-MADE. 
 
 

 A horta coletiva, também, possibilitou o contato com os princípios da agroecologia 

e da agrofloresta, mediante a AOPA, mediadora de maior presença nesta comunidade. A 

comercialização da produção com uma associação de moradores de RBS e a discussão 

da criação da feira em Rio Branco do Sul foram momentos importantes de troca de 

informações. Atualmente, três famílias mantêm contato mais próximo e continuam 

vendendo seus produtos para esta mesma associação de moradores. As outras duas 

procuram aplicar os conhecimentos adquiridos no coletivo em suas próprias unidades de 

produção; uma delas tornou-se referência pelo trabalho desenvolvido com agrofloresta 

(figura 13), justamente por conseguir adequar seus problemas de fertilidade e declividade 

do solo, a partir de um manejo mais adequado, o que também possibilitou aumentar sua 

rentabilidade, assim como, na atualidade, vender parte de sua produção individual de 

olerícolas para intermediários da região: 

Na agrofloresta mudô o conhecimento, a saúde. A terra melhora, deixa 
apodrece, vai melhorando o solo, se queima ou limpa, vai empobrecendo e 
com o sol seca mais. No pequeno tem trabalha desta forma (agricultor, 72 
anos). 
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Figura 13 – Imagem digital unidade de produção que trabalha com o sistema de sucessão vegetal e agrofloresta no Capiru do Epifanio  

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 
 

 Embora hoje o grupo passe por um processo de reorganização e as famílias ainda 

estejam se estruturando do ponto de vista econômico, os reflexos positivos a partir do 

trabalho em agroecologia são explicitados. Exemplo disso é o fato de que todas as 

famílias entrevistadas apontaram a agroecologia como geradora de melhorias nas suas 

condições de vida, em função de uma alimentação mais saudável e diversificada, a partir 

da horta coletiva, assim como do cultivo e da recuperação de sementes tradicionais de 

arroz, feijão e trigo. A horta coletiva também possibilitou, enquanto seu funcionamento 

estava organizado com a participação das cinco famílias, a geração de fonte de renda, 

com a venda dos produtos. 

 Os processos de reorganização atingem também outros dois projetos conjuntos 

que foram iniciados, inclusive com a compra de equipamentos, mas que não se 

estruturaram completamente: um deles voltado para a industrialização artesanal de 

sucos/frutas e o outro à construção de um pequeno moinho para beneficiamento de 

arroz, milho e trigo. Esses projetos carecem de um melhor planejamento, pois necessitam 

de uma produção adequada que permita a utilização racional dos equipamentos, o que 

prejudica sua implantação e um processo de discussão entre seus membros. A lógica de 

buscar efetivar uma oportunidade, antes de preparar e discutir a estrutura e sua 

implementação, não contribuiu para a concretização desses projetos, como demonstra o 

depoimento que segue: 

Pro Capiru veio bastante coisa, foi privilegiado demais, pela ação da gente e 
não foi conseguido trabalhar, não tava preparado para fazer tudo, a coisa parô 
(agricultor, 36 anos). 

 Nessa comunidade da mesma forma que no Capiru dos Cavassin e na Campina 

dos Pintos, a consolidação da CRESOL na região, a partir de 2001, materializou o acesso 

ao crédito e é, na atualidade, a instituição que consegue congregar a mobilização destes 

agricultores, mediante a participação direta ou por intermédio de um membro da 
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comunidade no conselho diretivo da cooperativa. 

  Dos cincos agricultores entrevistados, dois moram com suas famílias há mais de 

quinze anos na comunidade e nessa convivência foram se adaptando aos costumes 

locais. Estes dois agricultores têm experiência como empregados em áreas urbanas. Um 

deles, de origem cabocla, veio do Vale do Ribeira (parte paulista), após ter sido expulso 

de suas terras por problemas com grileiros, período em que trabalhou como motorista “na 

cidade”. O outro agricultor, de origem italiana, tem uma trajetória itinerante; já morou no 

norte do Estado do Paraná, no Paraguai e no município de Bocaiúva do Sul, período em 

que acumulou experiências com os vários tipos de culturas e agriculturas11. 

 As outras três famílias, todas de origem cabocla, sempre moraram na comunidade 

e, por ter uma relação de parentesco com os primeiros moradores da região, 

acompanharam todo o processo de emigração da comunidade e as mudanças e 

transformações ocorridas no município: 

(...) A família era grande – os avós fizeram um acordo e cada um ficou com 45 
alqueires (...) morô mais de 70 ano, aqui já morava minha mãe e meu pai (...) o 
bisavó foi um dos primeiros moradores, faz tempo (...) Cada um da família ficou 
com 45 alqueire e depois cada um foi vendendo e poucos ficaram (agricultor, 
72 anos). 

 Todos os agricultores destacam os problemas relativos à questão fundiária, já que 

ela impede o crescimento econômico das famílias, principalmente por conta da baixa 

fertilidade natural dos solos da região e do parcelamento das propriedades, que poderá 

ainda acontecer. Este processo, em curto prazo, pode ser minimizado por conta do 

manejo da mão-de-obra, do solo, das culturas e da reorganização do grupo para um 

trabalho conjunto na busca de outras alternativas, a partir dos processos de transição, 

podendo permitir a sua permanência e resistência nestas condições. No entanto, no 

longo prazo, é uma questão grave para a continuidade da reprodução social das famílias 

e do seu trabalho na agricultura. 

 

- Capiru dos Cavassin – a produtividade, o orgânico e racionalidade econômica 

 O Capiru dos Cavassin tem a forte presença da colonização italiana que ocupou a 

maior parte das áreas na região, inclusive como proprietários de mineradoras na 

atualidade, além de moradores tradicionais do lugar (caboclos), embora em menor 

                                                 
11 Essa experiência no norte do Paraná, no Paraguai e na região metropolitana de Curitiba, 
acontece na agricultura de escala e modernizada com grãos e animais. Nos início dos anos 90, 
ainda na RMC se integra com a Nutrimental para a produção de olerícolas, a partir de uma 
sociedade com um técnico da Emater. Esta sociedade permite a aquisição de experiência no 
manejo de olerícolas de forma convencional, que passa a implementar quando fixa residência no 
Capiru do Epifanio; entretanto, problemas com o custo para a produção e a fertilidade do solo 
levam-na a migrar para a produção animal. 
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número. 

 Esta comunidade existe hoje mais como uma referência de localização, uma vez 

que está situada no centro de uma das várias áreas de mineração do município, que 

exercem forte pressão com relação à questão fundiária e ao êxodo rural. Da antiga 

comunidade, restaram praticamente as estruturas, já que a escola foi desativada, o salão 

comunitário e a igreja funcionam precariamente, existindo somente um time de futebol 

que se sustenta com apoio das comunidades vizinhas: 

Nas outras tem festa, aqui na nossa festa parou, a igreja faz uma celebração 1 
vez por mês, tem muita religião na região, o clube parou, ninguém participa, a 
comunidade era grande, mas cada um vai pra um lado (...) só o futebol 
funciona (agricultor, 60 anos). 

 Entretanto, dentre as três comunidades pesquisadas, é a que tem as melhores 

estradas e acessos às unidades de produção, bem como a Rio Branco do Sul e mesmo a 

Curitiba. Essa infra-estrutura é direcionada para a mineração no município, tendo em 

vista a importância da atividade na arrecadação de impostos para o município e o fato de 

esta região ser um dos centros de mineração do município.  

 Essa circunstância beneficia os agricultores familiares que ainda residem nesta 

comunidade, caso das três famílias entrevistadas, mas que, contraditoriamente, são 

também dentre os entrevistados, os que mais sofrem com o isolamento em relação à 

vizinhança e à vida social e comunitária. Apesar desse quadro restritivo, estas três 

famílias possuem uma boa estrutura de moradia e de produção, sendo que duas delas 

estão consolidadas no processo de transição para o orgânico, mantendo-se nas unidades 

produtivas, pois, por conta desta produção e de suas trajetórias, até este momento, têm 

uma ótima rentabilidade. A outra família, embora também possua uma boa infra-

estrutura, encontra-se no início de um processo de transição para o orgânico. 
Quadro 16 – Demonstrativo por estrato de idade e descendência dos agricultores entrevistados  

Comunidade descendência idade  

 
Capiru dos Cavassin 

 
italiana 

 
8 

 
0 – 13 

 
2 

 
 2 famílias descendência Italiana e 1 italiana/cabocla 

 
cabocla 

 
1 

 
19 – 60 

 
7 

  
total 

 
9 

  
9 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Esse processo de transição para o orgânico tem relação com os laços familiares, 

que se constituíram uma “porta de entrada” na agricultura orgânica, por conta das 

relações de parentesco com morador da Campina dos Pinto, quanto então iniciaram as 

primeiras participações nas reuniões da AOPA e a discussão para trabalhar nesta 

perspectiva. O trabalho com os orgânicos iniciou com o filho mais velho e casado (junto 

com parente da Campina), mas este desistiu da atividade agrícola após os problemas de 

comercialização que ocorreram com a AOPA, passando a trabalhar como motorista em 

empresa de mineração da região. 
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O início foi com cunhado, participava da reunião na Campina, fiquei dois anos, 
foi o (...) que começou, (...) um foi influenciando o outro, ajuda sim se parente, 
tem mais confiança (agricultor, 32 anos). 

 Nestas três famílias, parte dessa estrutura montada tem relação com a 

pluriatividade, pois esses agricultores, além da agricultura, e fato que é destacado e 

reforça a forte tradição com a agricultura (com frutíferas e com a criação de animais) e 

com uma pequena agroindústria de carnes (que foi desativada), trabalharam durante 

vários anos com a mineração. 

 O grupo familiar (eram cinco irmãos) já foi proprietário de uma empresa de 

mineração e queima de cal, mas, após a sua desativação, alguns membros voltaram a 

priorizar o trabalho com a agricultura. Entre as atividades desenvolvidas também 

trabalharam com a bracatinga, tanto no corte como no plantio em grande escala, 

destinada à indústria de exploração de minérios, que é um ramo tradicional da região e 

possui demanda por lenha: 

Quando mudô pro orgânico fico um tempo parado, a lenha que segurô, era 
uma reserva, é uma poupança, pra ir se mantendo, a cada oito dez anos faz 
um corte, antes no inverno não tinha o que fazê, então cortava lenha, antes o 
preço era ruim, agora o preço é melhor, não tem lenha, vale a pena manda 
cortá (...) Vendia pras firma de cal da região, não ia prá Curitiba (agricultor, 60 
anos). 

 Estas três famílias têm relações de parentesco (dois irmãos e um filho que casou) 

e são descentes dos imigrantes italianos que vieram para a região à procura de terras, 

mas que também acabaram investindo em outras atividades. As famílias possuem uma 

ótima condição de vida, com casas de alvenaria, maquinário para o trabalho e veículos 

para o deslocamento e o transporte da produção (figura 14). Produzem em escala 

comercial e não para a subsistência, com exceção de verduras, por opção, comodidade e 

porque “se perdem muito tempo com as miudezas”, segundo suas entrevistas. Somente o 

agricultor que está em processo de transição para a produção orgânica tem uma 

pequena criação de animais e procura produzir para o autoconsumo, cultivando 

mandioca, batata doce e frutas. São agricultores com experiência em comercialização na 

CEASA e nos mercados convencionais e que se modernizaram, utilizando agrotóxicos e 

cultivos em larga escala e que hoje transitaram, após várias tentativas, para a agricultura 

orgânica. 

 As terras dos agricultores entrevistados apresentam boas condições de cultivo, 

principalmente quanto aos recursos naturais: boa fertilidade dos solos, tipo de relevo 

(pouco acidentado nas áreas de cultivo), acesso abundante à água e microclima 

favorável ao cultivo de olerícolas nas diferentes estações do ano. 

 Essas condições das terras permitem aos agricultores desenvolver práticas e 

técnicas da agricultura orgânica em grande escala, principalmente com o uso intensivo do 
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solo e de implementos agrícolas, pois se especializaram no cultivo de alface, já que suas 

terras estão localizadas em uma região que possui um microclima favorável. Para 

conseguir essa produção em grande escala, utilizam intensivamente o trabalho familiar, 

pois a terra não é fator limitante, sendo suficiente, inclusive, para realizar a rotação de 

culturas, mas o que, por conta da especialização e deste trabalho intensivo do solo, 

assim como do uso incorreto dos equipamentos e da irrigação, nem sempre é feito, 

resultando em sérios problemas de manejo do solo e a ocorrência de doenças nos 

cultivos. Esses agricultores são um dos principais fornecedores de alface para a 

processadora Frutos da Terra. 
Figura 14 – Imagem digital unidade produção Capiru dos Cavassin  

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 
 

 Os produtores são fiscalizados pelo IBD (selo orgânico), mediante 

contratualização com a Frutos da Terra, esta uma exigência da processadora e do 

mercado de orgânicos. O selo orgânico faz com que os agricultores procurem observar 

técnicas de preservação e conservação do solo, embora tenham problemas com o 

manejo intensivo, fator já apontado pela fiscalização e que, segundo os agricultores, será 

ser corrigido com a rotação de culturas e adubação verde nos próximos anos. Os 

problemas de manejo de solo e o uso intensivo de equipamentos foram também 

confirmados pelos pesquisadores no momento da coleta das amostras de solo para a 

análise, que foi fornecida a todos os agricultores pesquisados. 

 Apesar dessas questões, nas visitas realizadas à comunidade pesquisada, dois 

pontos ficaram fortemente identificados nos discursos destes agricultores: a necessidade 

de preservação do ambiente e das águas e a afirmação da condição de agricultor. O 

destaque para estes dois pontos se justifica tendo em vista que o processo de transição 

da agricultura convencional para a orgânica foi acompanhado por problemas de saúde 

(intoxicação com agrotóxicos) e com sérios problemas com a falta de água nas unidades 

de produção vizinhas, por conta de problemas de poluição das fontes e mananciais pela 
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mineração. 

 Outro fato destacado é a afirmação da condição de agricultor, após várias 

experiências com outras atividades, o que remete à permanência de um patrimônio 

sociocultural e de uma tradição familiar, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, 

conforme pode ser observado nas palavras a seguir: 

Eu toda vida plantei, na agricultura só fica se gosta, pois precisa trabalha, 
mesmo quando não era só na agricultura, plantava sempre um pouco, uns 
irmão desistiram, eu não, voltei, trabalhei fora, mas hoje continuo e vou pra pra 
frente (...) além de que ajudo a presevá, sem destruir como antes (agricultor, 56 
anos). 

 Neste aspecto o processo de transição para a agricultura orgânica e a 

estabilidade construída, a partir de sua rentabilidade, reforçar e evoca essa tradição 

agrícola, mesmo que em relação ao autoconsumo, seja mais simbólico que efetivo. A sua 

condição social de agricultor é reafirmada constantemente durante a pesquisa, bem como 

a sua consciência, apreendida no cotidiano dos problemas comunitários, da importância 

da questão ambiental, o que reforça seu discurso preservacionista e conservacionista, 

apesar do uso intenso da natureza na unidade de produção. Nesse movimento dialético 

da realidade convivem essa diversidade de situações, racionalidades e trajetórias dessa 

agricultura familiar. 

 

- Campina dos Pinto – transformações e herança nas tradições 

 A comunidade Campinas dos Pinto é constituída, em grande parte, por imigrantes 

italianos que ocuparam o espaço agrícola da região com uma agricultura de subsistência 

e que, aos poucos, foram se estruturando para abastecer os mercados próximos com 

hortifrutigranjeiros. As oportunidades de acesso ao mercado da RMC e o fortalecimento 

da agricultura familiar consolidam uma comunidade com mais de 40 famílias nos dias 

atuais. Essa vitalidade também se expressa na participação social de seus membros nas 

atividades realizadas no salão comunitário, nas festas da igreja, na escola, assim como 

na parte esportiva com o time de futebol. As sociabilidades dessa participação 

consolidam uma comunidade organizada e mobilizada para as questões de seu 

interesse, como é o caso do trabalho de saúde preventiva, realizado pelas mulheres da 

comunidade, que inclusive participam na organização destes processos em outras 

comunidades do município. 

 Essa participação pode ser apontada dentre as três comunidades como uma 

especificidade da Campina dos Pinto, pois as mulheres têm forte participação na 

produção em praticamente todas as famílias, como também essa inserção na 

comunidade e no município, mediante o trabalho da Pastoral da Saúde e da Criança, 

resultado do projeto inicial desenvolvido pela Associação Rio Sul e das discussões com 
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relação a questão de gênero. 

 A Campina dos Pinto foi um dos locais onde se iniciou o trabalho das 

comunidades de base no município e seus membros tiveram ativa participação na 

Associação Rio Sul, na criação do SINTRAF e da CRESOL, processos que consolidaram 

e mantêm uma tradição comunitária local muito forte. É uma comunidade que tem uma 

ótima localização geográfica, permitindo o estabelecimento de relações sociais, 

econômicas e comerciais com Colombo, Rio Branco do Sul e Curitiba. 

 A comunidade também está localizada no vale que forma o Rio Pinhal, 

apresentando terrenos com menor declividade, além da ótima fertilidade natural do solo e 

da presença da água em abundância12. Esses fatores naturais, aliados à localização 

geográfica privilegiada, possibilita um bom acesso aos mercados e uma ótima condição 

de produção, apesar da convivência conflituosa com a atividade de mineração (figura 11). 
Figura 15 – Imagem digital Igreja Comunidade Campina dos Pinto e unidade de produção tendo ao fundo uma mina de minério 

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 
 

 A agricultura tradicional, no período de constituição da comunidade atual, quando 

ocorreu a vinda dos imigrantes nos anos 40 e 50, era baseada na produção de milho, 

feijão, frutas (uva e ameixa, principalmente) e outros cultivos de subsistência, ocorrendo 

a venda somente do excedente. Estes agricultores também transitaram pela “revolução 

verde”, com diferentes produtos, mas tendo como característica principal a 

especialização no cultivo de frutíferas (uva e ameixas). No entanto, após os problemas 

enfrentados com a pérola da terra e com os baixos preços pagos pela produção, optaram 

por migrar para o cultivo de olerícolas de forma convencional modernizada, conforme 

                                                 
12 Essa temática relacionada aos recursos hídricos foi estudada pelo colega doutorando da área 
de geografia que, a partir de sua pesquisa, conseguiu estabelecer índices que demonstram a 
capacidade conservacionista e preservacionista destas práticas de base ecológica no manejo de 
recursos hídricos. Em seu trabalho os índices de controle (turbidez, potabilidade etc.) foram 
melhores, nos Rios e riachos em ocorre estes processos na comparação com lugares onde se 
realiza a agricultura tradicional. 
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atestam os depoimentos que seguem: 

O pai era mais com lenha, tinha caminhão, quando começou com fruta era o 
maior produtor da região. Entregava no mercado municipal, nos anos 70 e 
depois de a praga e morreu tudo, partiu prá verdura, então, daí começô a se 
modernizá, foi apreendendo aos pouco a usa o veneno, isto lá por depois de 
75. O moderno mesmo, veio mais tarde na comunidade, na década de 80, aí foi 
pesado (...) era o mais velho ia com ele, no mercado levá as carga no mercado. 
Depois em quatro ou cinco anos, morre todos os pés de ameixa praticamente e 
não teve mais volta, aí foi na verdura direto (agricultor, 41 anos). 
“A uva era desde o começo, entregava na Cooperativa em Colombo, depois 
fecho. Vendia então no mercado, mas depois os pés ficaram doente, foi 
morrendo, daí desistí e fiquei só com a verdura, pois não sei, não conseguimo 
recuperá...daí ficou só uns pé para o gasto, fazê o vinho, isto sempre se fez” 
(agricultor, 75 anos). 

 O grupo de agricultores que trabalha com a agricultura orgânica, na atualidade, é 

composto por 12 famílias com a forte participação de seus membros no trabalho e na 

organização da unidade de produção. 
Quadro 17 – Demonstrativo por estrato de idade e descendência dos agricultores entrevistados 

Comunidade descendência idade  

 
Campina dos Pinto 

 
italiana 

 
32 

 
0 – 13 

 
15 

 12 famílias (8 famílias descendência italiana, 1 família descendência 
cabocla, as demais o homem tem descendência italiana e as esposas 

 
cabocla 

 
7 

 
14 – 18 

 
3 

outras descendências  
outras etnias 

 
6 

 
19 – 60 

 
24 

    
61 ou mais 

 
2 

  
total 

 
45 

 
total 

 
45 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
  

 As trajetórias destes agricultores têm duas especificidades em relação às outras 

duas comunidades pesquisadas. Uma das famílias é chefiada por um agricultor de 

origem cabocla, que não possui terra para o cultivo individual e sempre trabalhou em 

parcerias ou por “empreitada”. No entanto, este agricultor foi um dos primeiros a trabalhar 

com a agricultura orgânica, mediante parceria com outro agricultor da comunidade, 

mantendo-se nesta atividade até os dias atuais, desfrutando de uma “boa condição de 

vida e moradia”, segundo suas próprias palavras: 

Depois que casei, passei a trabalhar com parceria, (...), quando comecei com 
orgânico, mas antes cuidei do pai numa chácara de casero e aos pouco fui 
juntando dinheiro prá fazê esta casa. Depois que eles morreram, comecei com 
verdura em parceria, sempre até hoje. Sempre no orgânico, nunca trabalhei 
com o convencional, só nos trabalho fora (...) Hoje tem os mercado certo, fico 
mais fácil. (...) A vida mudô, o comportamento mudô, a gente ganhava pouco, a 
coisa prá mim melhorou, a gente tem mais chance de trabalha. Melhora 
devagarinho, mas é melhor (agricultor, 41 anos). 

 Há também a presença importante de uma agricultora que é referência nos 

trabalhos com a agricultura e nas atividades comunitárias, sendo um liderança 

reconhecida na comunidade pelo seu trabalho na Igreja e na CRESOL. Esta agricultora 

comercializa os produtos em conjunto com os irmãos e o cunhado, trabalhando nas terras 

do sogro, uma vez que o marido não se dedica à agricultura, desenvolvendo atividades 
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em tempo integral na construção civil. Essa possibilidade de cultivar e o acesso às terras 

do sogro lhe permitem reafirmar sua condição de agricultora e manter uma tradição de 

família, o trabalho na terra: 

Na maioria é o homem que vai conduzindo, aqui eu fui prá um lado e ele prá 
outro, mas isto ajuda (...) Não ligava prô orgânico. O que aconteceu que eu tive 
que começa lidar, pois não podia fazê convencional, pois o cunhado já fazia 
orgânico, então tive que fazê prá não prejudicá ele. No começo foi difícil prá 
caramba, era mais complicado. Mas tem as vantagem: não precisa agrotóxicos, 
tem mais saúde, meu irmão teve problema com veneno, as verdura é mais 
saudável. Com o orgânico tem que ser mais persistente, achando que ia sê 
difícil, mas hoje é tranqüilo. (...) Assim eu fico em casa, cuido do sogro e sogra. 
(...) Eles dizem: ‘nossa, como tua mulher trabalha, se vira’! Se tem reunião da 
Cresol, Compra Direta, eles avisam, ai eu também vou, eles reconhecem (...) 
No caso, as minha cota eu fechei, já vendi. Tem homem por aí que não 
conseguiu fecha! (agricultora, 33 anos). 

 Na Campina dos Pinto o trabalho de organização e de discussão da agricultura 

orgânica foi o gerador dos processos de transição na comunidade (final da década de 

1990), que atingiu quase trinta famílias, chegando a se estruturar e produzir dentro dos 

processos preconizados por este estilo de agricultura. Nessa época, esses agricultores 

se constituíram como um dos principais grupos organizados e também em volume de 

produção na AOPA. No entanto, com o surgimento de entraves na comercialização e os 

problemas com a AOPA, o grupo e a organização foram se desestruturando, e parte dos 

agricultores retornou à produção convencional de hortifrutigranjeiros, uma vez que a 

comunidade é destaque nesta atividade no município. 

 Nessa época também foi organizada uma associação informal dos agricultores 

que trabalhavam com o orgânico, que contou, inclusive, com o apoio de entidades 

financiadoras da cooperação internacional. Essa associação foi constituída para atender 

às demandas dos agricultores que trabalham com olerícolas, uma vez que, com o 

crescimento e a estruturação da Associação Rio Sul de Rio Branco do Sul, seus 

trabalhos foram direcionados para outras regiões do município, mais carentes social e 

economicamente. Entretanto, esse processo de associativismo não prosperou, pois na 

mesma época ocorreram, em concomitância, os problemas na AOPA, o que provocou 

uma retração na demanda por produtos orgânicos, fazendo com que boa parte dos 

agricultores participantes desistisse de ter continuidade, o que representou um grande 

refluxo do trabalho com agricultura orgânica na comunidade, permanecendo na atividade 

somente as doze famílias entrevistadas: 

Em 99 o grupo começou a crescer (...) em 2001 ou 2002 não lembro bem, o 
grupo era forte trabalhava bem com AOPA (...) Foi uma pena, a AOPA parou, 
os diretor se preocuparam com os políticos e não com o mercado, faltou 
formação, acompanhamento do agricultor de todo processo. A AOPA podia saí, 
mas aí os agricultor podiam assumí, isto não aconteceu (...) isto travou o grupo, 
alguns caíram fora e voltaram para o convencional (...) depois entrô a Fruto da 
Terra, mas o trabalho todo foi da AOPA, isto ninguém pode negá (agricultor, 41 
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anos). 

Foram prá AOPA, daí começou, daí pararam, voltaram, plantaram um ano de 
convencional, plantava tomate convencional, vendia para a processadora 
(Frutos da Terra, na época trabalha com convencional e estava iniciando 
com o orgânico. Depois voltou com o orgânico onde podia plantá, que a terra 
tava parada. Daí prá frente ficamo só com o orgânico” (agricultor, 76 anos). 
grifo do pesquisador. 

Quando começou a AOPA, aí começô o orgânico. Um vizinho começou e foi 
muito criticado, o primeiro, depois nós fomo atrás. A AOPA parou, nós quase 
voltamo pro convencional, aí apareceu a Frutos da Terra, começou a embalá o 
produto inteiro, aí nós fomos junto e continuamo, o mercado foi melhorando 
(agricultor, 43 anos).  
Na época foi pensado que ia exportá, depois não foi prá frente, muitos 
pararam. A gente achô que tudo ia dá certo, depois você fica desiludido com a 
coisa (...) De positivo, se o trabalho não tivesse começado com a AOPA, não 
sei se hoje tava aqui plantando, acho que não, isto é mérito, é positivo 
(agricultor, 36 anos). 

 Na atualidade a maioria desses agricultores entrega seus produtos para a 

processadora Frutos da Terra, que se construiu e se fortaleceu a partir da estrutura 

trabalhada pela AOPA. Dessa forma, a produção da comunidade foi importante na 

consolidação do mercado orgânico para esta empresa. Embora a processadora não 

tenha exclusividade na comercialização dos produtos desses agricultores, já que a 

maioria deles vende para programas do governo ou mesmo para outras processadoras, 

ocorre uma relação que extrapola as questões comerciais, a partir da construção desta 

trajetória. Ou seja, para esses agricultores foi estabelecida uma relação de pertencimento 

na história da processadora, fato que é reconhecido pela própria empresa, a qual 

proporciona aos agricultores o direito de escolher as espécies e os cultivos que melhor se 

adaptam às suas trajetórias e estruturas produtivas.  

 Essas famílias recebem assistência técnica da Emater, que trabalha em conjunto 

com a processadora no atendimento aos agricultores, no entanto a certificação dos 

produtos e das unidades é realizada pelo IBD (selo orgânico). A certificação é um fator 

importante, mas no entendimento dos agricultores é apenas uma burocracia, pois não 

contribuiu para novos saberes, uma vez que recebem a visita da certificadora uma ou 

duas vezes por ano, apenas para uma vistoria e possíveis recomendações técnicas, 

quando poderia ser um momento de troca de informações e socialização das 

experiências, já que a certificação ocorre em toda a RMC. 

 Da forma como ela é realizada, esses agricultores entendem que, a partir de suas 

experiência, patrimônio acumulado, seus habitus e práticas, teriam condições de ser 

responsáveis por sua produção e pela própria certificação. Entretanto, apesar dessas 

observações, o acompanhamento e a assistência técnica são momentos considerados 

importantes e quando acontecem são oportunidades de novos conhecimentos. 

O que acontece com nós, é trabalho, as pessoas não tem conhecimento 
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quanto sério que é. A gente tem a consciência tranqüila, chegou o setor do 
IBD, eu disse prá ela: ‘sabe, por que eu não vou usá o químico, agora? Nós 
tava conversando na comunidade, porque usá o químico, se aumenta meu 
custo, prejudico a saúde? Hoje eu não tenho mais necessidade’. Ela ficou me 
olhando. Eu falei, como tá a terra, é burrice voltá atrás. Ela ficou rindo, mas deu 
razão (...)  A gente fica feliz, pois tem um conhecimento, isto na época dos pais 
não tinha isto. Agora já pode dizê que tem, que tem experiência, foi difícil, mas 
a gente aprende, a pau e corda, mas aprende e vai indo cada vez mais 
(agricultor, 36 anos). 

 Esse processo de certificação do IBD não ocorre com uma das doze famílias, pois 

essa família é participante da Rede Eco-Vida, sendo também a única que trabalha com 

pequenos mercados de Rio Branco do Sul e realiza o processamento de parte da 

produção na própria unidade, o que tem despertado na comunidade a discussão de 

ampliação de opções e de uma diversificação maior na comercialização. Também pelo 

fato de a certificação ocorrer de forma participativa, pois os agricultores, além de 

discutirem estes processos e trocarem experiências, são sujeitos da própria participação 

na Rede Eco-Vida, a experiência desta família é vista na comunidade de forma positiva 

pelos demais agricultores: 

Cada vez procura melhorar mais na agricultura orgânica, vai aprendendo cada 
vez mais, melhora mais a terra, a adubação verde. A Rede Eco-Vida incentiva 
muito mais, o IBD passa uma vez por ano e vai embora e na rede se reúne 
todo mês (...) O pessoal não se interessa, alguns têm medo de não vender, 
pois o pessoal tá acostumado a vendê bastante, eles querem vender em 
grandes quantidades e vender somente aquilo. Eu não planto assim, fico 
plantado um pouco de cada coisa, tem mais diversidade, funciona um pouco 
diferente (agricultor, 34 anos). 

 Essa diversidade de experiências consolida uma agricultura familiar que participou 

intensamente nos processos de organização no município, o que também possibilitou o 

fortalecimento dos laços comunitários e a melhoria das condições socioeconômicas das 

unidades de produção e dos agricultores. A comunidade é uma das referências 

justamente por conta de sua trajetória de participação e do fortalecimento da agricultura 

orgânica. 

 Nestes itens, até o momento, se procurou destacar as trajetórias sociais, 

econômicas e alguns aspectos do cotidiano que informam e constituem o patrimônio 

sociocultural desses agricultores estudados, para a seguir finalizar com os espaços de 

sociabilidades das três comunidades. 

 

4.5. Espaços de sociabilidade e a sociabilidade dos espaços 
 Esse conjunto de fatores e de trajetórias na produção de olerícolas de forma 

convencional para o orgânico (caso da Campina dos Pinto e do Capiru dos Cavassin) e 

das culturas tradicionais para a agroecológica (Capiru do Epifanio) redefinem as práticas 

agrícolas, a partir das experiência vividas pelos agricultores no seu cotidiano, das 
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relações com os mediadores, assim como das suas relações com o mercado e da 

possibilidade de acionar essas vivências para pensar um projeto de futuro. 

 Nesse sentido ocorrem alguns espaços de sociabilidades importantes de serem 

destacados, principalmente, em relação às famílias, uma vez que nas comunidades 

foram destacados alguns deles anteriormente, dessa maneira a questão da escolaridade, 

da participação em suas entidades de representação e também o acesso aos mercados 

são observados. Interessante destacar que os mercados, embora não sejam os fatores 

determinantes dessas experiências, cumprem um importante espaço de sociabilidades, 

contribuindo para estruturar os costumes e tradições desses agricultores, assim como 

suas práticas. 

 Uma particularidade constatada no caso dos agricultores pesquisados é a 

presença de uma forte relação de parentesco, haja vista, que do total das famílias 

pesquisadas, 17 têm algum tipo de vínculo, sendo que destas, três são moradoras do 

Capiru do Epifanio, descendentes dos primeiros moradores do local. Nas outras duas 

comunidades pesquisadas, existe a presença de laços sangüíneos ou matrimoniais entre 

14 das 15 famílias pesquisadas, o que foi um facilitador para o estabelecimento e a 

difusão dos processos de solidariedade e reciprocidade entre os seus membros, em 

relação às mudanças nas práticas agrícolas: 

Sê parente facilitô a coisa, nada melhor no começo da agricultura orgânica, 
mas o que mais ajudô foi o conhecimento. É na amizade que as coisas 
aconteceram. Agora tamô pensando formar um grupo prá tentá entrá na Rede 
Eco-vida, porque tá parecendo ter mais valor. O IBD é mais reconhecido, mas 
a Rede Eco-vida tem mais vida na comunidade e facilita a troca de idéias e 
facilita o início de um novo passo” (agricultor 46, anos). 

 Esses laços de parentesco, reciprocidade e o fortalecimento da comunidade, 

características da agricultura familiar, são também um importante fator de permanência e 

manutenção da tradição destes agricultores, além de servir de elemento de reafirmação 

de sua condição social perante o espaço urbano e de sua resistência. 

 Nesse sentido, a correlação desses processos auxilia no entendimento dos 

habitus desses agricultores e de como as suas práticas se situam e se inserem nestes 

múltiplos espaços de sociabilidades. A trajetória dos agricultores pesquisados alia a 

convivência familiar, a convivência comunitária, com o acesso à educação de variadas 

formas. Essas experiências instrumentalizam, sendo estruturadas e estruturadoras 

desses seus habitus agrícolas nas famílias. 

 Outro ponto característico e presente nos estudos de famílias rurais, e que neste 

caso também ocorre, é a forte identificação e participação dos membros familiares na 

comunidade de origem ou naquelas situadas próximo às moradias, preservando, assim, 

os laços e as sociabilidades que são construídas nos espaços e (ou) eventos sociais e 
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culturais, como é o caso da escola, da igreja, das festas nos finais de semana e das 

atividades esportivas. O quadro a seguir mostra a participação dos agricultores 

entrevistados na comunidade, na igreja, na cooperativa (CRESOL) e no sindicato, e 

novamente se destaca a participação dos agricultores da Campina dos Pinto: 
Quadro 18 – Participação social dos agricultores por comunidade 

 
 

Capiru do 
Epifanio 

Capiru dos 
Cavassin 

Campina dos 
Pinto Total 

Participa nas atividades da comunidade sim 4 2 12 18 
  

não 1 1  2 

 
A família participa na igreja, freqüenta? 

 
sim 5 3 12 20 

 
Participa do sindicato? 

 
sim 4 3 4 11 

   
não 1  8 9 

Participa de cooperativa de crédito?  
sim 3  12 15 

   
não 2 3  5 

Participa na AOPA ou rede eco vida  
sim 4  2 6 

   
não 1 3 2 6 

   
participou 1  8 9 

Participa na APAC  
não 5 3 11 19 

   
participou   1 1 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Quanto ao grau de escolaridade das famílias, os dados das tabelas a seguir 

mostram que este percentual fica acima do observado no conjunto da população do 

município, sendo que o índice de analfabetos é reduzido, se comparado à média 

municipal. 
Quadro 19 – Escolaridade dos agricultores entrevistados 

Comunidade  pai mãe filho filha 
Capiru do Epifanio sem escolaridade, mas sabe ler e escrever 1 1   
  analfabeto 1 1   
  fundamental incompleto 2 1 3 1 
  fundamental completo   1  
  ensino médio incompleto 1 1   
  ensino médio completo  1 2  
  não tem idade mínima   1 2 
 
Capiru dos Cavassin  

 
fundamental incompleto 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

  não tem idade mínima   1  
 
Campina dos Pinto 

 
analfabeto   

1   

  fundamental incompleto 8 8 7 5 
  fundamental completo  1 1 1 
  ensino médio incompleto 1   1 
  ensino médio completo 1 1  1 
  não tem idade mínima   5  
  superior completo 1 1   
  superior incompleto    1 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 
 Vale notar que a comunidade onde o processo de discussão da agricultura 

orgânica mais se desenvolveu, ocorrendo a participação em várias organizações, 

apresenta maior escolaridade e está melhor inserida no mercado e na sociedade. Esse 
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fato destaca a importância da realização de um processo educativo, paralelo à 

construção de alternativas a um processo de exclusão social. A Comunidade da Campina 

dos Pinto é também a que recebeu um maior investimento na capacitação dos 

agricultores, na participação em cursos e em viagens de intercâmbio (para conhecer 

experiências com a agricultura orgânica), por ocasião dos trabalhos desenvolvidos pela 

Rio Sul, SINTRAF e, mais tarde, pela CRESOL, além da participação de quatro 

lideranças no Projeto Terra Solidária. 

 Esses processos não ocorreram nessa mesma intensidade nas demais 

comunidades, fato que é destacado de forma negativa, pois a pouca formação e a 

necessidade de implementar e efetivar projetos contribuíram para que hoje tenha que se 

pensar na reestruturação dos trabalhos realizados, como é o caso do Capiru do Epifanio: 

Paro, né! Aqui veio muita coisa pela ação da gente e não foi conseguido 
trabalhá... Não tava preparado prá fazê tudo no mesmo tempo. A coisa foi 
demais! Daí foi parando... Com pouca gente a coisa vai parando, fica difícil... 
(agricultor, 36 anos). 

 Isso tudo aponta que, nos processos de discussão sobre novas técnicas e 

modelos, a educação tem um papel central para que os processos de mudança 

encontrem uma estruturação sólida e que a educação seja realizada no e com o mundo 

rural, estando, dessa forma, ligada à realidade dos agricultores, fato observado nas 

pesquisa e que demonstra uma diferenciação entre as comunidades. 

 As comunidades têm experiências distintas, também, nas relações com os 

mercados, que se traduzem numa diferenciação entre a Campina dos Pinto e Capiru dos 

Cavassin com o Capiru do Epifanio. Isto porque as duas primeiras têm relações 

comerciais com a metrópole (Curitiba) desde o início do processo de colonização, as 

quais se acentuaram a partir dos anos 70, proporcionando uma maior rentabilidade, 

estabilidade e demanda nas vendas. Nessa época a oferta de produtos era menor em 

relação ao potencial de consumo, possibilitando uma ótima rentabilidade, o que contribuiu 

para a construção da infra-estrutura produtiva atual dos agricultores. Essa situação foi se 

alterando a partir do final dos anos 80 e, principalmente na década de 1990, conforme já 

foi destacado, com a institucionalização dos mercados na CEASA. Dessa forma, com a 

forte presença de intermediários e o aumento da produção, os preços e as demandas dos 

produtos passam a ter uma maior influência desses fatores, o que gera instabilidades na 

comercialização. Entretanto, apesar dessas sazonalidades dos preços e na demandas, 

ainda hoje a CEASA constituiu uma boa alternativa de mercado para esses produtores 

em casos limites de uma produção além da demanda. 

(...) ia de rural, não sei se ele falou pra vocês, ele levava toda nossa produção, 
ia junto alguém, nós era gurizada, ainda ele levava junto a verdura dos vizinho. 
E conseguia sobrevive, hoje, temo o caminhão só pra nós, já hoje é bem 
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diferente, ai tem vez que carrega e quase não chega, só pra nós na família. (...) 
Hoje se trabalha mais e se ganha menos (agricultor, 43 anos). 

 Essas experiências de comercialização foram vivenciadas principalmente nas 

comunidades do Capiru dos Cavassin e Campina dos Pintos, as quais construíram esta 

sólida estrutura de produção, conforme será demonstrado no próximo capítulo, a partir 

destas relações. Outra situação vivida por estes agricultores e que ainda hoje está 

presente é a contratualização da produção de maneira informal ou mesmo formal para as 

processadoras, tanto na produção convencional como na orgânica. O trabalho inicial na 

época com a AOPA esboçou um planejamento da produção e cotas de produção, embora 

tenha se proposto a estabelecer um processo mais participativo, mas a consolidação 

dessa proposta foi interrompida pelos problemas de gestão na entidade. Após um 

período de refluxo na produção, em que parte do grupo da Campina dos Pinto retomou a 

produção convencional, este espaço foi sendo ocupado pelas processadoras Frutos da 

Terra, Rio Diuna e APAC em menor escala pelas duas últimas. Nessa relação comercial 

pode haver a contratualização parcial da produção, sendo utilizados os insumos e 

processos preconizados pela processadora, que, em geral, orienta tecnicamente os 

agricultores para a produção e estabelece normas na comercialização, fornecendo a 

certificação desta produção como orgânica ou não. 

APAC tava indo bem, na APAC entrei mais tarde, faz quatro anos e começou 
os problemas. Os Frutos da Terra, assim, faz um contrato, vendia pra os dois 
(APAC e Frutos da Terra), planta a quantia que eles querem, se plantar alem 
da quantia, não tem problema, não se importa fica livre, pra vender em outro 
lugar ou mesmo vende mais para ela (Frutos da Terra), se acontece uma 
venda maior. Ela não deixa ninguém preso, faz o planejamento e planta se 
quisé a mais da quantia. Escolhem o produto pra planta e ela (Frutos da 
Terra) decide a quantidade que vai comprar. Para plantar tem que mudar o 
solo e as variedades (agricultor, 50 anos). 

 No Capiru do Epifanio, pelo estágio inicial de discussão, organização e inserção 

nesses mercados, as experiências dos agricultores acontecem com o mercado de 

orgânicos, pela venda direta na Associação de Moradores de um bairro de Rio Branco do 

Sul e nas feiras, modalidade de comercialização menos sujeita às instabilidades dos 

preços. Esta experiência de venda direta nos bairros, por outro lado, possibilita aos 

agricultores a observação e um contato direto com o consumidor, a valorização de sua 

condição social de agricultor e o estabelecimento de um processo de sociabilidade, pois 

nesses momentos ocorrem também trocas de experiências de vida e entre os agricultores 

e os moradores. O fato de vivenciar esse processo e o contato com os moradores trazem 

à memória desses agricultores as experiência de seus antepassados; os antigos “contava 

que fazia, mas nós não tinha vivência”, uma vez que seus antepassados realizam essas 

práticas de venda dos excedentes da agricultura de subsistência, na Vila de Rio Branco. 
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Vendia no comerciante, próximo, mais vizinho, era uma família de comércio, 
eles transportavam de carroça, cargueiro. Ia lá e trocava, trocava pelo açúcar, 
sal, pelo serviço, pelo serviço, procurava se ajuda e ia conforme precisava” 
(agricultor, 52 anos). 
O avô comerciava na Vila Velha, onde é o terminal, com os moradores de Rio 
Branco, vendia o feijão, o porco, era lá em embaixo na baixada, vendia os 
produto, levava da roça direto, tinha os lugar certo pra compra e vende 
(agricultor, 60 anos). 

 Na atualidade, essa comercialização nos bairros continua acontecendo, apesar 

dos problemas de reorganização da horta coletiva na comunidade. Além da venda da 

produção nos bairros, as comunidades pesquisadas também se utilizam de outros canais 

de comercialização, como é o caso da venda nas próprias unidades de produção para 

intermediários, nas feiras ou associações do município ou para programas do governo 

municipal, estadual ou federal. 

 Esses diferentes espaços de mercado trazem também distintas sociabilidades, 

pois é necessário para estes agricultores o reconhecimento desses espaços, assim como 

as discussões de suas estruturas, de forma a se apropriar dos mecanismos de 

funcionamento. Com isso, a demanda pode ser melhor planejada, o que interfere 

diretamente na produção, seja pela intensificação da produção, seja pelos cuidados para 

se adequar aos manejos culturais por conta do aumento das demandas. Esses espaços 

possibilitam novos processos de troca de conhecimento e experiências, 

conseqüentemente trazem reflexos nas suas estratégias e na sua reprodução social e 

econômica, como será destacado no próximo capítulo. 

 As diferentes alternativas de comercialização e mercados determinam a opção de 

alguns agricultores por se especializar em determinados produtos, a partir de suas 

experiências nos manejos e práticas no passado. Dependendo dos produtos escolhidos, 

essa opção, por sua vez, pode contribuir para uma maior adaptabilidade no processo de 

transição da produção convencional para a agricultura orgânica, do ponto de vista da 

estrutura produtiva, das técnicas, das práticas e do manejo do solo, conforme destacado 

neste depoimento: 

De trabalhá, sei lá? Trabalhá a gente trabalha, o que mudou? O ganho, é 
continuo, não é que venda bem, o preço é baixo, mas é direto, sempre tem, se 
consegue planeja, no tempo do convencional, não era direto, era só no verão, 
no inverno só plantava couve flor, agora não, agora é direto. No inverno tinha a 
lenha. (...) A diferença, não foi difícil, nunca usemo o veneno forte, no tempo do 
convencional tinha menos verba, sobrava menos, mas usava o esterco, mas 
tinha dificuldade, o repolho, virava em piolho, hoje já não acontece isto. 
Sempre plantava duas safra e ia mudando a família de planta e depois plantava 
milho e feijão prá descansá (agricultor, 43 anos). 

 Essas diversidades de situações também se traduzem em diferentes práticas 

agrícolas e percepções do entorno, como é o caso do tempo (de trabalho, de colheita, de 

lazer), do espaço social (de vivências comunitárias, de troca de informações e 
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conhecimentos, de vida), da organização da produção (com relação à mão-de-obra, às 

técnicas, a relação com a natureza, pensada com relação ao solo, água, ambiente etc.) e 

das sociabilidades (na comercialização, com os atores destes processos, com a 

comunidade etc.): 

Hoje é mais fácil, tem equipamento, mais fácil por conta disso, não é manual, 
antes era no braço, agora trabalha mais, mas é melhor, consegue fazê as coisa 
mais rápido. Antes era no cavalo, hoje vai com uma hora e faz de trator” 
(agricultor, 43 anos). 
O tempo é curto, o trabalho, tem que trabalhá, tem pouco tempo de as pessoas 
se reuní. Antigamente, qualquer sobra era uma festa, sentava prá conversá, 
hoje não. Diminuiu as atividade na comunidade, no tempo de juventude, como 
se divertia, hoje quase não tem nada, a gente fica triste, é tudo parado. Tinha 
baile, encontro de jovem, quadrilha, jogo, agora isto quase parou. As festa são 
duas por ano, uma vez tinha, na época de jovem, tinha em maio, a juninha, em 
agosto e de vez em quando um jantar dançante. Hoje, de vez em quanto, tem 
torneio de bola (agricultora, 33 anos). 
Antes usava o arado, no terreno dobrado, sempre levava a terra. Na 
agroecologia fica mais a terra, pois deixa mais matéria, a terra melhora, não vai 
prá baxo no riacho. Isto se vê que mudou (agricultor, 24 anos). 

 Entretanto, apesar dessas diferenciações, alguns pontos comuns em relação a 

esses processos de transição para a agricultura de base ecológica são destacados pelos 

agricultores nos dados coletados a campo: uma maior demanda de mão-de-obra, a 

necessidade de buscar um equilíbrio do solo para a produção, assim como a 

necessidade de passar a perceber as causas de determinados processos produtivos e 

não suas conseqüências, como, por exemplo, quanto às “pragas e doenças”. Em relação 

aos mercados e à classificação da produção, ocorrem similaridades com o modelo 

convencional. No entanto, se o solo não estiver bem equilibrado, as perdas de produtos 

na classificação e seleção para a venda são maiores, o que também é acentuado pelas 

dificuldades de manejo do solo, a partir dos problemas fundiários e “naturais”: 

A gente planeja o que planta, conforme os outros ano foi, ajuda bastante, o 
produto tem perda, tem devolução, se jogar a perda só prá eles (Frutos da 
Terra), a gente divide a perda.Tem perda de 20% que volta pela classificação 
ou não venda, na média vai levando. Por isto tem que levá tudo certo, a terra, 
se não a perda aumenta” (agricultor, 42 anos). grifo do pesquisador 

“Olha, eu plantei lá, se eu te falá, desde da época do convencional, o chão é 
diferente, é barro, é úmido, a hora que sai o sol, prá mexê na terra, virava um 
barro, uma pedra, a planta responde isto, ele usa rotativa, aí fica pior. Agora 
tem matéria orgânica, adubação verde, planta cenoura nem pensa na época, 
agora se seca pode até usá, prá alface serve (agricultor, 36 anos). 

 A partir das situações em comum e(ou) de suas especificidades até aqui 

destacadas, ou seja, em relação à pluriatividade, às rupturas, à questão fundiária, à 

centralidade da agricultura, às transições e aos diferentes mercados, será possível, nos 

próximos capítulos, realizar uma caracterização destes agricultores. Ademais, serão 

discutidas as práticas agrícolas de base ecológica que são adotadas por estes 
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agricultores, práticas estas que são estruturadas e se estruturam no cotidiano desta 

construção social. Isso possibilitará estabelecer relações com a forma de gestão, com as 

estratégias de reprodução e afirmação de sua condição social de agricultor. 

 No próximo capítulo será realizada uma análise das características das unidades 

de produção desses agricultores, bem como de suas práticas de base ecológica, de 

maneira que se possibilite localizar essas práticas em seu contexto social e econômico, 

imbricadas pelos habitus, que se estruturam e são estruturados nesse processo. Com 

isso, no último capítulo serão apresentadas as discussões dessas práticas no processo 

de gestão, reprodução social e de um projeto de vida que afirmação sua condição na 

agricultura. 

 



 
 
 
 
 

   5. AGRICULTURA FAMILIAR E DE BASE ECOLÓGICA: Uma caracterização das 
unidades de produção e das práticas 

5.1. A mão-de-obra familiar 
 A caracterização da agricultura familiar é realizada neste capitulo, bem como as 

suas práticas de base ecológica, pois é a partir da análise de seu funcionamento interno 

que se pode entender a capacidade adaptativa, de resistência e estratégias dessa 

agricultura num ambiente adverso como apresentado na RMC e em Rio Branco do Sul. 

 De acordo com a proposta desta tese é na mediação dos movimentos 

macrossociais e microssociais que se pode entender a conformação dos habitus desses 

agricultores, seus campos em disputa e, portanto, suas práticas. Para tanto, foram 

destacados os aspectos fundantes da racionalidade moderna, em relação à técnica e a 

economia, ao meio ambiente, a natureza, um modelo de agricultura e materialização 

desses aspectos na RMC e em Rio Branco do Sul. Nessa perspectiva, também foi 

apontado à construção socioeconômica das três comunidades estudadas, com destaque 

para questão fundiária que modela uma opção agrícola e de trabalho com a olericultura e 

que, apesar das restrições, do isolamento dessa agricultura permitiu o acesso ao 

mercado e transitar por variados sistemas de produção. 

 Para entender esses processos de construção social e econômica desses 

agricultores, sua capacidade de resistência e adaptabilidade, é fundamental analisar a 

estruturação das famílias nos aspectos do trabalho e do consumo, pois é do equilíbrio 

dessa relação que se constitui a lógica familiar desta agricultura. A família é base e a 

referência das sociabilidades, das tomadas de decisões, da gestão dos processos 

produtivos, assim a referência para o trabalho, a reprodução, uma vez que a unidade de 

produção é antes de tudo um lugar de trabalho e morada da família. O caráter familiar 

dessas unidades aponta para a consumação de um dos objetivos primordiais desses 

agricultores, ou seja, encontrar o ponto de equilíbrio entre o trabalho/consumo e(ou) 

necessidades. Este objetivo também inclui outros aspectos simbólicos de seu processo 

de reprodução social, como o projeto de “preservar uma margem de autonomia da família 

proprietária que trabalha” (WANDERLEY, 1998:42). 

 Os processos de construção desse equilíbrio, na busca da reprodução das 

famílias, passa pelo entendimento das dinâmicas internas da família em inter-relação 
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com as dinâmicas externas do espaço social em que vivem e que permitem a esses 

agricultores analisar e estabelecer os mecanismos que fundamentam o cálculo subjetivo 

entre a quantidade de trabalho e a satisfação de suas necessidades como grupo social 

(CHAYANOV, 1981b).  

 A partir dessas referências é que se buscou proceder à análise dos dados das 

famílias pesquisadas. Nessa análise duas características se destacam: a primeira diz 

respeito à idade dos agricultores e agricultoras, uma vez que mais de 70% do universo 

pesquisado (74 pessoas no total) tem menos de 40 anos; a segunda aponta famílias com 

uma média de 3,7 pessoas morando em cada unidade de produção com destaque para 

grande presença de adolescentes e jovens (faixa etária de até 22 anos), perfazendo um 

total de 39,2%. Se, de um lado, esses dados mostram a existência de uma população 

rural que está se estabelecendo e consolidando uma segunda geração na região, por 

outro lado, pode acrescentar um elemento restritivo à reprodução social do grupo familiar, 

quando adicionados aos problemas da estrutura fundiária, tendo presente a necessidade 

de futura divisão das unidades produtivas e o processo de parcelamento que já ocorreu 

até o momento. 

 Além disso, esses dados também indicam que, em curto prazo, é possível 

identificar uma maior flexibilidade em relação à intensificação do uso da mão-de–obra por 

algumas famílias, como um fator de influência no equilíbrio do processo produtivo. O 

quadro 20 aponta o grau de envolvimento das famílias na produção e demonstra esta 

possibilidade de adaptação da mão-de-obra, uma vez que os filhos, em sua grande 

maioria, não participam totalmente nos processos produtivos, ao contrário das mulheres 

que têm uma participação mais ativa. Esses fatores podem sugerir a ocupação dessa 

mão-de-obra, a partir das restrições ou oportunidades na demanda da produção, o que 

permite às famílias uma margem de manobra quanto a essas condições. 

 Ainda em relação ao grau de ocupação da mão-de-obra, ocorre uma relação 

favorável entre a mão-de-obra ativa e a não-ativa nas comunidades pesquisadas, nos 

moldes da equação de Chayanov (1976), o que pode indicar esse potencial de uso do 

trabalho familiar. 

 Entretanto, o ponto de equilíbrio a ser encontrado por estas famílias deve também 

ser observado em relação ao problema fundiário nas comunidades. Conforme foi 

analisado no capítulo anterior, o processo de parcelamento e a utilização das unidades 

de produção ocorrem de forma diferenciada nas três comunidades. A Campina dos Pinto, 

onde o parcelamento ocorre com maior intensidade, é também o local onde existe maior 
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disponibilidade de mão-de-obra1 (vide quadro 20), principalmente com o crescimento dos 

filhos da segunda geração de moradores de imigrantes. Esses fatores, quando aliados à 

utilização intensa das áreas para a produção agrícola, sendo próxima ao seu limite de 

ocupação, podem gerar instabilidades para o processo reprodutivo destas famílias, no 

longo prazo. 
Quadro 20 – Participação na lavoura, tempo de trabalho e estrato por idade 

Comunidade  
 

Comunidade 
      

Capiru do Epifanio idade freq./%     pai mãe filho filha 
 5 famílias (4 
famílias 
descendência 
italiana,  

0 – 13 4  

Capiru do 
Epifanio 

Participação 
na Lavoura sim 5 3 5 1 

 1 família 
descendência 
cabocla) 

14 – 18 01  
   

não  2 1  

 19 – 60 13     não se aplica   1 2 
 61 ou mais 02    Tempo para o 

trabalho 40%  1   

 total 20      50%   2 1 
       100% 5 2 3  
 
Capiru dos 
Cavassin 

idade freq./% 
 
Capiru dos 
Cavassin 

 
Participação 
na Lavoura 

sim 2 2 1  

 2 famílias 
descendência 
Italiana e  

0 – 13 02 
   

não 1 1   

1 italiana/cabocla 19 – 60 07     não se aplica   1 1 
 total 09   Tempo para o 

trabalho 100% 2 2 1  

 
Campina dos Pinto idade freq./% 

 
Campina dos 
Pinto 

Participação 
na Lavoura sim 11 9 3 3 

 12 famílias (8 
famílias 
descendência 
italiana,  

0 – 13 15 

    

não  3 2 3 

 1 família 
descendência 
cabocla, as demais 

14 – 18 03 
   

não se aplica   8 3 

o homem tem 
descendência 
italiana e a cônjuge 
outras etnias 

19 – 60 24 

  Tempo para o 
trabalho  25% 2  1  

 61 ou mais 02     50% 1 3  2 
 total 45      100% 8 6 2 1 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Processo semelhante, de restrições à reprodução no futuro, pode também ser 

observado nas outras duas comunidades pesquisadas (Capiru dos Cavassin e Capiru do 

Epifanio), mas por motivos distintos. Em ambos os casos, a disponibilidade de mão-de-

obra é menor, mas os filhos adolescentes, em alguns casos maiores de 18 anos, ainda 

permanecem nas unidades de produção. Ou seja, esta situação ainda não chegou ao 

limite de um processo de parcelamento das áreas, assim como em alguns casos as 

terras não são utilizadas em sua totalidade para esta produção, permitindo certa 

                                                 
1 A disponibilidade da mão-de-obra foi observada, tendo como referência a idade e a participação 
na lavoura ou em outras atividades que dizem respeito a família e(ou) a unidade de produção, 
independente do tempo disponibilizado para o trabalho. Não se aplicando esta caracterização para 
os filhos, filhas que não possuem idade para participação nas atividades produtivas. 
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flexibilidade quanto ao seu uso. Entretanto, os solos têm menor fertilidade natural e 

apresentam maior declividade, fatores estes que podem ser restritivos para o futuro 

dessas famílias. 

 No entanto, é possível identificar uma certa estabilidade com relação à 

permanência de filhos jovens e adultos nas unidades de produção, a qual pode ser 

comprovada pela observação no quadro 20, que mostra a efetiva participação de cada 

membro na produção e a ocupação do trabalho na unidade produtiva. Na Comunidade do 

Capiru do Epifanio, das cinco famílias que trabalham com a agroecologia e(ou) 

agrofloresta, 10 filhos residem com a família, sendo que somente um não mora na 

unidade, mas continua a contribuir na casa, pois regressa em fins de semana alternados. 

Desse total de filhos, seis participam diretamente na lavoura, o que reafirma a ocupação 

da mão-de-obra familiar na unidade produtiva. Por outro lado, dos 10 filhos, somente 

cinco têm menos de dezoito anos, o que também corrobora as afirmações anteriores 

quanto à mão-de-obra e à reprodução social. No Capiru dos Cavassin, a situação é 

bastante próxima da realidade dessa comunidade (Capiru do Epifanio), o que as 

diferencia da outra comunidade, pois a Campina dos Pinto os dados apontam para um 

grande potencial para a exploração da mão-de-obra no curto prazo. Isto porque, nesta 

comunidade, há 15 filho(a)s com idade menor de 13 anos, três com menos de 18 e outros 

quatro com mais de 22, sendo que, deste total  (22), somente seis participam diretamente 

na lavoura, o que sugere a possibilidade de uma grande ampliação do uso dessa mão-

de-obra na unidade produtiva. 

 Essas situações observadas permitem concluir que, até o presente momento, a 

reprodução social e econômica da família e da unidade de produção se viabilizou, o que 

não isenta do risco de incertezas em relação ao futuro, principalmente se forem levados 

em conta os problemas fundiários presentes na região. Esta incerteza no longo prazo 

também está sugerida nas respostas ao questionário e nas entrevistas realizadas. A 

questão fundiária, o crescimento dos filhos e, conseqüentemente, a constituição de novas 

famílias, são considerados como fatores limites e elementos de incertezas com relação 

ao futuro dos filhos, como ficam explícitos no quadro 21 e na fala de um dos 

entrevistados, na seqüência: 
Quadro 21 – Respostas dos agricultores em relação ao futuro dos filhos  

Comunidade  Famílias 
Capiru do Epifanio – total 5 famílias que permanecessem trabalhando no campo como agricultor 4 
  outro 1 
Capiru dos Cavassin – total 3 famílias que permanecessem trabalhando no campo como agricultor 2 
 
  

outro 1 

Campina dos Pintos – total 12 famílias que permanecessem trabalhando no campo como agricultor 4 
  outro 2 
  que permanecessem no campo realizando outra atividade 4 
  que eles tivessem emprego fixo, fosse no campo ou na cidade 2 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
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Uma estrutura se tem, mas prá plantar mais, precisa mais terra! Por enquanto 
vai... Penso que a gente garante o futuro dos filhos, por enquanto sim, mais na 
frente vamos ver, não sei... (agricultor, 42 anos). 

 A estabilidade e a permanência dos filhos (as) na unidade e a utilização de mão-

de-obra familiar são corroboradas pela baixa incidência de trabalho contratado para as 

atividades agrícolas nas unidades. Outra explicação para este fato é que a contratação é 

vista de forma negativa pelos agricultores entrevistados, pois reduz a margem de renda, 

embora seja utilizada por duas famílias das vinte entrevistadas, por motivos distintos. Na 

Comunidade Capiru dos Cavassin foi constatado um caso de contratação de um 

empregado permanente, que mora na unidade, pois o agricultor reside na comunidade 

próxima. Já na Comunidade do Capiru do Epifanio, a contratação ocorre nos momentos 

de maior demanda por mão-de-obra, como na época da colheita dos grãos e na roçada 

dos piquetes (na entrada da primavera e perto do final do verão). Nesses períodos existe 

uma carência de mão-de-obra familiar, uma vez que os filhos têm menos de 13 anos e 

este é um serviço “mais pesado”, segundo afirmação do agricultor. 

 Essa estabilidade e a presença de jovens também podem ser analisadas a partir 

da baixa incidência da migração de jovens para a cidade. Fato apontado como algo 

positivo pelos pais, pois, desta forma, ocorre a possibilidade de uma continuidade de 

suas tradições, conforme pode ser observado no próximo quadro. Na coleta dos dados 

foram registrados somente três casos de adolescentes, dois filhos e um filha, que 

optaram por uma alternativa de trabalho na cidade, mas esse fato não ocorre por conta 

de excedente de mão-de-obra na família. Dos três adolescentes, dois deles ainda moram 

na unidade e o terceiro, embora não esteja mais residindo com a família, contribui 

financeiramente com a sua manutenção. 

 Uma exceção a essa migração é um grupo familiar composto por duas gerações, 

sendo a primeira oriunda da migração para esta comunidade. Essas duas gerações 

residem nas mesmas unidades de produção e três filhas do casal pioneiro “casaram e 

saíram de casa”; duas delas moram e trabalham na cidade e a outra continua a trabalhar 

com a agricultura, residindo na mesma comunidade dos pais. 

 Outro ponto que reforça a participação dos membros familiares na unidade de 

produção tem a ver com o trabalho externo à propriedade. Como pode ser observado no 

quadro 22, apenas seis pessoas têm ocupação total em trabalhos externos, já 

contabilizados os adolescentes citados anteriormente, embora todas elas ainda 

permaneçam ligadas às suas comunidades. 

 As atividades externas de assalariamento reforçam a renda destas famílias, uma 

vez que seus membros residem nas unidades, exceção o adolescente anteriormente 

destacado. Esse acréscimo na renda da família pode ser também analisado como uma 
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estratégia de adaptação e que visa à reprodução desse grupo social, juntamente como 

mais um aspecto, a participação dos aposentados neste grupo das vinte famílias 

pesquisadas. Do total das 74 pessoas, nove recebem aposentadoria ou algum tipo de 

benefício do INSS, número significativo se for acrescentado aos dados do trabalho 

externo. Este acréscimo no conjunto da renda, com certeza, contribuiu para a 

consolidação e a continuidade dessas famílias em suas atividades. Permitindo uma renda 

mensal e com a qual as famílias projetam sua relação de trabalho e consumo, visando a 

construção desse equilíbrio. 
Quadro 22 – Resumo das ocupações externas por comunidade 

Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pintos 

50% ocupação – professora 100% ocupação como motorista mineração 100% ocupação professora escola rural 

100% ocupação – mecânico 100% secretária escola rural 75% ocupação dirigente cooperativo 

  100% ocupação construção civil 

  100% auxiliar administrativo (2 pessoas) 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 Outro dois pontos são importantes de serem destacados em relação às três 

comunidades, embora elas aconteçam com maior intensidade nas comunidades de 

Campina dos Pinto e Capiru dos Cavassin, são: a participação das mulheres e os laços 

de parentesco, aspecto que envolve a questão familiar e que será destacado também no 

próximo capítulo. 

 Os laços de parentesco entre esses agricultores permitem uma socialização das 

experiências e a discussão das melhores estratégias para a construção das práticas, 

inclusive determinando em alguns casos o fato de continuar a produção de forma 

orgânica, a partir dos problemas de comercialização que afetam os agricultores nas 

trajetórias destacadas. Essa será um ponto importante de ser observado em relação à 

superação dos limites da questão fundiária e da reprodução do grupo doméstico. 

 A participação das mulheres nessas duas comunidades é também uma exigência 

da intensificação do trabalho a partir das práticas de base ecológica; essa estratégia 

substitui a contratação da mão-de-obra e permite na unidade de produção a manutenção 

de um certo grau de autonomia das famílias, em relação à renda e à construção do 

equilíbrio do trabalho consumo. Essa participação das mulheres é, também, reflexo do 

fato de que nessas duas comunidades os adolescentes em sua maioria, ainda não se 

apresentam como uma possibilidade de ocupação completa nas unidades. 

 Estes aspectos relacionados à família e a mão-de-obra em conjunto com a análise 

do autoconsumo e consumo, da produção, da tecnologia, apontam pistas para a análise e 

os entendimentos com relação às práticas desses agricultores. 

 

5.2. O consumo e o autoconsumo na família 
 Outro aspecto importante em relação à família e que tem interfaces com o 
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trabalho e com a organização da propriedade é a garantia no atendimento do 

autoconsumo e das necessidades básicas da família para a sua reprodução social e 

econômica. 

 Esse é um fator já destacado por Chayanov (1974 e 1981a/b) como um ponto 

central para entender a lógica de funcionamento das unidades familiares de produção, 

pois as decisões em torno da organização das atividades e o maior ou menor trabalho a 

ser realizado têm relação direta com o retorno a ser obtido para satisfazer as 

necessidades de consumo da família. 

 A questão da satisfação das necessidades básicas da família e o acesso ao 

mínimo para viver, como saneamento básico, moradia, luz e a parte alimentar são 

aspectos fundamentais para a continuidade das atividades produtivas e do grupo familiar. 

As famílias entrevistadas, nesse aspecto, têm uma boa qualidade de vida, se observadas 

as percepções dos entrevistados, assim como são satisfatórias a qualidade das 

habitações e o acesso ao mínimo básico. 

Hoje tem mais conforto, na época do pai era mais difícil (...). Hoje boa parte 
tem carro, tem mais conforto nas casa. O orgânico ajudou a estabilizar e ficar 
mais certo no mercado (...) tem dívida, mas não foge do padrão, não precisa ter 
medo, pois as coisa são mais certa, se consegue ter bem as coisas (agricultor, 
42 anos). 

 Um dos aspectos analisados para se construir essa afirmação de melhores 

condições e qualidade de vida é quanto à área de construção e da utilização das 

benfeitorias, ocorrendo uma diferenciação social entre as três comunidades, conforme 

fica claro nos quadros 23. 
Quadro 23 - Área média e total das benfeitorias por comunidade 

 Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto 

 Benfeitorias 

área média 
benfeitoria 

(m2) 

área total 
benfeitoria 

(m2) 

área média 
benfeitoria 

(m2) 

área total 
benfeitoria 

(m2) 

área média 
benfeitoria 

(m2) 

área total 
benfeitoria 

(m2) 
Casa 57,6 288,0 62,8 251,0 99,8 1198,0 
Chiqueiro . . . . 17,5 35,0 
Estábulo . . . . 85,0 170,0 
Estrebaria 45,0 45,0 . . . . 
Estufa 210,0 210,0 . . . . 
Galinheiro 9,4 37,5 10,0 10,0 47,3 142,0 
Galinheiro II . . 100,0 100,0 . . 
Galpão 79,0 158,0 18,2 54,5 123,8 495,0 
Galpão de maquinas 60,0 60,0 . . . . 
Garagem . . . . 74,3 297,0 
Paiol 17,5 70,0 . . 26,2 131,0 
Paiol de milho 15,0 15,0 . . . . 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 
 Estas diferenciações apontam que, embora participando de um processo de 

mobilização e organização social, econômica de sua resistência, essa agricultura familiar 

reafirma, também, um dos pressupostos centrais de sua existência, a diversidade de 

situações. Neste caso, embora a análise seja realizada por comunidade, é possível 
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encontrar a diferenciação social e a heterogeneidade que caracteriza a agricultura 

familiar e que já foi destacada tanto por Chayanov (1981 a/b), no caso da Rússia, e por 

Wanderley (1996, 2002), no caso do Brasil. Essa diferenciação e heterogeneidade 

também ocorrem com relação à organização da unidade de produção e às opções de 

cultivo, a partir das restrições e oportunidades em cada comunidade, conforme será 

analisado no próximo item. 

 A estruturação das unidades de produção, em relação à moradia, está bem acima 

dos padrões do município. E isso se verifica não somente quanto ao tamanho da área 

construída, mas também quanto à qualidade do material utilizado, ao acesso à água 

potável, à luz elétrica e ao saneamento básico, conforme pode ser analisado no quadro 

24. De acordo com dados municipais da EMATER, esses três últimos itens são as 

principais demandas do município e que nestas comunidades estão presentes a 

contento, embora duas famílias ainda não tenham o acesso à luz elétrica, mas já estão 

cadastradas para acessar o programa federal “Luz para Todos”. 
Quadro 24 – Áreas por tipo de construção e necessidades básicas nas comunidades 

 Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto 
tipo de construção área média 

benfeitoria 
(m2) 

área total 
benfeitoria 

(m2) 

área média 
benfeitoria 

(m2) 

área total 
benfeitoria 

(m2) 

área média 
benfeitoria 

(m2) 

área total 
benfeitoria 

(m2) 
alvenaria acabada .  65,5 131,0 92,1 1105,0 
madeira precária 34,0 68,0 13,5 40,5 73,1 585,0 
madeira em bom estado 38,6 502,0 49,5 198,0 67,3 606,0 
pau a pique 4,5 4,5 . . . . 
outros 103,0 309,0 100,0 100,0 57,3 172,0 

 Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto 
 
- água potável proveniente de 

 
poço coletivo    

5 
  água de mina 5 3 7 
- água disponível diariamente? sim 5 3 12 
- tipo de esgoto sanitário na casa? fossa seca  1 9 
  fossa séptica 2 2 2 
  sem tratamento de 

esgoto 3   

  esgoto a céu aberto   1 
- luz elétrica sim 3 3 12 
 não 2   

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 As melhores condições de vida desses agricultores também se refletem na 

possibilidade do autoconsumo nas unidades de produção, ocorrendo novamente uma 

diversidade de situações, que possuem uma relação com a sua trajetória e a 

conformação de seu patrimônio sociocultural. Essa relação entre as trajetórias dessas 

agricultura e a construção de seu patrimônio pode ser destacada ao se cruzar as 

trajetórias de cada uma das comunidades e as diferentes formas de autoconsumo. Dessa 

maneira a prática de autoconsumo está ligada diretamente a dois aspectos: a) 

disponibilidade de área da unidade de produção que possibilita a produção das 

“miudezas”; b) trajetória familiar e processos vivenciados no passado pela família, que 



 177

exercem uma forte influência, seja no caso da manutenção da condição de agricultor, 

seja na afirmação de suas tradições e de um patrimônio sociocultural. 

 Esse segundo aspecto tem, também, relação com a trajetória das famílias que já 

realizaram outras atividades além do agrícola. E isso aconteceu com quase a totalidade 

das famílias que realizam parte de sua alimentação a partir da compra dos produtos 

básicos, junto aos supermercados de Rio Branco do Sul, pois os pais ou mesmo o próprio 

agricultor já exerceram outras atividades fora das unidades de produção e, dessa forma, 

vivenciam outras racionalidade em relação ao tempo de trabalho, organização da 

produção e a alimentação, conforme já apontado anteriormente quanto a pluriatividade na 

RMC e nas comunidades. 

 Esses aspectos de manutenção da tradição e convívio com outras racionalidades 

são interessantes de observar, pois guardam uma inter-relação e interdependência entre 

si, visto que não podem ser considerados isoladamente. Isto porque existem casos de 

agricultores que possuem área disponível, mas que não produzem a “miudeza”. E há 

também casos em que ocorre a produção para o autoconsumo, embora com sérios 

problemas de limitação de área. Esse plantio é realizado e se constitui como uma 

maneira de afirmar sua condição de agricultor e as tradições familiares, por isso 

procuram realizar ao máximo essa possibilidade, mesmo que simbólica, devido à 

limitação de área e o real aproveitamento dessas miudezas. 

(...) se não tem vontade, se tem a terra, tem que plantá, se não, é falta de 
vontade, acomodação. Se é só pro consumo não precisa plantá tanto, depende 
da vontade de plantá. Não tem tradição de casa, isto vem de casa. Também o 
tempo tá ficando curto, tem que trabalhá, fica pouco tempo prá outras coisa, 
prá se reunir, antigamente era mais. Hoje pra consegui as coisas só trabalho, 
antes o produto tinha mais valor (agricultor, 36 anos). 

 Essas várias formas de realização da produção para o autoconsumo podem ser 

resumidas de acordo com o quadro 25, construído a partir dos dados da pesquisa, em 

três casos distintos: 

a) agricultores que produzem o básico alimentar e somente procuram adquirir fora 

da unidade de produção, o que não é possível de ser produzido internamente; 

esses agricultores reafirmam em sua argumentação uma lógica de uma tradição 

familiar, assim como não possuem grandes restrições em relação a possibilidade 

de realizar esse tipo de produção; 

b) uma situação intermediária entre a produção do básico alimentar e a compra dos 

alimentos no supermercado em Rio Branco do Sul; neste caso também se 

reafirma uma tradição, mas já encontramos nesse grupo o contato com a 

pluriatividade, assim como também se encontram restrições com relação ao 

acesso à terra para esse tipo de produção; 
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c) no último caso duas famílias têm a clara opção de não realizar a produção nas 

unidades e preferem comprar sua alimentação no mercado e quatro famílias que 

trabalham no limite de suas áreas de produção, o que inviabiliza a produção da 

alimentação básica, embora realizem a produção de temperos e o consumo da 

produção, de forma a garantir “pelo menos os temperos”. 
Quadro 25 – Formas de consumo e autoconsumo nas comunidades 

 Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto 

- produzem o básico da alimentação, (carnes, grãos, 
verduras e frutas), compram somente farinhas, sal e 
açúcar 

 
3 famílias 

 
1 família 

 
7 famílias 

- situação intermediária com produção e compras no 
supermercado 

 
1 família 

 
- 0 - 

 
2 famílias 

- produzem somente verduras e compram restante no 
supermercado 

 
1 família 

 
2 famílias 

 
3 famílias 

- sempre foi desta maneira a alimentação ou não? 
não 
sim  

 
3 
2 

 
- 
3 

 
- 

12 
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Essas diversidades de situações estão diretamente ligadas às tradições, ao 

passado e à presença de um patrimônio, vivido e apreendido no cotidiano familiar. Isto 

porque, os agricultores que produzem o básico, além de manter e acionar essas 

tradições e patrimônios, procuram reafirmar e preservar sua condição de agricultor. Estes 

agricultores não vêem o trabalho de produção das “miudezas” como “tempo perdido”, 

mas como uma prática inerente ao seu cotidiano, um habitus, portanto, que assegura 

uma alimentação mais saudável e “dá prazer de ter as coisas”, bem como forma de 

redução do custo, aumentado a sua rentabilidade. 

Isto é um capricho, tem que gostá! Eu vejo as pessoa falá de perdê tempo. Isto 
acho que falta capricho, tem que gostá da coisa, isto vai de cada um, sei lá (...) 
Eu acho que é costume, não sei... Nós somo criado assim, é um jeito de 
entendê as coisa, sei lá, ajuda a gastá menos (agricultor, 50 anos). 

 Por outro lado, o argumento utilizado, em sentido contrário, por aqueles que não 

produzem a “miudeza”, que alegam ser uma questão de não “perder tempo” e(ou) de 

“falta terra”, bem como a praticidade de comprar essa alimentação, aponta para uma 

outra lógica, talvez mais urbana. Ainda assim, esses agricultores reafirmam ser 

importante ter uma alimentação saudável e que o fato de poder produzir o próprio 

alimento é a “base de qualquer agricultor”, entretanto não o fazem por conta de sua 

opção pessoal, mas remontam a esta importância no reconhecimento de suas atividades. 

 Essas questões podem ser também evidenciadas ao se observar, no quadro 25, 

as respostas à pergunta que trata sobre a situação atual da parte alimentar, ou seja, se 

sempre foi desta maneira ou se ocorreu alguma alteração a partir dos processos de 

discussão de outras agriculturas nas comunidades. Em 17 das 20 entrevistas não foram 

observadas alterações nas formas de alimentação. No entanto, nas três famílias em que 

aconteceram alterações no cotidiano alimentar, esta percepção reafirma as duas 

premissas anteriormente destacadas em relação ao autoconsumo. Estas três famílias da 
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Comunidade do Capiru do Epifanio destacam a melhoria nas condições da alimentação, 

a partir da discussão e implementação dos processos agroecológicos, ocorrendo um 

aumento da diversidade de cultivos e da alimentação nas unidades de produção.   

 A realidade das comunidades permite estabelecer uma analogia a partir de 

Musumeci (1987), para estes casos, pois a autora trabalha com duas categorias: 

autoconsumo simbólico e autoconsumo real. O autoconsumo simbólico seria a expressão 

de um processo histórico vivenciado no passado pelos agricultores e que se traduz em 

novas ressignificações na atualidade, por conta de seu cotidiano e de sua forma de 

produção, mas que se expressam mais como discurso do que propriamente como uma 

situação real. Esta analogia com o trabalho de Musumeci (1987) parece ser uma forma 

interessante de entender esta lógica, pois, ao não produzir totalmente seus alimentos, 

mas, ao mesmo tempo, destacar sua importância, assim como reafirmar sua condição 

social de agricultor, ele atribui a esta lógica um simbolismo de valorização da condição 

social e de suas tradições. 

 Outro ponto interessante em relação a esse consumo simbólico é o fato de que 

neste grupo b e c é que se encontra a quase totalidade das experiências com a 

pluriatividade e o trabalho externo, pois todos, sem exceção, passaram por tal 

experiência. Assim como é neste grupo que se encontram membros da primeira geração 

das famílias que também exerceram outras atividades, além da agricultura. Este 

processo pode sugerir a transmissão de uma forma de conceber e de analisar as práticas 

alimentares ou talvez a descoberta de outros tempos e espaços de produção e vida no 

contato com outras atividades. 

 A participação dos agricultores nos diferentes espaços sociais e suas trajetórias 

contribui para entender essas diferenciações, assim como para entender a preocupação 

com a alimentação saudável e a própria saúde, mesmo que se observem contradições 

pelo fato de realizarem compras em um supermercado. Este contexto também faz parte 

de um discurso incorporado, conjuntamente com as práticas de base ecológica, e que se 

explicita na prática de produzir alimentos mais limpos e buscar uma integração positiva e 

conservacionista do homem em seu ambiente. Tal percepção se concretiza no momento 

em que estes agricultores se permitem também consumir o que produzem, fato 

anteriormente nem sempre possível, além do fator socializador de poder trabalhar com as 

crianças por perto, pois não correm o risco de intoxicação: 

A vantagem é tá fora do químico, a grande vantagem! Hoje posso tá 
trabalhando ali e a menina pode tá andando no meio da planta, sem problema 
nenhum, junto ali! Antigamente, não! Passava veneno tinha que cuidá, não 
podia, tinha que ficá de olho, não dava, né! (agricultor, 35 anos). 

 A essas experiências de construção de novas práticas, dos habitus alimentares e 
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ambientais, também se agregam as preocupações com a saúde da família, pois cinco 

delas enfrentaram problemas com intoxicações, conseqüência da forma convencional de 

produção, quando ainda utilizavam produtos químicos sintéticos. De acordo com duas 

das famílias entrevistadas, esse foi o motivo central para a conversão à produção 

orgânica de olerícolas, pois os intoxicados foram internados no hospital do município e 

chegaram a correr risco de morte. 

 Nesse sentido, o trabalho realizado pelos mediadores ao constatar esses 

problemas encontra a possibilidade de ter um embasamento prático com relação ao seu 

discurso quanto ao modelo de agricultura e de produção. Esse fato também pode 

contribuir para explicar as diferenciações entre as comunidades, pois nem todas 

experimentaram essas vivências de problemas com a saúde por conta da utilização de 

agrotóxicos, conforme pode ser constatado no quadro a seguir, quando os agricultores 

foram perguntados sobre os motivos do afastamento do trabalho: 
Quadro 26 – Acidentes no trabalho ou intoxicação por comunidade 

Comunidade   
 
Capiru do Epifanio 

 
acidente no trabalho 

 
1 

  outro 1 
  não 3 
 
Capiru dos Cavassin 

 
acidente no trabalho 

 
1 

  intoxicação por agrotóxicos 2 
 
Campina dos Pinto 

 
acidente no trabalho 

 
5 

  intoxicação por agrotóxicos 3 
  não 4 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Essas percepções em relação à utilização da mão-de-obra, consumo e 

autoconsumo, aliadas às diferentes transições na agricultura, que já foram destacadas no 

capítulo 2 e 3, possuem estreita relação com a produção, a tecnologia utilizada nas 

unidades de produção, e é este o próximo aspecto a ser destacado nessa seção. 

 

5.3. A produção e a tecnologia nas unidades 
 O fato de essa agricultura familiar resistir a um contexto de bloqueios e restrições, 

seu isolamento geográfico, social e falta de políticas públicas direcionadas a sua 

realidade, não quer dizer essa agricultura não tenha relações com a realidade 

socioeconômica. Nesse sentido a sua inserção no mercado, as diferentes sociabilidades 

contribuem para estruturar os processos de transição, bem como as formas diversas de 

produção, a técnica utilizada, sua capitalização e as suas estratégias para essa 

adaptabilidade. 

 A caracterização da agricultura familiar nesta pesquisa foi, até aqui, realizada a 

partir da organização familiar com relação ao trabalho e o consumo, pois estas são duas 
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referências fundamentais para entender a complexidade dessa agricultura. Uma terceira 

questão é destacada com relação aos aspectos da produção e da tecnologia, para que se 

possa nos dois últimos itens construir uma reflexão sobre as práticas de base ecológica. 

 Dessa maneira, é importante construir uma caracterização da produção e das 

técnicas utilizadas nessas unidades de produção, assim como os cultivos que são 

realizados.  As propriedades, na sua maioria, estão bem estruturadas, conforme pode ser 

observado na tabela que segue, quando considerada a presença de diferentes tipos de 

equipamentos agrícolas. Este dado sugere que, além do uso da mão-de-obra familiar, a 

mecanização dos processos de produção também é outro fator importante na produção 

destas unidades. Vale ressaltar que a mecanização ocorre com maior intensidade nas 

comunidades Campina dos Pinto e Capiru dos Cavassin, e que nestas comunidades não 

foi identificada a prática de trocar dias de serviço, característica que anteriormente era 

tradicional em ambas, o que sugere a intensificação do uso das áreas e do trabalho nas 

unidades. 

 A maior capitalização das comunidades de Campina dos Pintos e Capiru dos 

Cavassin se explícita neste quadro dos equipamentos (quadro 27), o que também implica 

diferentes manejos e práticas agrícolas de base ecológica. Essas diferenciações têm a 

ver com as diferentes formas de acesso aos mercados, a tecnologia, as suas 

sociabilidades, conforme explicitado no capítulo 3 e 4, assim como, com um processo de 

diversificação que se observa em seus aspectos teóricos em relação à agricultura 

familiar, sua heterogeneidade e diversidade, base para pensar nas positividades do rural 

e da inserção dessa agricultura na sociedade. 
Quadro 27 – Equipamentos/animais para o trabalho por comunidade 

  Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto 
 
trator/micro trator 

 
sim 

 
1 

 
20,0% 

 
2 

 
66,7% 

 
11 

 
91,7% 

  não 4 80,0% 1 33,3% 1 8,3% 
rotativa para micro sim   2 66,7% 8 66,7% 
  não 5 100,0% 1 33,3% 4 33,3% 
outros equipamentos sim 1 20,0% 1 33,3% 11 91,7% 
  não 4 80,0% 2 66,7% 1 8,3% 
pulverizador tratorizado sim   2 66,7% 6 50,0% 
  não 5 100,0% 1 33,3% 6 50,0% 
camioneta ou utilitário sim 1 20,0% 1 33,3% 3 25,0% 
  não 4 80,0% 2 66,7% 9 75,0% 
caminhão sim   1 33,3% 5 41,7% 
  não 5 100,0% 2 66,7% 7 58,3% 
carro sim 1 20,0% 1 33,3% 10 83,3% 
  não 4 80,0% 2 66,7% 2 16,7% 
cavalo sim 3 60,0%     
 não 2 40,0% 3 100,0% 12 100,0% 
pulverizador costal sim 4 80,0% 2 66,7% 10 83,3% 
 não 1 20,0% 1 33,3% 2 16,7% 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 
 Essa maior capitalização e diferenciação, que ocorre nas três comunidades e que 
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se acentuam se o parâmetro a ser observado for o município de Ro Branco do Sul, 

também pode ser observada em relação ao tempo de utilização da técnica de irrigação, 

que ocorre em praticamente todas as unidades de produção. O uso dessa técnica é 

intensivo e mais um fator que possibilita a redução de risco e a possibilidade de uma 

rentabilidade, nas duas comunidades que a utilizam, pois permite a continuidade da 

produção em épocas de escassez de chuvas, possibilitando um planejamento e 

escalonamento da produção. Isto porque a água deixa de ser um fator limitante, 

propiciando, desta forma, maior segurança e rentabilidade econômica com a atividade, 

nessas duas comunidades. No Capiru do Epifanio essa técnica está disponível somente 

na horta coletiva, nas unidades individuais ela não é encontrada e atualmente na horta 

não é utilizada, pois as famílias estão em processo de reorganização das atividades. 

Entretanto o tempo médio de utilização da irrigação nas unidades é de sete anos. 
Quadro 28 – Demonstrativo da utilização de irrigação 

  Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto 
- Possui irrigação sim 4 80,0% 3 100,0% 10 83,3% 
  não 1 20,0%     2 16,7% 
- Tipo de irrigação aspersão 3 60,0% 3 100,0% 10 83,3% 
  micro 

aspersor 1 20,0%         

  não se aplica 1 20,0%     2 16,7% 
- Há quanto tempo implantou o sistema de 
irrigação? (anos) 

 
1         1 10,0% 

   
2 4 100,0%     1 10,0% 

  4         1 10,0% 
  5         1 10,0% 
  8         1 10,0% 
  10     1 33,3% 5 50,0% 
  15     1 33,3%     
  20     1 33,3%     
- Porque implantou o sistema de irrigação? seca 1 25,0% 2 66,7% 1 10,0% 
  manter a 

produção 1 25,0% 1 33,3% 9 90,0% 

  incentivo de 
entidades 2 50,0%         

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 Outro aspecto importante a ser destacado, e que tem relação com a estruturação 

das unidades é a capitalização, que dez agricultores entrevistados realizam – de forma 

individual ou mesmo em parceria com as unidades de produção de parentes próximos – 

numa área, geralmente de 1 a 3 ha, que é destinada à formação de uma reserva de valor 

pelo cultivo da bracatinga. Esse cultivo é conduzido sob o sistema tradicional de 

derrubada, retirada da lenha e queima dos restos culturais, aqui ocorre um cruzamento 

do orgânico e do tradicional, quanto às técnicas de manejo na cultura. A estratégia de 

utilizar a bracatinga como uma renda adicional somente é acionada no caso de ocorrer 

uma emergência na família ou quando o desenvolvimento vegetativo atingiu seu estágio 

de melhor valoração no mercado, permitindo a obtenção de uma maior rentabilidade. 

 Essa estratégia de utilizar uma reserva de capital é também identificada em 
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relação ao crédito agrícola, principalmente do PRONAF, que é acionado como uma forma 

de garantir um capital de giro e para as necessidades urgentes; seu uso é relativamente 

recente no Capiru do Epifanio, sendo que nas demais comunidades já eram utilizadas por 

alguns agricultores que possuem documentação legal das unidades, tanto na forma de 

custeio como de investimento. Com o surgimento da CRESOL (fruto das discussões 

iniciadas junto ao Terra Solidária e na fase inicial da proposta da agricultura orgânica), o 

acesso aos recursos passou a ser facilitado e com menos burocracia, recorrendo ao 

crédito 16 das 20 famílias pesquisadas, de acordo com os dados do quadro 29. 
 Essa modalidade de crédito e a possibilidade de uma capitalização, de acordo 

com os entrevistados, permitem maior estabilidade e segurança para se planejar os 

investimentos e a produção no curto e mesmo no longo prazo, pois é um recurso que 

está à disposição, sendo de fácil acesso e com boas condições de pagamento. 
Quadro 29 – Utilização de crédito, programas do governo por comunidade 

  Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pintos 
- Tem algum financiamento? sim 4 80,0% 1 33,3% 12 100,0

% 
  não 1 20,0% 2 66,7%     
- Pronaf Custeio sim 3 60,0% 1 33,3% 12 100,0

% 
  não 2 40,0% 2 66,7%     
- Pronaf Investimento sim 4 80,0%     10 83,3% 
  não 1 20,0% 3 100,0% 2 16,7% 
- Bolsa Família sim         1 8,3% 
  não 5 100,0% 3 100,0% 11 91,7% 
- Outro Programa do Governo sim 4 80,0%     4 33,3% 
  não 1 20,0% 3 100,0% 8 66,7% 

 Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 O processo de acesso ao crédito é que mobiliza e canaliza, na atualidade, a luta e 

a organização desses agricultores, e dessa forma, é também uma continuidade dos 

processos iniciais de organização e mobilização em Rio Branco do Sul. Essas trajetórias 

de discussões e organização trazem também uma percepção partilhada por todos os 

entrevistados: a agricultura orgânica, além de melhorar a qualidade de vida das famílias, 

abriu novos horizontes para o processo de organização. 

 Na percepção dos agricultores os resultados financeiros propiciados pela prática 

da agricultura orgânica são positivos. Na pesquisa de campo, nove agricultores 

afirmaram que por meio de sua atividade conseguem reproduzir os fatores de produção, 

melhorar o consumo alimentar da família e destinar uma parte da renda para outras 

necessidades. Outros dez agricultores afirmaram somente produzir o suficiente para a 

reprodução dos fatores de produção e da família e apenas um agricultor afirma não 

produzir o suficiente para manter o sustento familiar e, por isso, recorre a outras 

alternativas, realizando “bicos fora” da unidade produtiva. Este agricultor cultiva uma área 

reduzida, composta por somente 1,79 ha, sendo que até o momento não teve a 
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possibilidade de realizar arrendamentos ou parcerias para o cultivo de novas áreas. 

 Embora os resultados econômicos e as percepções dos agricultores não sejam 

homogêneos, no geral, a avaliação das famílias quanto ao sistema orgânico e(ou) 

agroecológico é de melhorias na condição e qualidade de vida. 

 Outro aspecto em relação à produção é quanto ao manejo do solo e às técnicas 

de cultivo utilizadas; conforme está apontado no quadro 30, ocorre uma diversidade de 

técnicas que incorporam, além de práticas tradicionais, outras transformadas e(ou) 

adaptadas a uma nova percepção, conformada a partir das discussões da agricultura 

orgânica/agroecologia. 

 De acordo com o quadro 30, todas as famílias fazem uso da adubação verde e 

grande parte dos agricultores utiliza técnicas de manejo menos agressivas ao ambiente, 

de acordo com as premissas teóricas da agricultura orgânica e da agroecologia. 
Quadro 30 – Técnicas e manejo utilizados por comunidade 

 Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto Total 
- Utiliza adubação orgânica 3 60,0 2 66,7 11 91,7 16 80,0 
- Utiliza adubação verde 5 100,0 3 100,0 12 100,0 20 100,0 
- Utiliza controle biológico integrado 2 40,0 0 ,0 11 91,7 13 65,0 
- Utiliza incorporação de restos 4 80,0 3 100,0 9 75,0 16 80,0 
- Utiliza rotação de culturas 3 60,0 3 100,0 11 91,7 17 85,0 
- Utiliza cultivo solteiro 1 20,0 3 100,0 10 83,3 14 70,0 
- Utiliza cultivo intercalado/consorciado 3 60,0 1 33,3 0 ,0 4 20,0 
- Utiliza queima de resto 3 60,0 0 ,0 0 ,0 3 15,0 
-Utiliza aração – gradagem 3 60,0 3 100,0 12 100,0 18 90,0 
- Utiliza capina manual 5 100,0 2 66,7 12 100,0 19 95,0 
- Utiliza curva de nível 3 60,0 2 66,7 9 75,0 14 70,0 
- Utiliza semente mudas compradas 2 40,0 3 100,0 11 91,7 16 80,0 
- Utiliza análise de solo/calcário 1 20,0 2 66,7 8 66,7 11 55,0 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Apesar de todas as famílias entrevistadas fazerem uso da adubação verde e uma 

grande maioria de adubação orgânica, o que pode sugerir uma preocupação com a 

questão conservacionista, essas práticas convivem com o uso de técnicas convencionais, 

como é o caso da aração e da gradagem do solo. Isto demonstra que nem sempre a 

questão ambiental está presente na prática, não se expressando, portanto, na gestão da 

propriedade, originando, em alguns casos, problemas advindos da falta de um melhor 

manejo do solo e de um sistema adequado de rotação de culturas. 

 A questão central que parece interferir está relacionada ao processo de produção, 

fazendo com que o uso do solo seja intensivo. Isto foi comprovado ao se realizar um 

“exercício” sobre o uso do solo junto aos agricultores entrevistados, tendo por base a 

destinação de cada área cultivável da unidades de produção: 
Quadro 31 – Relação ocupação áreas de cultura e unidades de produção 

 Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto Total 
área cultura (ha.) 20,80 10,17 122,72 153,69 

área unidade (ha.) 75,60 51,30 90,30 217,20 
% culturas/unidade  27,5 19,8 135,9 70,8 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
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 Nesse sentido foi realizada a soma das áreas de cultivo e comparadas com as 

áreas das unidades (quadro 31) que apontam para o uso intensivo na comunidade da 

Campina dos Pinto para sete dos doze agricultores entrevistados, pois o grupo que 

trabalha coletivamente (cinco agricultores) tem área suficiente para realizar as rotações 

de culturas de forma menos intensiva. Isto porque em alguns casos ocorre a 

possibilidade de reutilizar-se a mesma área somente a cada três ou quatro meses do 

último cultivo, desde que não seja para cultivar uma espécie de uma mesma família 

botânica. Além disso, a dificuldade de manejo, principalmente em se tratando do uso da 

rotação de culturas, é um impedimento colocado pelo tamanho das propriedades, que 

não permite a implementação de um sistema adequado de alternância de culturas no 

tempo e espaço. 

 No quadro 32 estão identificadas as culturas produzidas por estes agricultores, o 

que possibilita que se faça uma análise das situações das três comunidades 

pesquisadas, que são também representativas das trajetórias destes agricultores, de 

suas comunidades e das práticas agrícolas de base ecológica, bem como da diversidade 

de cultivos e das situações. 

 Na Campina dos Pinto é onde se encontra uma maior diversidade de cultivos por 

conta da trajetória na agricultura orgânica e experiência de manejo, embora haja uma 

utilização intensiva do solo. Os agricultores desta comunidade procuram realizar a 

rotação de culturas de forma sucessiva nas áreas, intercalada por um período de pousio, 

normalmente com a instalação de alguma espécie de adubação verde, o que colabora na 

recuperação do solo. Esta situação de maior flexibilidade pode ser explicada pelo fato de 

que nesta comunidade residem somente cinco famílias que preferem adquirir parte de 

sua alimentação no supermercado e fazer a contratualização com a processadora, o que 

permite maior liberdade na escolha dos cultivos, bem como realizar uma produção para o 

autoconsumo nas unidades. 

 No Capiru dos Cavassin a especialização é a opção preferencial dos agricultores, 

bem como o fato de eles não produzirem para o autoconsumo. E isso se reflete na pouca 

diversidade em relação aos cultivos, pois a produção é direcionada para a especialização 

e o milho é somente plantado para “mexer a terra” e realizar uma rotação de cultura. 

 Já no Capiru do Epifanio encontra-se uma agricultura de subsistência muito 

presente no cultivo de grãos e frutas e uma pequena inserção nos cultivos comerciais, 

por conta da participação pioneira destes agricultores no mercado de produtos 

agroecológicos. 

 Essas diferenciações demarcam, além dos diferentes estágios das práticas 

agrícolas de base ecológica presentes em cada comunidade, outra característica 
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recorrente nas unidades de produção pesquisadas: a centralidade da agricultura em 

detrimento da pecuária nos sistemas de produção. 
Quadro 32 – Culturas produzidas por comunidade 

  Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto Total 
 Culturas     
Grãos/miudeza milho 5 3 6 14 
  feijão 5 1 6 12 
  arroz 1 -0- -0- 1 
  mandioca 4 2 6 12 
  batata doce 4 1 5 10 
  temperos 1 1 6 8 
  amendoim 3 -0- 5 8 
 abóbora 1 1 3 5 
 Frutas laranja 2 -0- 2 4 
  limão 2 -0- -0- 2 
  mexerica 2 -0- 2 4 
  caqui 1 1 2 4 
  uva -0- -0- 2 2 
  maçã 1 -0- -0- 1 
 pêssego -0- 1 2 3 
 Caixaria tomate -0- 3 4 7 
  chuchu -0- 1 1 2 
  abobrinha -0- 1 1 2 
  vagem 2 -0- 8 10 
  alho -0- -0- 1 1 
  pepino -0- 1 7 8 
  repolho 5 -0- 4 9 
  couve flor -0- -0- 2 2 
  pimentão -0- 2 5 7 
  cenoura -0- -0- 1 1 
  cebolinha -0- -0- 1 1 
  salsa -0- -0- 1 1 
  beterraba 5 -0- 5 10 
  brócolis 5 -0- 6 11 
 mini-repolho -0- -0- 5 5 
Folhosas alface 5 2 11 18 
 couve manteiga 5 -0- 9 14 
 acelga -0- -0- 9 9 
 scarolla 5 -0- 2 7 
 chicória -0- 2 5 7 
  rúcula -0- 2 -0- 2 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 Essa centralidade fica evidente ao se analisar os dados do quadro a seguir, os 

quais mostram que a criação de animais é destinada somente para o autoconsumo, com 

exceção de uma família do Capiru do Epifanio que trabalha com animais na sua matriz 

principal de produção e renda: 
Quadro 33 - Produção de autoconsumo e bracatinga por comunidade 

 Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina do Pinto 
- produção de bovino de carne e leite? sim 1 0 7 
  não 4 3 5 
- produção de suíno? sim 3 1 6 
  não 2 2 6 
- produção de ovino/caprino? sim 2 0 0 
  não 3 3 12 
- produção de galinha caipira carne/ovos? sim 5 1 7 
  não 0 2 5 
- outra produção? sim 1 1 1 
  não 4 2 11 
- produção de mel? sim 2  3 
  não 3 3 9 
- produção de vinho? sim 0 0 5 
  não 5 3 7 
- produção de queijo? sim 1 0 6 
  não 4 3 6 
- produção de vegetal processada sim 1 0 3 
  não 4 3 9 
- produção de bracatinga? sim 2 2 6 
  não 3 1 6 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 

 Novamente ocorre uma diferenciação nas comunidades e a Campina dos Pinto se 
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destaca pela forma coletiva de produção e do uso do solo, que permite uma maior 

diversificação da produção. É a partir dessa diversidade em relação as trajetórias, ao 

acesso ao mercado, mão-de-obra e organização do trabalho, consumo e autoconsumo, 

bem como a questão tecnológica que esses agricultores constroem e construíram seu 

patrimônio, que tem imbricações com suas práticas, como será analisado nos dois 

próximos itens. 

 
5.4. As práticas de base ecológica: as mudanças e as permanências 
 O processo de incorporação das práticas agrícolas de base ecológica se 

estabelece a partir do movimento de mudanças/permanências no cotidiano destes 

agricultores familiares. Esse processo é informado pelas condições macrossociais e 

pelos processos gerais de transição na agricultura, num cenário de crise socioambiental. 

A visibilidade desta crise, em se tratando especificamente do mundo rural, é também 

reflexo do fortalecimento dos movimentos rebeldes da agricultura, os quais se 

contrapõem ao modelo hegemônico de agricultura e sua racionalidade moderna, tendo 

uma reflexibilidade na vida desta agricultura familiar. 

 A produção orgânica foi responsável direta ou indiretamente por um conjunto de 

mudanças ocorridas no interior das propriedades, bem como por práticas e estratégias 

produtivas e reprodutivas das famílias, no curto e longo prazo. Como exemplo, os 

entrevistados destacaram os seguintes aspectos: a) adoção de novas práticas e técnicas 

mais adequadas de produção e manejo do solo; b) estabelecimento de novas relações 

com o mercado, a partir das oportunidades e (ou) restrições à comercialização; c) 

mudanças positivas na organização da produção e da família, com uma maior 

rentabilidade, permitindo, em alguns casos, o acesso a equipamentos e a uma melhor 

infra-estrutura produtiva; d) acesso a novos conhecimentos e informações, como uma 

condição estrutural deste processo, pois na maioria dos casos a sua falta ou deficiência 

pode vir a restringir as possibilidades futuras. Note-se que fatores não eram vivenciados, 

dessa forma, por estes agricultores quando trabalhavam na forma convencional. 

 Ao perceber a agricultura orgânica e(ou) agroecologia como parte de um campo 

em disputa, em relação ao modelo de desenvolvimento e a percepção de um ideário 

ambiental presente neste processo, os agricultores passam a mediar suas práticas a 

partir de uma incorporação desse ideário como um sentido do jogo. No entanto, essas 

práticas no seu cotidiano adquirem o sentido de uma experiência vivenciada, reforçando 

a importância de reconhecer a natureza e o ambiente como partes integrantes de uma 

totalidade na produção, mas que, mesmo sendo informada com uma ressignificação, ela 

também tem a carga de uma racionalidade, de concepção de mercado e de produção, 
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vivenciada no passado e que também se manifesta no presente. 

 E será nesse movimento da realidade, que tem permanente ligação entre um 

passado e o seu presente, assim como com as dinâmicas de mudanças e permanências, 

que os habitus destes agricultores se traduzem nas práticas. Assim, e conforme 

destacado nas entrevistas pelos agricultores, ocorre uma divisão entre o antes e depois 

da agricultura orgânica e (ou) da agroecologia, no sentido de uma “di-visão”: 

Sempre falei: ‘agricultor’ quando perguntava! É espontâneo! De uns dois anos 
pra cá, tá meio em confusão na cabeça, meio abalou... O orgânico nem tanto, 
mas o agroecologico abalou mais, a gente sempre trabalhou com maquinário 
(...) Tem que descobrir os erros (...) Hoje meio tímido, mas o agroecológico 
sem o embalo não tem como entrá, mas depois que vai (...) No início dá pavor! 
Você fica desprotegido, fica sem um guarda-chuva, mas vai se abrindo, aos 
pouco (...) A matéria prima (esterco) é o mais difícil, se traz de fora é caro, mas 
vai mais rápido, isto tem que pensá, é difícil (agricultor, 36 anos). 

 Dentro desse contexto, o processo inicial das atuais práticas vivenciadas pelos 

agricultores tem como referência as formas tradicionais de produção que foram 

incorporadas de diferentes maneiras no seu dia-a-dia. As três comunidades pesquisadas 

passaram por diferentes graus de integração à modernização agrícola e pela convivência 

com seus pressupostos econômicos e sua racionalidade técnica. Como foi visto 

anteriormente, em Campina dos Pintos e Capiru do Cavassin esta inserção aconteceu 

com maior intensidade a partir do cultivo de olerícolas, que substituiu as culturas 

tradicionais e os hortifrutigranjeiros, produzidos na época sob uma lógica que observava 

os ciclos da natureza, adotando um manejo de menor impacto ambiental. Esses 

diferentes processos de transições são também geradores de práticas distintas de 

manejo das culturas e visões de ambiente, produção e natureza. 

 Ao se modernizar, Campina dos Pintos e Capiru dos Cavassin incorporam as 

práticas modernas de manejo do solo, das culturas e das “plantas invasoras”. Ao mesmo 

tempo, deixaram de utilizar determinados “ritos” que seguiam uma lógica “natural”, como 

a observação de épocas de plantio, as fases da lua, ou seja, os tempos e espaços tinham 

uma lógica mais integrada aos processos presentes na natureza. 

 Já em Capiru do Epifanio, a maioria dos agricultores entrevistados incorporou 

parcialmente essa racionalidade, mediante experiências pontuais de uso de “venenos”, 

adubos sintéticos e sementes selecionadas, que tiveram acopladas ao seu “receituário” 

técnicas de produção inadequadas à realidade física, social e econômica desta 

comunidade, já que os solos nessas comunidade não são adequados a uma prática 

intensiva de exploração. Nesse sentido, a lógica tradicional da coivara, apesar da 

aparente agressividade ao solo, ao utilizar a queima dos restos culturais, tinha em suas 

premissas o pousio do solo para uma recuperação natural de parte de suas propriedades. 

Dessa maneira, o tempo de produção era marcado pelas questões naturais e não pela 
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artificialização das técnicas e dos produtos. A incorporação dessas práticas modernas na 

Capiru do Epifanio ocorreu de forma menos intensiva, sendo que são mantidas até os 

dias atuais algumas práticas tradicionais da agricultura cabocla. 

 Os ciclos de produção, os tempos e espaços de produção foram modificados com 

a produção moderna, exigindo a utilização de técnicas de controle das plantas, de 

preparo do solo e o uso de químicos sintéticos, assim como o constante combate de 

fungos, insetos que trazem danos à produção. Para o aumento da produção, foi 

necessário aumentar a quantidade de insumos (por conta da fertilidade natural dos solos 

da região), o que aumentou custos e passou a interferir diretamente na renda: 

(...) Vai competindo, foi fazendo as coisa mudá! Também veio oferta de 
emprego, boa parte foi embora, as coisas vai se destruindo, as antiga 
solidariedade, a comunidade foi esvaziando, metade foi embora... A natureza 
não agüento! Antes, depois do fogo, descansava. A terra não conseguiu pará, 
foi muito adubo, a coisa foi empobrecendo... (agricultor, 35 anos). 

 Nessa perspectiva, e visando a um equilíbrio na renda, foi necessário o aumento 

da produção, da produtividade e da intensificação no uso da mão-de-obra, para ocorrer 

uma compensação da sazonalidade dos preços e do mercado. Cria-se um círculo vicioso 

instável no qual o agricultor trabalha no limite de uma renda ou do prejuízo e, 

conseqüentemente, sem possibilidade de reproduzir os fatores de produção. 

 A incorporação das práticas de base ecológica, nesse sentido, representa também 

algumas alterações no cotidiano desta agricultura. No manejo do dia-a-dia desta 

agricultura, o trabalho passa a ser utilizado de forma intensiva, com a alocação de mão-

de-obra familiar ou dos parceiros, pois será necessário acompanhar a produção em todo 

o seu ciclo cultural, para observar as reações e controlar a vegetação para não haver 

concorrência com a produção, embora também tenham se mantido algumas etapas, 

como é o caso da capina manual. Essa capina, no entanto, passa a ter outro significado 

que a simples “limpeza do solo”; agora é entendida como uma prática que visa apenas 

inibir o desenvolvimento das plantas concorrentes, sendo, portanto, seletiva. Por outro 

lado, se antes eram consideradas invasoras, agora contribuem para a proteção do solo e 

são indicadoras do equilíbrio/desequilíbrio deste solo. Também passam a utilizar 

aplicação tópica de produtos menos tóxicos ao ambiente e de adubos orgânicos para 

corrigir desequilíbrios na produção. Durante o processo de transição da agricultura 

convencional para o orgânico, esse aumento de insumos é mais significativo, mas, no 

decorrer da prática orgânica, tende a diminuir em função de um maior equilíbrio do 

ambiente de produção, desde que haja condições de realizar-se um manejo rotacional na 

unidade de produção, o que em alguns casos é impossível devido às questões fundiárias, 

tratadas anteriormente.  
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 A produção orgânica e (ou) agroecológica também exige um acompanhamento 

cotidiano do desenvolvimento das plantas, de forma que o agricultor possa estar atento 

aos processos que possam vir a prejudicar a produção. Esse novo cotidiano requer o 

aprendizado do manejo do solo e das plantas, visando à correção de problemas de 

equilíbrio e desequilíbrio; para isso é necessária a percepção dos tempos distintos das 

culturas, os tempos de concorrência e os tempos de vida no solo. No início do processo 

de conversão também ocorre uma maior incidência de doenças e “pragas” nas culturas, 

fatores que passam a ser minimizados com o equilíbrio do solo e das plantas: 

O mais difícil foi prá começá na agricultura orgânica: perdia! Consegui produzí, 
mas a terra era bem desequilibrada no primeiro ano e o segundo, depois, foi 
mais tranqüilo. Fácil, não é fácil, pois tem mão-de-obra direta, não tem 
maquinário... Mas o bom é que depois não usa mais agrotóxicos e adubo 
químico. No orgânico pode passar o produto e não tem problema como no 
convencional (agricultor, 32 anos). 

 Sendo assim, o agricultor passa a ser parte ativa do processo produtivo e com um 

aprendizado que se renova a cada dia, a partir de sua experiência e da socialização de 

informações e experiências que ocorrem entre os agricultores orgânicos nas 

comunidades. Nesse processo, a agricultura orgânica/agroecológica representa também 

a oportunidade de aquisição de novos conhecimentos sobre o solo/planta e sobre essa 

nova rotina, que incorpora saberes tradicionais do passado, principalmente quanto à 

natureza e aos ciclos produtivos, além de uma maior produção e(ou) socialização de 

conhecimentos técnicos sobre o ambiente e a produção. 

 Além disso, ocorre um novo pensar sobre o planejamento da produção, do ponto 

de vista de como efetuar o plantio, a rotação de culturas, a adubação verde, a correção 

dos desequilíbrios da produção e do solo, os manejos culturais e a adequação da mão-

de-obra de acordo com as demandas e o manejo na unidade de produção; pontos esses 

que, embora não sejam propriamente novidades para os agricultores, têm um tempo e 

saberes distintos nesse tipo de produção. 

 Dessa forma, as práticas de base ecológica possibilitaram a socialização dos 

conhecimentos e a construção de laços de solidariedade entre os agricultores e desses 

com os mediadores, pois o processo de incorporação de novas técnicas exige uma 

reorganização das unidades, discussões e participação em encontros para a aquisição 

das premissas básicas de cada estilo de agricultura. 

 A construção de saberes é um processo coletivo de aprendizado entre os 

participantes, principalmente porque a “natureza viva” tem respostas diferenciadas a cada 

situação. Esse processo propicia aos agricultores o retorno a uma tradição de 

observação, atenção e análise da natureza, pois as práticas do dia-a-dia precisam ser 

incorporadas mediante uma ação reflexiva ou uma práxis, em acordo com Brandenburg 
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(2002). Nesse sentido, é um habitus em movimento, orientado pelas disposições de um 

passado negado pelo processo modernizador. 

 Assim, constitui também a afirmação da condição social de agricultor, de um 

trabalhador que exerce seu ofício na e com a natureza. Este é um ponto presente nas 

falas dos agricultores entrevistados, que destacam, nesse contexto, uma maior 

aproximação com a natureza e a afirmação de uma forma diferenciada de produzir e viver 

o cotidiano: 

(...) Outra coisa também é sobre a natureza, que falamo antes. Depois que a 
gente aprende a respeitá a natureza, impressionante! Pois na medida que você 
respeita e contribui, cuida dela, ela te retribui também, né! (...) Hoje é diferente 
a lida, o cuidado com o solo, por uma questão de consciência! Antigamente 
não interessava, tava destruindo, não tinha informação sobre isto; tinha mais 
terreno para trabalhar, conseguia fazer uma rotação. Hoje, o solo é vivo! É 
necessário tratar bem dele, da natureza em geral, apesar de hoje isto ser bem 
difícil (agricultor, 36 anos). 

 O uso das técnicas, a partir de uma vivência e das tradições incorporadas no seu 

patrimônio sociocultural, é valorizado pelos agricultores, e esses saberes exercem uma 

ponte entre o passado tradicional e o moderno orgânico, com seu discurso ambiental. 

 As sociabilidades, por sua vez, também são vividas de forma distinta em cada 

comunidade pesquisada, tendo por base as relações comerciais com Curitiba e com Rio 

Branco do Sul. Da mesma forma, lógicas distintas orientam a produção nas três 

comunidades, conforme já foi destacado, sendo um sistema mais direcionado ao 

mercado (Campina dos Pinto e Capiru dos Cavassin) e outro direcionado a suprir, 

primeiramente, as necessidades familiares de subsistência para então comercializar os 

excedentes (Capiru do Epifanio). As sociabilidades – como oportunidades de convívio 

nas relações cotidianas na produção e na comercialização de produtos, na CEASA, no 

mercado público, na venda em feiras, com atravessadores etc. – também se incorporam 

ao modo de vida desta agricultura familiar. Além disso, ocorre um processo distinto 

também em relação ao acesso às informações e aos conhecimentos sobre preços e 

sazonalidades do mercado, os quais são percebidos de distintas maneiras pelas 

diferentes lógicas.  

 A vivência dos mercados igualmente instrumentaliza esses agricultores sobre a 

importância dos saberes e dos conhecimentos na realização da contabilidade familiar, a 

partir da relação trabalho/consumo/necessidades e, principalmente, para poder conviver 

com as incertezas das sazonalidades e o “nervosismo do mercado”, que se reflete nos 

preços e nas demandas. Nesse sentido e tendo por base a realidade pesquisada, é 

impossível não pensar na análise realizada por Chayanov sobre a produção camponesa 

na Rússia. Em alguns momentos, tem-se a nítida impressão de que essa análise foi um 

exercício do futuro, de como essa agricultura familiar realiza a gestão da mão-de-obra (do 
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trabalho), da produção e da sua relação com o mercado. 

 Essas diferenciações se estruturam a partir destes múltiplos espaços que se 

traduzem em habitus e práticas distintas, pois os espaços sociais de vivências são 

diferentes e também são apreendidos de maneiras diversas. A pesquisa realizada junto 

às três comunidades evidencia três situações distintas. 

 Na Campina dos Pinto os agricultores incorporam as práticas agrícolas orgânicas 

de uma forma socializadora, contribuindo, na maior parte dos casos, na reorganização 

das unidades de produção de forma associativa. Esse processo também estimula as 

trocas entre os agricultores, assim como a participação nas organizações, como a 

CRESOL e o fortalecimento da comunidade. No entanto, os problemas fundiários impõem 

um manejo e um uso intensivo do solo e da matéria orgânica, como insumos externos às 

unidades produtivas, como pode ser observado na figura 16. 
Figura 16 - Imagens digitais unidades de produção na Comunidade Campina dos Pinto 

  
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 
 
 Na Capiru dos Cavassin, tendo como referência sua trajetória e os seus habitus 

adquiridos, os agricultores incorporam essas práticas orgânicas de forma mercadológica, 
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realizando um manejo intensivo e especializado em determinados cultivos, apesar do uso 

de técnicas orgânicas de produção; enfrentam, no entanto, problemas de manejo do solo 

e das culturas por conta desta opção. 

 Vale ressaltar a pouca possibilidade de socialização destes agricultores, pois, 

além de ser somente três famílias que trabalham com orgânicos, elas estão isoladas 

geograficamente, apesar de terem as melhores estradas de acesso às unidades 

produtivas, conforme já colocado anteriormente. 
Figura 17 – Imagens digitais unidades de produção na Comunidade Capiru dos Cavassin 

 

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 

 
 Na Capiru do Epifanio os agricultores não contam com a estrutura 

socioeconômica das duas outras comunidades. O trabalho realizado na perspectiva 

agroecológica com manejos de sucessão vegetal e agrofloresta é o mais próximo da 

realidade destes agricultores, pois demanda um aproveitamento dos recursos do meio 

natural. Estes agricultores ainda têm a possibilidade de realizar a rotação de culturas em 

suas áreas, prática que possibilita uma maior observação e integração com a natureza e 

o respeito aos tempos cotidianos de produção, havendo, assim, uma menor inserção da 
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racionalidade técnico-econômica. Essa forma de apreensão temporal diferenciada 

também exigiu por parte destes agricultores uma adaptação ao processo coletivo da 

horta. A partir da implementação dessa nova atividade, passou a haver uma demanda 

diária de trabalho no mesmo espaço, assim como um uso mais intensivo da mão-de-obra 

por conta do manejo das culturas, fatores que exigiram uma certa adaptação na rotina 

dos agricultores. 

 Atualmente, essa necessidade de adaptação está em processo de discussão pela 

comunidade, pois a horta coletiva está parada, assim como os dois projetos 

anteriormente destacados, o que também pode apontar para a necessidade de uma 

reorganização da comunidade e, principalmente, de uma formação e capacitação mais 

efetivas dos seus membros. 
Figura 18 – Imagens digitais unidades de produção na Comunidade Capiru do Epifanio 

I

 
Fonte: Jefferson Crispin/Wilson Zonin, 2007 (Turma VI-MADE). 

 
  As imagens das figuras 15, 16 e 17 permitem uma clara percepção das 

diferenciações do manejo orgânico (com menor diversidade) e o manejo agroecológico 

(com maior diversidade). Esses processos são mediados por conta das diferentes lógicas 
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presentes nos processos de transição nas comunidades e das lógicas das práticas. 

 

5.5. As lógicas das práticas, natureza e sustentabilidade 
 O habitus, como “sistema de disposições”, possibilita a análise das trajetórias 

sociais destes agricultores, pois suas ações práticas mobilizam um passado, que é 

acionado como patrimônio, tendo uma materialidade no presente. 

 Para tanto, buscou-se a possibilidade de estabelecer um diálogo com Bourdieu 

(1967), quando este afirma a existência de uma lógica da prática, tendo sua 

especificidade estabelecida a partir de uma estrutura temporal, que é também produto de 

um senso do jogo, de uma estratégia orientadora de uma prática, que necessariamente 

não tem objetivo racional instaurado na ação. A ação, nessa perspectiva, é orientada pelo 

sentido do jogo, pelo habitus que é entendido como sistemas de disposições transitórias, 

que se explicita ao jogar o jogo ou vivenciá-lo. 

 Embora o habitus tenha uma forte relação com os estilos de vida ou um sentido 

de pertencimento a determinado lugar no espaço social, ele também é produto das 

próprias ações de seus agentes e das múltiplas sociabilidades que ocorrem nos espaços 

sociais. 

 Para se construir o entendimento das práticas que estes agricultores incorporam 

no seu cotidiano, é necessário entender sua trajetória histórica e como eles se adaptam a 

esses processos, no sentido do jogo, no dizer de Bourdieu (2002), tendo por referência a 

unidade produtiva e a família nas mediações e sociabilidades que se estabelecem com o 

espaço social mais amplo. Para tanto, procurou-se destacar nos capítulos iniciais desta 

tese o contexto geral da sociedade, para então apontar as trajetórias e as características 

das comunidades e destes agricultores, o que permite analisar as estratégias adaptativas 

dos agricultores familiares a esses processos, a partir das mudanças e rupturas que 

ocorrem em seu cotidiano, pois são essas várias interfaces que se traduziram em 

práticas. 

 Essas práticas são conseqüências dessas trajetórias que, de acordo com 

Bourdieu (2002), são resultado de um processo que envolve determinadas conjunturas 

com seu tempo e espaço e esses “sistemas de disposições”, assim como as disputas 

presentes nesses processos. 

 Assim, a prática é um saber acumulado por estes agricultores nas suas 

experiências vividas na preparação do solo, no cultivo, na colheita, na comercialização de 

seus produtos, na vida comunitária e nos espaços mais amplos da sociedade. Nessa 

perspectiva, a sua produção e os seus produtos são os signos deste aprendizado na 

família, na comunidade, nas convivências com os mediadores e na sua inserção na 
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sociedade. No decorrer da trajetória desses agricultores, suas práticas se materializam 

na adoção de diferentes técnicas de manejo do solo, das culturas e seus ciclos e da 

interação desses processos na e com a natureza. Isso também pode ser observado em 

relação às suas sociabilidades, que se estabelecem a partir da discussão da construção 

social deste processo, de outras agriculturas, sua inserção na sociedade e nas relações 

com o mercado, seja nos momentos de oportunidades, seja em tempo de restrições. A 

conjunção desses dois fatores, a adoção das técnicas de manejo da agricultura 

orgânica/agroecologia e das sociabilidades, traz também para a discussão as estratégias 

utilizadas pelos agricultores, visando garantir sua sobrevivência nestes espaços. Essas 

estratégias serão mediadas pelo acesso a novos saberes e conhecimentos e pela 

ressignificação de seu patrimônio sociocultural, até então presente na sua trajetória, 

como será analisado neste item e no próximo capítulo. 

 É importante destacar que essas práticas e percepções são a materialização de 

um aprendizado, resultado da experiência de viver e trabalhar com uma natureza viva, 

que responde a essas práticas, pois ocorrem sinergias nestes processos entre o homem 

e a natureza, as quais se materializam em uma forma de produção e vida. Essas 

práticas, embora estejam inseridas em uma determinada conjuntura, conforme destacado 

anteriormente, simbolizam um modo de ser, fazer e produzir na e com a natureza, destes 

agricultores. 

 BRANDENBURG (2002), citando Schmidt e Jasper, diz que a organização da 

produção agrícola de base ecológica se desenvolveu e se preservou mediante uma 

práxis agrícola, que tem o agricultor familiar como agente principal. Essa centralidade da 

participação dos agricultores ocorreu em função dos conhecimentos e saberes sobre as 

técnicas e a gestão dessa modalidade de organização e produção estar circunscrito nos 

âmbitos informais das relações sociais e distante das instituições formais de pesquisa. 

Essa estruturação possibilita a criação de redes de disseminação o que restringe, em 

muitos casos, a troca de experiências por meio de relações informais na propriedade, ou 

em encontros pessoais e reuniões nas comunidades. 

 Assim, as estratégias de gestão da organização da produção de base ecológica 

não são apenas orientadas por uma lógica econômica, mas por uma experiência oriunda 

de uma história de vida em que, sob o ponto de vista ecossocial, a natureza não é 

negada e substituída por outros processos de produção, mas procura se construir numa 

relação de complementaridade (BRANDENBURG, 2002:15). 

 A essa relação de complementaridade vivida no dia-a-dia dos agricultores 

familiares, também se funde a percepção da natureza e do ambiente como discurso para 

determinados grupos sociais, ou mesmo para o caso desta pesquisa, os quais procuram 
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ocupar os espaços da sociedade, construindo novos processos de resistência, 

contestação e afirmação de um ideário ambiental. Esses agricultores passam a vivenciar 

as mudanças e também as permanências de suas práticas, pela percepção de uma 

natureza viva que se expressa no cotidiano do seu trabalho, passando a ter novos 

significados, porque se traduzem em práticas integradoras da produção e de sua relação 

com a natureza. Em seu sentido “prático” representa também a possibilidade de um 

produto e de um trabalho saudável, menos agressivo para o agricultor, como para a 

natureza e para a sociedade, principalmente se a comparação for estabelecida com o 

modelo hegemônico de agricultura. 

 Outro ponto importante a ser destacado neste modelo é a relação com a natureza, 

que passou a ser pensada na modernização como um ambiente a ser controlado; em 

alguns casos isto realmente “quase acontece”, como no cultivo em estufas, pois se 

pretende a construção de um ambiente “ideal” para o desenvolvimento das culturas. 

Esses processos foram e são percebidos pelos agricultores como poupadores de 

trabalho, pois, no dizer deles: “se trabalhava menos, pois os veneno controlava quase 

tudo”. Será este um ponto de inflexão quando da incorporação das práticas de base 

ecológicas, pois em alguns casos o agricultor chega a um limite, tendo que optar por 

trabalhar menos e ter menos saúde ou trabalhar mais (no manejo orgânico, nos primeiros 

anos isto ocorre, necessariamente) e ter mais saúde. 

 Na forma moderna de produzir, os agricultores destacam que o maior trabalho 

concentrava-se no preparo do solo e das mudas para o plantio, assim como procurar 

respeitar as especificidades dos ciclos produtivos e alternância de cultivos (por exemplo: 

não plantar duas vezes no mesmo lugar a mesma cultura), pois com a larga utilização de 

adubos e venenos, este processo foi se tornando cada vez mais suscetível a problemas 

de manejo e de ataque de doenças e de “pragas”. O trabalho, nesse sentido, segue uma 

rotina básica de produção que era ditada pelo planejamento da produção, a partir da 

demanda de comercialização ou sazonalidades dos mercados e dos preços. Essa 

sazonalidade é um ponto que atualmente é visto como uma segurança, uma vez que, no 

passado, logo após terem ocorrido os primeiros prejuízos, foi necessariamente entendida 

a obrigatoriedade de adaptar-se, de adequar-se e de compreender essa racionalidade e 

conviver com as lógicas do mercado de olerícolas e seus diferentes momentos de 

comercialização e preços.2 Atualmente esses requisitos são também fundamentais, mas 

ocorre uma estabilidade planejada da demanda, que possibilita maior segurança da 

produção e da comercialização. 
                                                 
2 Com relação ao mercado de olerícolas na RMC, as teses de Almeida (2004) e Costa (2004) 
fornecem importantes contribuições. 
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  Outro ponto a ser abordado nesses processos de transição diz respeito à sua 

sustentabilidade, o que passa, necessariamente, pelas questões já discutidas 

anteriormente, ou seja, pela definição destas questões: qual sustentabilidade se almeja? 

De quem? Para quem? Como? Como se trata de um jogo em disputa, será necessário 

demarcar os espaços e as participações desejadas ou evidenciar os interesses em jogo 

nesse processo, que necessariamente possuem visões e concepções diferenciadas. 

 A questão da sustentabilidade apresenta pelo menos as dimensões ecológica, 

econômica, social, cultural, política e ética, que possuem uma expressão nos agricultores 

produtores de olerícolas de base ecológica e na sociedade, espaço social onde se 

identificam os interesses em questão. A sustentabilidade deve ser analisada como uma 

busca constante de equilíbrio entre estas várias dimensões. Nessa perspectiva, Caporal 

e Costabeber (2004:111/120) destacam e caracterizam alguns pontos que poderiam 

instrumentalizar a construção deste equilíbrio, a partir das dimensões acima 

apresentadas, e que constam no quadro que segue: 
Quadro 34 – Dimensões da sustentabilidade 

dimensão ecológica dimensão social dimensão econômica 
- conservação e melhoria das condições 
físicas, químicas e biológicas do solo; 
- utilização e reciclagem de nutrientes; 
- incremento da biodiversidade funcional; 
- redução do uso de recursos naturias não 
renováveis 
- proteção dos mananciais e da qualidade 
da água 
- redução das contaminações por 
agrotóxicos 
- preservação e recuperação da paisagem 
natural 

- produção de subsistência (quali-
quantitativa) na comunidades rurais 
- auto-abastecimento local e regional 
- qualidade de vida 
- acesso à educação 
- acesso a serviços de saúde e previdência 
social 
- auto-estima das famílias rurais 
- adesão a formas de ação coletiva 
baseadas em processos participativos 

- melhoria da renda familiar 
- garantia da produção de alimentos 
- estabilidade na produção e na 
produtividade 
- redução das externalidades negativas que 
implicam em custos para a recuperação dos 
agroecossistemas 
- redução nos gastos com energia não 
renovável e insumos externos 
- ativação da economia local e regional 
- agregação de valor a produção primária 
- presença de estratégias de pluriatividade 

dimensão cultural dimensão política 
- correspondência das técnicas agrícolas com a cultura local 
- incorporação do conhecimento local nas formas de manejo 
- resgate e aplicação dos saberes locais sobre a biodiversidade 
- resgate e respeito aos hábitos culturais que tenham relação 
como etapas do processo produtivo 
- observação de elementos culturais determinantes da 
diversificação da produção e sua relação com a segurança 
alimentar 
- valores culturais e sua relação com o calendário de trabalho 
agrícola 

- presença de formas associativas e de ação coletiva 
- ambiente de relações sociais adequado à participação 
- existência de espaços próprios à construção coletiva de 
alternativas de desenvolvimento 
- marco institucional favorável à intervenção e à participação dos 
atores sociais locais 
existência de representação local em defesa de seus interesses no 
âmbito da sociedade maior 

dimensão ética 
- fortalecimento de princípios e valores que expressem a solidariedade entre as gerações atuais e as futuras, com a presença de uma 
ética de solidariedade e fraternidade na relação entre os homens. 
- respeito à diversidade étnica, cultural e biológica. 

Fonte: Caporal e Costabeber (2004: 111/120) 

 
 A análise sobre a sustentabilidade dos estilos de agricultura e das práticas 

agrícolas de base ecológica implementadas pelos agricultores entrevistados requer antes 

do exercício teórico de referência o conhecimento das trajetórias que serão analisadas, 

pois as várias dimensões da sustentabilidade estão relacionadas entre si e na realidade 

prática, assumindo uma dimensão complexa que exige um esforço para sua apreensão. 

 No caso dos agricultores de Rio Branco do Sul, como falar de uma dimensão 

ecológica e social, em um ambiente de exclusão e conflito como o convivido por esses 

agricultores? Como discutir sustentabilidade em um estrutura fundiária tão perversa? 
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Como criticar o viés econômico e mercadológico dessas experiências, se tem sido esta a 

opção que possibilita a reprodução social desta agricultura? 

 Talvez o processo de discussão necessário seja o de começar a discutir qual o 

modelo de agricultura e desenvolvimento que a sociedade aceita e que tipo de agricultura 

será privilegiada nos processos sociais, econômicos e políticos. A referência desses 

questionamentos é fundamental para entender o viés técnico e mercadológico presente 

nesses processos de transição para a agricultura de base ecológica e poder pensar a 

sustentabilidade desse processo. 

 Para essa reflexão é também importante a percepção de que o mercado de 

olerícolas, conforme já destacado no capítulo anterior, tem como características a 

instabilidade e a sazonalidade nos preços e nas demandas e é demarcado por riscos e 

incertezas, principalmente para os agricultores. Por conta de sua pouca organização para 

uma ação conjunta no mercado, em determinadas épocas de baixa demanda ou o de 

excesso de oferta, têm perdas entre produção, colheita e comercialização de até 30% de 

sua renda, de acordo com a estimativa dos próprios agricultores: 

Perda sempre tem, tinha antes e tem agora, mas, antes era maior. Às vezes 
cheguei a perdê quase uma safra, mas uns trinta por cento sempre tinha. Hoje 
é menor, mas tem também, já teve vez que chegô a vinte por cento... Isto muda 
sempre, tem muita coisa junto; não é só se planeja (agricultor, 42 anos). 

 O alto grau de perecibilidade dos produtos influencia a formação de preços e 

limita a possibilidade de uma intervenção reguladora por parte do Estado. Essa limitação 

ocorre por conta da imprevisibilidade dos vários fatores que interagem nos processos 

produtivos, seja com relação ao ciclo cultural, desde o plantio à colheita, seja pelas 

oportunidades de comercialização, seja pela dificuldade de logística (armazenamento e 

transporte) até as processadoras e os pontos de venda, seja por conta da difícil 

conservação dos produtos, mesmos daqueles que sofrem algum tipo de processamento 

ou lavagem (MUSUMECI, 1988).  

 Outro limitante é a grande flutuação e sazonalidade dos preços, embora isto 

possa, em determinadas conjunturas, traduzir-se em oportunidade, mas, na maioria das 

vezes, é uma restrição para os agricultores. Dessa forma, os preços, além de sofrerem 

influência climática, estão sujeitos à manipulação de informação e dos mercados, uma 

vez que não existe uma “concorrência perfeita” ou mesmo um “mercado perfeito”. Aliado 

a tudo isso, a especulação dos preços e do mercado se faz também pela vulnerabilidade 

dos agricultores em ter de conciliar o tempo de colheita às exigências e diretrizes de 

comercialização, agravada pela sua pouca organização, de forma geral (COSTA, 2004 e 

MUSUMECI, 1988). 

 Dessa forma, a atividade de produção tem riscos maiores para os agricultores, 
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principalmente porque a CEASA, que poderia ser um ponto importante de apoio ao atuar 

de forma reguladora nas vendas “na pedra” ou nos boxes com os intermediários, está 

longe de conseguir exercer este papel, originalmente a ela atribuído, pois atua somente 

no sistema convencional. E ainda assim neste mercado convencional, por conta de 

estruturação ineficiente da CEASA, atua a “mão invisível” do mercado, o que, na maioria 

das vezes, não influi de forma a melhorar as condições dos produtores. 

 As questões relacionadas ao transporte, à infra-estrutura comercial e às 

informações do mercado também atuam como restrição ou oportunidade, dependendo do 

acesso e do reconhecimento que os agricultores dispõem sobre as informações 

necessárias para se movimentarem nesse espaço, assim como de suas sociabilidades. 

 Os mercados estabelecidos com as processadoras e os programas de apoio do 

governo federal na área geram mais estabilidade diante da perspectiva de entrada de 

mais renda na unidade produtiva3. 

 A produção de forma associativa e (ou) coletiva, neste contexto, se configura 

como importante opção e alternativa, pois os ciclos produtivos de cada cultura exercem 

grande influência na organização da produção e no uso da mão-de-obra/trabalho nas 

unidades. Nesse sentido, poderia ocorrer uma integração que verticalizasse a produção, 

o processamento e a comercialização, assim como também poderia ocorrer uma 

integração horizontal que buscasse uma complementaridade na produção de diferentes 

cultivos entre os agricultores, visando ampliar a oferta e a diversidade de produtos na 

comercialização. Dessa maneira, a colheita e a comercialização da produção agrícola, 

que devem ocorrer dentro do período adaptativo da planta e não de acordo com a 

vontade do mercado e do produtor, poderiam ser ter sua instabilidade minimizada ou 

diluída. Essa possibilidade de associação também poderia gerar mais alternativas no 

manejo dos ciclos naturais, pois nessa produção existe uma natureza “viva e participante” 

que deve ser observada, pois, do contrário, pode se reverter em perdas significativas 

para os agricultores. 

 Embora na Campina dos Pintos ocorram diversos processos associativos, 

também como uma estratégia para relativizar os problemas fundiários, os agricultores 

desta comunidade avançam no sentido de buscar uma complementaridade na produção 

e na utilização mais eficiente da mão-de-obra e das terras; no entanto, permanecem os 
                                                 
3  Embora o conceito de renda para o agricultor familiar e especialmente para esta agricultura 
analisada exija uma análise mais detalhada e aprofundada, neste trabalho isto não foi realizado, 
pois esta é uma questão e um problema complexo, uma vez que mensurar renda exige, por conta 
dos ciclos e da instabilidade do mercado, uma apropriada metodologia, assim como definir como 
remunerar a mão-de-obra e os outros fatores de produção utilizados em cada ciclo. Para tanto 
seriam necessários estudos específicos para acompanhar as trajetórias e montar ciclos que 
permitam a análise, o que além da questão temporal, também não foi o objetivo desta tese. 
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“gargalos” da comercialização. 

 Este conjunto de fatores, bem como a percepção dos agricultores sobre esses 

processos sociais e econômicos, deve preceder o sentido de uma análise que procure 

abarcar a questão da sustentabilidade, pois isto possibilita considerar essas dimensões 

da realidade, de forma a abarcar a sua totalidade, complexidade e diversidade.  

 Diante desse cenário, até aqui analisado nesta pesquisa, os agricultores traçam 

suas estratégias adaptativas de gestão, assunto este que será melhor tratado no próximo 

capítulo, as quais permitem a sua reprodução social, além da estruturação de suas 

práticas de base ecológicas, possibilitando uma percepção positiva do presente e do 

futuro, conforme pode ser observado no quadro 35: 
Quadro 35 – Percepção e perspectiva da produção orgânica por comunidade 

  Capiru do Epifanio Capiru dos Cavassin Campina dos Pinto  
Melhorou a sua condição de vida? sim 4 3 12 
  não 1   
A produção orgânica consegue 
melhor preço? 

sim 3 3 12 

  não 1   
  não sabe 1   

 Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 
 Essa melhora na condição de vida é resultado de suas escolhas e opções pelas 

práticas agrícolas de base ecológica. Esses pontos, assim como a questão da 

reorganização das unidades, das sociabilidades, dos novos saberes, da valorização do 

patrimônio sociocultural e da sustentabilidade, se traduzem em práticas que informam os 

processos de gestão na unidade de produção, possibilitando a reprodução social 

econômica destes agricultores, assim como a possibilidade de um projeto de futuro e a 

afirmação da identidade de agricultor, aspectos esses que serão analisados no capítulo a 

seguir. 

 



 
 
 
 
 

6. ALTERAÇÕES E RESSIGNIFICAÇÕES: na produção e no cotidiano 
6.1. A gestão e a família 
 A construção social das práticas agrícolas de base ecológica nas três 

comunidades de Rio Branco do Sul foi analisada a partir dos movimentos gerais na 

sociedade, da inserção regional na RMC e em Rio Branco do Sul, caracterizando a 

discussão e organização desses agricultores e a ação dos mediadores que participaram 

desses processos. 

 A abordagem procurou, também, demonstrar o processo de exclusão social dessa 

agricultura familiar na RMC e em Rio Branco do Sul, assim como a resistência desses 

agricultores a partir da mobilização, discussão e implementação da proposta de 

agricultura orgânica e (ou) da agroecologia, como um movimento de adaptação e 

afirmação de um modo de vida e de produção nesse espaço rural. 

 Nesse ambiente de restrições e oportunidades ocorre a possibilidade de um 

espaço de múltiplas sociabilidades para esses agricultores, a partir do contato com 

mediadores, agentes públicos e dos acessos a diferentes formas de comercialização. 

Essas sociabilidades informam o cotidiano de resistência da agricultura familiar e 

permitem a construção de estratégias adaptativas para a gestão de suas unidades 

produtivas de forma a garantir a reprodução social e econômica dessas famílias. 

 As estratégias se materializam nas práticas agrícolas de base ecológica e são 

conseqüências das trajetórias de vida, de seu modo de vida e da mediação entre um 

passado vivido e o presente que se expressa nos habitus dos agricultores pesquisados. 

Esses modos de vida e formas de produção se estruturam a partir de uma dinâmica 

externa na e com a sociedade e também de uma dinâmica interna vivida na família e na 

unidade de produção, a qual diz respeito à organização da produção, à participação da 

família e à adaptação às restrições, aos bloqueios e às possibilidades que a sociedade 

apresenta a essa agricultura. 

 Nesse sentido, as dinâmicas internas têm relação com mudanças e permanências 

que envolvem o cotidiano dessa agricultura familiar, que no contexto deste trabalho são 

evidenciadas a partir dos processos de transição em dois momentos distintos, ou seja, o 

antes e o depois das discussões e incorporação da agricultura orgânica e (ou) 

agroecológica nas comunidades. As fronteiras estabelecidas de forma a demarcar esta 
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“di-visão” não são estáticas temporal e espacialmente, elas apenas estabelecem uma 

referência, pois os processos são informados diariamente pelo passado e pelo futuro no 

presente (Bourdieu, 1996). Ou seja, um presente que é a materialização dos habitus nas 

práticas e de um projeto futuro, que pensa na sua permanência como agricultor e que, 

nesse sentido, também contribui para consolidar uma identidade. 

 O início dos processos de discussão da agricultura orgânica e (ou) da 

agroecologia, com seus diferentes contextos e mediações, passa pelo entendimento, 

conforme foi destacado, das diferentes realidades das comunidades, de suas trajetórias e 

de suas inserções na sociedade. Esses processos geram também percepções distintas 

do que venha a ser a agricultura orgânica e (ou) a agroecologia para esses agricultores, 

pois cada indivíduo vivencia as experiências do grupo de forma a oportunizar sua 

produção no cotidiano, de sua família e da sua unidade de produção. 

 Na dimensão familiar e na unidade de produção esses processos determinam um 

comportamento social que é informado por seus habitus, os quais possuem também uma 

expressividade na vida diária. A esses processos e sua expressão nas unidades de 

produção, tendo por base a incorporação das práticas de base ecológica e a produção de 

olerícolas orgânicas e (ou) agroecológicas, os agricultores familiares pesquisados 

respondem com uma forma de gestão da produção. 

 O conceito de gestão é aqui entendido como um sistema adaptativo, construído a 

partir das percepções dos agricultores e que permite acionar, em determinados 

momentos, seu patrimônio sociocultural e suas experiências vividas. Essas experiências 

e esse patrimônio informam as decisões e os projetos destes agricultores inseridos nos 

múltiplos espaços sociais, onde ocorrem as suas sociabilidades. 

 Pensando dessa maneira é possível dialogar com Bennet (1982) em relação ao 

conceito de gestão, que, para esse autor, tem uma conceituação precisa nas ciências 

administrativas e na economia, entretanto, o autor reinterpreta o seu significado, 

agregando referências antropológicas. Dessa forma, a gestão é analisada como um 

sistema adaptativo que inclui as relações, as negociações/transações entre parentes, 

vizinhos, comunidade e(ou) instituições que estejam próximas no contexto rural. Esse 

sistema adaptativo busca os processos de “ajustes e conflitos resultantes da emergência 

de diferentes interesses e metas e os constrangimentos exercidos pelo meio geral” 

(BENNET, 1982:20). 

 Essa forma de conceber a gestão de uma unidade de produção, a partir do 

comportamento social dos agricultores, permite uma proximidade com a teoria que foi 

apresentada no Capítulo 3, principalmente no que diz respeito à presença de uma 

racionalidade e de uma ética camponesa. A teoria de Chayanov (1976 e 1982b), nesse 
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sentido, aponta para a importância de analisar a construção de um grau de autonomia 

desse segmento social, quanto à sua inserção econômica, construída a partir do 

equilíbrio entre o trabalho e o consumo e da sua especificidade, o trabalho familiar. 

Nessa mesma linha de raciocínio Wanderley (1996) destaca os mecanismos de 

construção de um saber e de um patrimônio próprio, transmissível aos filhos e 

profundamente ligado aos laços de parentesco que estrutura, em conjunto com as 

necessidades de consumo e o trabalho, as formas de reprodução. Segundo Lamarche 

(1992), é essa possibilidade e a construção de um patrimônio sociocultural, vivenciado 

como uma possibilidade de acionar suas tradições e informar as decisões na atualidade, 

que permitem à agricultura familiar movimentar-se e, a partir do seu grau de inserção 

econômica, pensar em estratégias que visam a sua resistência e permanência. 

 Essa perspectiva é fundamental para se entender como os agricultores 

pesquisados em Rio Branco do Sul vivenciam no seu cotidiano essa sua racionalidade e 

campesinidade, que resiste e se adapta a uma racionalidade técnica/econômica do 

modelo hegemônico e permite as tomadas de decisões e a adaptabilidade às restrições 

e(ou) oportunidades colocadas pelo meio. Um fator central a ser levado em conta é o 

acesso ao mercado e à possibilidade de sua continuidade, pois essas decisões não 

envolvem somente os aspectos produtivos e a unidade de produção, mas têm como base 

fundante as relações na família e a sua reprodução social e econômica. 

 Tendo por base o exposto, pode-se inferir que é desde a perspectiva da 

reprodução da família e da unidade de produção que ocorre a construção de um 

processo de gestão adaptativa, a partir da qual as estratégias são pensadas e utilizadas. 

No caso desses agricultores, essa gestão adaptativa ocorre em um ambiente de 

restrições, quer pela questão fundiária, quer pelo conflito e disputa de espaço com as 

mineradoras e madeireiras, conforme já foi destacado, ou mesmo pela falta de políticas 

públicas que tenham a sua realidade como referência de estruturação e execução. 

 No entanto, e apesar das especificidades presentes tendo em vista as diferentes 

trajetórias individuais e comunitárias, alguns pontos em comum podem ser destacados no 

processo de adoção e gestão das práticas nas unidades de produção a partir da 

organização familiar (nas duas situações anteriormente destacadas), as quais apontam 

para as mudanças observadas, a partir das práticas de base ecológica: 

  – A mão-de-obra é administrada no âmbito familiar, uma vez que 

raramente ocorre a contração de empregados. Nesse sentido, ocorre uma participação 

intensiva e importante da mulher, ou então, uma parceria entre familiares, mas que nos 

momentos de maior intensidade também recorre à mão-de-obra feminina (com maior 

incidência na Campina dos Pinto). Essa participação visa estabelecer uma dinâmica 
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produtiva e de trabalho que se adapte às práticas de base ecológica e às restrições 

impostas pelo meio, seja em relação ao clima e às sazonalidades do mercado, seja 

quanto à própria questão fundiária; 

  – Na gestão as decisões são partilhadas pelos membros familiares que 

passam a planejar de forma conjunta as decisões, no sentido de conciliar e adequar os 

processos produtivos ao ritmo de trabalho e à mão-de-obra disponível na unidade. Isso 

se traduz em um processo mais participativo, envolvendo todos os membros familiares, e 

na geração de novos aprendizados, estabelecendo-se, por conseqüência, um espaço de 

sociabilidades na família. Essa sociabilidade também pode ser observada no contexto da 

comunidade, mediante a troca de experiências que são diariamente vivenciadas entre e 

pelos agricultores, no contato com a produção e a natureza. Essa forma de gestão nas 

unidades de produção permite evidenciar a adaptabilidade e a plasticidade da agricultura 

familiar, pois esta agricultura possui, por conta desta participação da família e da 

possibilidade de encontrar o equilíbrio do trabalho/consumo, a partir de um certo grau de 

autonomia, uma margem para ser trabalhada do ponto de vista de sua rentabilidade; 

  – Nas percepções dos participantes do processo produtivo, que envolvem 

a realidade e a observação da natureza, do solo e dos tempos de produção, pois, ao 

vivenciar a incorporação das práticas agrícolas de base ecológica, o agricultor torna-se 

sujeito de um processo de aprendizado e criação. Sua experiência, dessa forma, conduz 

a um processo cumulativo de saberes e manejos que são socializados no dia-a-dia com 

os “iguais” (membros familiares) e mesmo entre os agricultores da comunidade. Nesse 

sentido, a vivência e incorporação desses processos levam à construção de um discurso 

comprometido com as “causas” da agricultura orgânica/agroecologia, assim como a 

possibilidade de construção do conhecimento e saberes que se imbricam com um 

passado construído, que se estruturou em habitus e, portanto, que aciona um patrimônio 

sociocultural. Esse passado é também incorporado ao presente, que é ressignificado por 

essa temporalidade e espacialidade vivida no seu aprendizado cotidiano e na sua práxis 

agrícola, pois ocorre a valorização, em alguns casos, de práticas passadas como, por 

exemplo, a rotação de culturas e os manejos das “doenças e pragas”, a partir da 

observação do ambiente, em busca de um equilíbrio “natural”; 

  – A percepção de que é necessário buscar uma maior integração com o 

ambiente em seu sentido amplo, assim como a construção de um discurso 

preservacionista. Nesse sentido, duas forças interagem: de um lado a percepção por 

parte dos agricultores da importância da observação e da preservação dos recursos e 

ciclos naturais e, de outro, a coerção exercida pela certificação (obtenção do selo 

orgânico) para que a produção ocorra nos moldes definidos institucionalmente para a 
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agricultura orgânica; 

  – Os próprios ciclos produtivos das culturas, em alguns casos como na 

produção de folhosas no processo convencional, que utiliza em larga escala a adubação 

orgânica, aciona experiências já vivenciadas por estes agricultores. No entanto, na 

produção orgânica, é necessário realizar um planejamento adequado de rotação de 

culturas, da mão-de-obra, dos tratos culturais e da colheita, a partir das demandas e 

necessidades de recuperação do solo, procurando também integrar a essa dinâmica o 

fato de se produzir, em alguns casos, em mais de uma unidade de produção. Dessa 

forma, é necessário também observar que as unidades de produção nem sempre estão 

interligadas ou são próximas umas das outras, além das diferenciações existentes, de 

acordo com as estratégias de cada unidade, a partir dos aspectos relacionados ao solo 

(fertilidade, estrutura e manejo), tratos culturais e as culturas que são produzidas. Outro 

fator importante é a possibilidade de diversificação da produção que na Campina dos 

Pinto e no Capiru do Epifanio é realizada mesmo que tendo que superar as restrições 

fundiária e de manejo do solo e dessa maneira se aproxima das premissas teóricas 

dessas agriculturas (orgânica e agroecológica) na sua implementação, procurando a 

observação dos processos naturais na realização da produção. 

 Essas experiências vividas no cotidiano da família são também informadas por 

uma dinâmica externa, a qual está relacionada às sociabilidades com os agentes que 

estimulam esse processo e com os vizinhos e os parceiros de transição nas unidades, 

assim como o processo de ecologização da agricultura. É na vivência desses processos 

que os agricultores constroem um discurso ligado à questão ambiental e comprometido 

com “as causas” da agricultura orgânica/agroecologia. Esse discurso tem como 

referência as suas práticas de base ecológica, as quais permitem um processo de 

integração e observação da natureza, tendo por base o solo como elemento vivo que 

contém as substâncias para o desenvolvimento das plantas e dos processos produtivos. 

Conforme já destacado, o discurso ambiental também é conformado pelos processos e 

pelas ações dos mediadores que fazem parte deste contexto de transição. 

 Outro fator importante são as experiências acumuladas na relação com os vários 

mercados e suas sazonalidades que mostram a esses agricultores a importância de 

buscar informações, visando a maior segurança na comercialização. Essa segurança 

também é construída a partir da busca e do estabelecimento de outros canais de 

comercialização, deixando de “confiar” apenas numa alternativa, como aconteceu no 

passado. Daí porque, as comunidades mesclam experiências de comercialização com 

integradoras e processadoras de produtos orgânicos, além da compra direta dos 

programas de governo, das feiras e dos pequenos mercados municipais, que permitem 
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uma diversidade de situações e possibilidades. 

 Essas experiências acumuladas trazem novos desafios para esses agricultores, 

como, por exemplo, a participação em processos de discussão e implementação de 

políticas que estejam voltadas à sua realidade ou mesmo em relação à comercialização 

com programas de governo passando, dessa forma, a se relacionar com órgãos 

municipais e mesmo estaduais. 

 Essas sociabilidades também abrem novas perspectivas em relação à 

implementação de novos projetos e de acesso a recursos. Exemplo disso é a 

comunidade do Capiru do Epifanio que, a partir da construção coletiva do projeto de 

acesso à água, iniciou as discussões da agroecologia. Essa mobilização gera, ainda, 

novos desafios quanto às formas de gestão e implementação dos projetos, exigindo uma 

maior organização desses agricultores na defesa de seus interesses, assim como uma 

participação efetiva nas discussões e dinâmicas, fatos que estão se consolidando nessa 

comunidade. 

 Embora a pesquisa tenha apontado a existência de uma integração prática que 

ocorre entre o agricultor e a natureza em seu cotidiano, e de socialização dos 

fundamentos de cada experiência entre seus “pares”, esse processo não foi observado 

com a mesma intensidade no contexto de intercâmbio entre estas três comunidades. 

Dessa forma, essas experiências, que têm suas especificidades em cada uma das três 

comunidades, e apesar de geograficamente próximas, não têm um processo de 

integração e troca dessas vivências. Isso pode sugerir que o processo de discussão de 

outras agriculturas e desenvolvimento até aqui implementado avança no sentido de 

garantir a reprodução das famílias e na conformação de um discurso preservacionista 

entre “os iguais” e (ou) “os parceiros”, não conseguindo, no entanto, estabelecer uma 

integração entre essas comunidades. 

 Nesse sentido, é possível observar um desencontro nos entendimentos sobre 

esses estilos e suas práticas, que se concretizaram nas comunidades de Campina dos 

Pintos, Capiru dos Cavassin, mas que se estabelece de forma distinta na Capiru do 

Epifanio. As trocas de experiências entre estas comunidades, além de reduzidas, 

normalmente são vistas de forma negativa, conforme pode ser analisado na falas dos 

agricultores: 

o pessoal que ta na agricultura orgânica, tem visão econômica, não tem esta 
visão ambiental, que dize tô falando alguma coisa, falo por eles, mas a gente 
percebe, alguns saíram do orgânico, depois voltaram, não se sabe se der crise 
eles não param de novo (agricultor, 41 anos). 

a agroecologia trabalha mais com a natureza, tem os recursos natural, a 
orgânica, usa mais adubos de galinha, é mais produção. Não gostaria de sê 
agroecológico, pois precisa de um produto de mais qualidade, isto no 
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agroecológico não sei, se é possível, talvez sim, sei lá. Tinha que tê 
consumidor para este produto. Com minha área é difícil de fazer, pois é 
trabalho bem grande, mas não tenho conhecimento para fazer agroecológico. 
(agricultor, 36 anos) 

participei de reunião com a biodinâmica, não pode usa muitas coisa, teria que 
muda muito mais, ai é mais difícil. Isto pra faze exportação, mas compensaria, 
mas não quero trabalhar com isto. (agricultor, 62 anos) 

 Esse fato, talvez, possa ser explicado em função de suas trajetórias distintas, 

assim como pelas suas diferenciações do ponto de vista social e econômico, 

conformando realidades e lógicas de desenvolvimento específicas, apesar de elas 

conviverem no mesmo município e serem separadas por pouco mais de 10 km. Esses 

processos diferenciados, portanto, têm relação com as sociabilidades, com os 

mediadores e as diferentes formas de construção e contraposição ao modelo 

hegemônico. Por outro lado, também têm relação com os acessos diferenciados a 

questões básicas como a educação, a estrutura fundiária, a fertilidade natural do solo e, 

talvez, a própria questão cultural e de concepção de mundo. 

 O isolamento observado nas três comunidades deve também ser analisado tendo 

como referência a individualização da sociedade moderna e da modernização agrícola, 

da precariedade do rural na RMC, bem como a falta de políticas públicas direcionadas a 

realidade especifica da agricultura familiar. 

 É com essa visão do mundo rural que esses agricultores procuram se adaptar e 

preservar seu patrimônio, suas tradições e demonstram que, mais que se adaptar, ocorre 

um processo de reorganização da produção.  

 Nessa perspectiva, pesquisar as técnicas e práticas de cada agricultura, assim 

como os equipamentos, os manejos, o uso do solo e as culturas de cada comunidade, 

fornece os elementos necessários para entender as variações nas formas de produção e 

organização das unidades de produção, as quais estão relacionadas com a forma de 

gestão da propriedade e com as oportunidades e restrições vivenciadas. Como analisado 

no caso do Capiru do Epifanio, os agricultores praticam uma agricultura de subsistência, 

dispondo de áreas com relevo mais acidentado e com solos naturalmente pouco férteis. 

No entanto, as famílias dispõem de áreas de maior extensão, o que pode sugerir a sua 

opção e adaptação à perspectiva agroecológica, principalmente em se tratando do 

sistema de sucessão vegetal e agrofloresta. Já a comunidade da Campina dos Pintos, 

onde os agricultores possuem áreas menores para cultivo, mas com maior fertilidade 

natural, adotaram a agricultura orgânica a partir de uma perspectiva 

mercadológica/produtivista, mas com diversidade, assim como estabeleceram fortes 

sociabilidades com os mediadores e com o mercado de olerícolas. Esta identificação com 

a agricultura orgânica também ocorre na comunidade do Capiru do Cavassin, mas a 
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partir de uma situação intermediária, visto que estes agricultores dispõem de áreas de 

cultivo com boa fertilidade, tendo a clara opção de produção em escala e dentro do 

padrão mercadológico da agricultura orgânica, com especialização e baixa diversificação 

nos cultivos. 

 Essa vitalidade e plasticidade da agricultura familiar que permite visualizar um 

rural que produz e reproduz novas possibilidades, que apesar das restrições, essas 

novas possibilidades que se concretizam suas práticas, no caso deste trabalho, permitem 

a essa agricultura viver as permanência e mudanças, mas principalmente pensar e viver 

as estratégias e sua reprodução social. 

 
6.2. As estratégias no cotidiano 
 De acordo com Bourdieu (1996), a definição e as escolhas das estratégias são 

feitas buscando-se minimizar os riscos; pensando nessa perspectiva, os agricultores das 

comunidades pesquisadas procuram construir estratégias que possibilitem uma certa 

previsibilidade, uma margem de segurança, a partir da relação trabalho-consumo. Com 

isso, buscam não somente uma maximização da renda, mas também uma adaptação aos 

riscos eminentes do seu processo produtivo, tanto em relação ao clima quanto no que diz 

respeito às instabilidades do mercado e à condição, que personaliza e especifica sua 

atividade, que é de lidar com a natureza. Este conjunto de fatores pode restringir, em 

determinados momentos, sua capacidade reprodutiva e exigir alterações em seu 

cotidiano. 

 Essas estratégias não se constituem em momentos a-históricos ou em simples 

resultado de uma criação, elas são conseqüências de um patrimônio sociocultural, 

construído e percebido no dia-a-dia, por meio das trocas e das sociabilidades 

estabelecidas na comunidade, entre vizinhos, parentes, parceiros, assim como a partir 

das experiências de acesso aos mercados e às suas sazonalidades. Nesse processo, 

que é uma construção coletiva, mas também individual, ocorre a consolidação das 

sociabilidades, das possibilidades e dos apoios a tais iniciativas, tanto por intermédio dos 

mediadores como mediante o acionamento de seu patrimônio sociocultural. 

 Essas questões possibilitam realizar um diálogo com Bourdieu (1996), quando ele 

define a estratégia como sendo um “senso prático” que se afirma a partir “do sentido do 

jogo”, o qual é adquirido pela experiência e pela vivência, tendo, por isso, uma dimensão 

“inconsciente”, mas que é também constituído por uma prática concreta, ocorrendo, 

portanto, em um determinado espaço social, ou seja: 

“Ela é produto do senso prático, como sentido do jogo, de um jogo social 
particular, historicamente definido, que se adquire desde a infância, 
participando das atividades sociais (...) Isso supõe uma invenção permanente, 
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indispensável para se adaptar as situações indefinidamente variadas, nunca 
perfeitamente idênticas. O que não garante a obediência mecânica à regra 
explícita, codificada (quando ela existe)” (Bourdieu, 1996:81). 

 Dessa forma, podem-se identificar diferentes estratégias de reprodução no 

processo de adoção de práticas de base ecológica nas comunidades estudadas, as quais 

estão diretamente relacionadas: ao trabalho, a questão fundiária, a escolha dos cultivos, 

a renda e a resistência às diferentes adversidades. 

 Quanto ao trabalho nas unidades de produção, a partir da adoção da agricultura 

orgânica, ocorre uma maior intensificação do uso da mão-de-obra familiar ou das 

parcerias para a produção associativa, como no caso das Comunidades de Campina dos 

Pinto e Capiru dos Cavassin, levando ao abandono da estratégia da pluriatividade. Esse 

abandono não ocorre no Capiru do Epifanio, pois seu estágio inicial na reorganização das 

unidades não possibilita essa opção, embora ocorra a intensificação no uso da mão-de-

obra. É importante lembrar que a horta coletiva dessa comunidade também está sendo 

reorganizada, a partir da mudança dos habitus no trabalho e que permitiu sob outra 

perspectiva o retorno a uma prática coletiva do trabalho, que anteriormente se 

concretizava no “pixerão”. 

 Entretanto a lógica familiar se adapta às diferentes situações com o uso de mão-

de-obra familiar, visando possibilitar uma margem de autonomia. Essa margem de 

autonomia está consolidada com a participação das mulheres e dos filhos e pela não 

contratação de mão-de-obra externa à unidade. Outro fato importante, e também 

destacado nos capítulos IV e V, diz respeito ao associativismo e à utilização dos 

equipamentos agrícolas que também permitem a intensificação dessa mão-de-obra e 

busca superar as restrições fundiárias. 

 O acesso às terras, que passou a ser cada vez mais restrito, exige a realização de 

parcerias, arrendamentos e do trabalho conjunto ou coletivo. A disponibilidade de novas 

áreas e ou de novos rearranjos na organização do trabalho permite a alocação da mão-

de-obra familiar disponível, aliada à possibilidade de implementar a agricultura orgânica 

e(ou) a agroecologia, mais aptas às restrições naturais de relevo, fertilidade e manejo de 

cada comunidade. Na comunidade de Campina dos Pinto existe uma maior intensidade 

de parcerias e associações por conta das restrições fundiárias; nas duas outras 

comunidades ocorre um rearranjo nas formas de trabalho, seja na família, seja nas 

unidades de produção, conforme o caso, com o planejamento e a utilização da mão-de-

obra de acordo com as culturas e o manejo. 

 Por outro lado, essa situação fundiária tem possibilitado e obrigado os agricultores 

a reorganizar seus processos produtivos e, nesse sentido, as práticas de base ecológica 

permitiram mediante o acesso ao mercado, de uma rentabilidade e produtividade, a 
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melhoria das condições de vida, mesmo que em condições de limitações e bloqueios. 

 Para superar essas limitações e construir essa melhora nas condições de vida, 

suas trajetórias, experiências e a possibilidade de acionar seu patrimônio sociocultural 

são os pontos de referência. 

 Outro aspecto importante é com relação à flexibilidade nas relações com a 

processadora que permite alternativas na escolha e adaptação dos cultivos nas unidades. 

Dessa maneira se verifica uma maior liberdade de escolha das culturas e espécies 

(sejam elas folhosas ou de caixaria), pois cada agricultor procura priorizar as que mais se 

adaptam, seja em relação ao seu interesse e conhecimento, principalmente em se 

tratando das práticas de manejo agroecológico/orgânico, como no sentido de possibilitar 

um esquema de rotação de culturas adequado à sua unidade. Além disso, nessas 

escolhas são levadas em consideração a disponibilidade e as opções dos canais de 

comercialização, esse processo ocorre com maior intensidade na Campina dos Pinto, 

conforme foi apontado no capítulo anterior. 

 A resistência às diferentes pressões, rupturas ou mudanças nos processos 

produtivos, a partir dos problemas externos à unidade de produção, principalmente dos 

mercados, leva à adoção de estratégias de diversificação dos canais de comercialização. 

Esses canais passam pelo mercado das processadoras (no caso, Frutos da Terra), da 

venda direta em programas governamentais, da venda direta ao consumidor, da venda a 

intermediários ou a pequenos mercados municipais e, em casos limite, da venda à 

CEASA. Essas experiências são informadas principalmente pelo seu passado vivenciado 

na agricultura convencional, que permite utilizar os saberes quanto aos cultivos e as 

alternativas de mercado. 

 Essas experiências passadas são também acionadas quando a estratégia é 

procurar garantir ou assegurar a obtenção de uma renda adicional ou de reserva, como é 

o caso do cultivo de bracatinga. Assim como o acesso ao crédito, fruto dos processos de 

mobilização e organização dos agricultores, que serve de poupança para situações 

específica ou limites. Essas alternativas são situações importantes, pois asseguram 

também uma estabilidade para a produção nas unidades. Essas duas opções são 

acessadas pelas três comunidades, observados os casos que têm a disponibilidade de 

terras para esse plantio e o trabalho de organização nas comunidades por parte da 

CRESOL. 

 Ao perceber essas estratégias como ações em direção a um sentido do jogo, é 

que se pode apreendê-las em seu potencial de mudanças no mundo cotidiano, como 

conseqüência de formas de gestão, movida por razões práticas e adaptativas e, ao 

mesmo tempo, geradoras de condições para a reprodução social das famílias. Nesse 
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sentido, a percepção do jogo ocorre no seu dia-a-dia e nas relações familiares, que 

exercem um importante papel de socialização, pois elas propiciam as trocas de 

experiências e as diferentes percepções dessas sociabilidades, que fazem uma tradução 

do mundo vivido. 

 Essa perspectiva familiar é importante de ser apreendida, pois, é nela que reside 

a especificidade e a centralidade dessa agricultura familiar. Nesses termos, o conceito de 

família, no sentido descrito por Almeida (1986), parece apropriado para analisar a 

realidade pesquisada em Rio Branco do Sul. Para esse autor, a família é concebida a 

partir de duas perspectivas: como um núcleo estruturado pelos seus membros, por meio 

de seus laços matrimoniais e de parentesco, moradores na mesma unidade de produção 

e que podem ou não trabalhar na mesma unidade. A outra perspectiva toma por 

referência a unidade de produção, onde seus membros constituem relações de trabalho e 

consumo, e que estão ligados à gestão dos processos produtivos e de várias lógicas que 

podem ser de parentesco ou não, mas que têm referência na unidade de produção a ser 

trabalhada. Dessa forma, as estratégias adotadas pelas famílias, assim como as suas 

práticas fazem parte, em conjunto, do processo e do sistema de gestão da unidade de 

produção, local de vida e trabalho desses agricultores.  

 Na Comunidade da Campina dos Pinto, das doze famílias entrevistadas, onze têm 

relações de parentesco entre si. Entretanto, os arranjos familiares com vistas à produção 

se estabelecem nas duas perspectivas apontadas por Almeida (1982), ou seja, a 

organização da produção nas unidades ocorre tanto a partir dos laços de parentesco, 

uma vez que cinco famílias moram e trabalham em conjunto na mesma unidade 

produtiva; e outras cinco, embora trabalhem na mesma unidade, residem em locais 

diferentes. Situação semelhante a essa pode ser observada no caso do Capiru dos 

Cavassin e no Capiru do Epifanio. 

 Os aspectos relacionados à família, quais sejam, a sua organização interna, a 

utilização da mão-de-obra, o autoconsumo, as técnicas de manejo, as sociabilidades e os 

saberes, assim como os aspectos relacionados ao mercado e à comercialização – que se 

traduzem em diferentes estratégias de adaptação – permitem a análise dos processos de 

mudanças e permanências que ocorrem nas suas dinâmicas internas. Por outro lado, 

também possibilita que se analise como esses processos gestionários da unidade de 

produção buscam garantir a reprodução social e econômica desses agricultores e a 

afirmação de uma identificação social, a partir de sua condição de produção. 

 O quadro 36 procura destacar os elementos centrais e comuns da realidade dos 

agricultores das três comunidades pesquisadas, apontando um breve resumo das 

perspectivas e dos desafios futuros para esta agricultura familiar. Os desafios em longo 
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prazo para essa agricultura são grandes, pois terá que enfrentar e se adaptar a três 

problemas centrais: a questão tecnológica, a questão fundiária e questão dos mercados, 

além das restrições e dos bloqueios já referidos anteriormente. 
Quadro 36 – Perspectivas e desafios futuros 

 
Situação passada 

- diferentes culturas e uso de insumos sintéticos 
- pluriatividade 
- questão fundiária – parcelamento em duas comunidades 
e uma situação bastante provável na outra 
- instabilidade de mercados e preços 

 
Situação atual 

- especialização com técnicas / manejo da agricultura 
orgânica em duas comunidades e um processo de 
transição agroecológica em outra 
- redução da pluriatividade em uma comunidade e em duas 
não mais utilizadas 
- mercado, até este momento, apresenta uma estabilidade 
e bons preços 

 
Condições de vida 

- todos reafirmam a melhora das condições de vida 
- nicho de mercado que possibilitou expansão 
- estratégias de reprodução que resultaram em práticas que reafirmam uma trajetória e um patrimônio sociocultural, a 
partir da inserção na agricultura orgânica e (ou) na agroecologia. 
 

 
Limites/gargalos 

 
Tecnologia 

- uso intensivo das terras e de cama 
de aviário, como insumo externo, 
será um ponto a ser observado na 
Campina dos Pinto e no Capiru dos 
Cavassin. 
- a certificação tem até este 
momento trabalho de forma flexível, 
mas a questão central é até quando? 
- algumas práticas orgânicas estão 
no seu limite quanto ao manejo, mas 
será possível outro manejo nesta 
estrutura fundiária? 
- é importante pensar em como 
resolver os problemas com relação à 
equação terra/tecnologia/produção, 
pois ela representa a questão central 
nas três comunidades para sua 
reprodução em longo prazo. 
 

Questão fundiária 
- as formas de apropriação dos 
recursos naturais por parte das 
mineradoras, exercem forte pressão, 
até quando este embate com a 
mineração possibilitará a resistência 
da agricultura familiar? 
- esse modelo de desenvolvimento 
seja com o pólo madeireiro, ocupação 
das terras para a mineração, 
possibilitará espaço social e 
econômico para esses agricultores? 
- na atualidade esses conflitos 
dificultam aquisição de terras para 
cultivo e reprodução social e 
econômica 
- necessidade de adaptar-se e 
organizar-se para buscar a 
representação de seus interesses na 
sociedade, bem como a construção de 
políticas para essa realidade. 
 

Mercado 
- mercado de orgânicos é um dos que 
mais cresce, 20% ao ano no Paraná, 
até quando continuará esta 
positividade? 
- este mercado também irá se 
centralizar e concentrar, com ocorre 
nos processos econômicos, na 
atualidade? 
- com a difusão em massa, pode 
ocorrer a concorrência, como por 
exemplo, na RMC já são 551 
agricultores orgânicos; 
- o processo de certificação será uma 
possibilidade de inclusão ou exclusão 
no futuro? 
- capacitação e investimentos 
pensando em um projeto futuro dos 
agricultores deve necessariamente 
passar por outras formas de 
organização como associativismo? 
Cooperativismo?Agroindustrialização? 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 
 Apesar desse cenário é importante destacar que as estratégias utilizadas até o 

presente momento têm obtido êxito na afirmação de sua condição social e na 

permanência como agricultor na unidade de produção e, conseqüentemente, da família. 

 Essa afirmação de sua condição social possibilita analisar outro ponto positivo e 

importante no processo de organização, discussão e implementação das práticas de 

base ecológica, ou seja, a possibilidade de afirmação de uma identidade social. Essa 

identidade se afirma com a sua inserção, embora parcial, na sociedade, a partir de seu 

trabalho e modo de vida e da re-organização do processo produtivo, os quais possibilitam 

o acesso a melhores condições de vida. 

 A perspectiva de pensar a reafirmação de uma identidade social, a partir de um 

habitus e num espaço social determinado, no caso desta pesquisa, pode ser realizada 
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com a percepção e afirmação dos agricultores de base ecológica dessa sua condição 

social e econômica. A identidade é vista, nesse sentido, como uma expressão de um 

comportamento social e de um projeto de vida. 

 Importante observar que essa identidade social está ligada ao processo produtivo, 

as suas estratégias e às interfaces das trajetórias sociais que estruturam suas práticas. 

Essa identidade e a associação às suas trajetórias ganham destaque quando estes 

agricultores são solicitados a responder à pergunta do que a atividade agrícola deve 

garantir e o cenário destacado é em relação à família, a produção e sua reprodução, 

como pode ser observado no quadro 37. Percebe-se claramente a preocupação com a 

reprodução de sua condição social e econômica e a construção de uma agricultura 

orgânica e (ou) agroecológica. 
Quadro 37 – Respostas relacionadas a atividades agrícolas (múltiplas respostas) 

A atividade agrícola deve garantir nº. de respostas % de agricultores que responderam 
o sustento da família 13 65,0 
a permanência na propriedade 12 60,0 
assegurar a permanência dos filhos na atividade 7 35,0 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 Nesse sentido, a agricultura orgânica e(ou) a agroecologia possibilitaram a 

reafirmação uma identidade social a partir de um processo histórico, legado pelo 

passado, na família, na comunidade e na relação com os mercados. Uma identidade 

percebida, de acordo com Levy (2000:110): 

 “(..) realidades dinâmicas, plásticas, que se constituem e se defrontam diante 
dos problemas com os quais os atores sociais são confrontados”. 

 O quadro abaixo traz estas autodenominações, obtidas de forma espontânea 

entre os agricultores (questão aberta, sem opções predeterminadas): 
Quadro 38 – Questões relacionadas à auto-identificação e qualificação das respostas 

Como o sr. se denomina? Campina dos Pinto Capiru do Cavassin Capiru do 
Epifanio 

Total 

agricultor 4 1 3 8 
agricultor agroecológico 1 - - 1 
agricultor familiar 3 - - 3 
agricultor familiar orgânico 1 - - 1 
agricultor orgânico 2 - - 2 
lavrador 1 - - 1 
produtor orgânico 2 2 - 4 

O que precisa para ser......(autodenominação utilizada) 
Capiru do 
Epifanio 

Capiru dos 
Cavassin 

Campina dos 
Pintos Total 

-ter nascido no campo/ter família numerosa para o trabalho 1  5 6 
-gostar de viver no campo 3 3 7 13 
-saber planejar e organizar a produção 1  4 5 
-conhecer e saber trabalhar a terra 3 2 8 13 
-saber comercializar a produção / ter mercado garantido para os 
produtos 1  2 3 

-saber reconhecer os sinais (da natureza) 2  8 10 
-ter tecnologia apropriada para o trabalho do campo   1 1 
-ter capital e acesso a crédito para investir na propriedade 1 1  2 
-receber assistência técnica para o trabalho  2 1 3 
-ter uma propriedade na área rural 3 1 2 6 
total 5 3 12 20 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
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 A identidade destes agricultores está fundada na condição de quem vive da terra, 

com a natureza, com a família, pensando em ali permanecer, garantindo o sustento 

familiar. Ou seja, uma identidade fundada numa racionalidade camponesa, mesmo que 

busquem a integração ao mercado e o aperfeiçoamento técnico (Wanderley, 2000). 

 Outro aspecto a ser destacado é no sentido de que o processo de exclusão e 

isolamento social reafirma sua condição social de agricultor a partir do momento que se 

consolidam as melhoras na sua condição de vida e sua inserção na sociedade. As 

práticas de base ecológica possibilitam as condições para que se efetive essa situação, 

além de que esse processo de transição e adoção de práticas, embora tenha uma face 

política, não se consolidou com um movimento político na região de Rio Branco do Sul 

que possibilite a afirmação de uma identidade política. 

 Dessa maneira a identidade social também está diretamente relacionada a 

aspectos de sua trajetória: a participação nas organizações, o processo de incorporação 

das práticas e a possibilidade de pensar no futuro e na reprodução do grupo familiar. 

Nessa trajetória seus habitus se estruturam e são estruturados a partir da vivência nos 

espaços sociais e da incorporação das práticas. Esses processos de incorporação de 

práticas agrícolas de base ecológica adquirem importância para a reprodução dessa 

agricultura, como será analisado no próximo item, pois ela concretiza, tanto nas 

vicissitudes como nas contradições, características da reprodução de uma racionalidade 

que, embora ressignificada, mantém traços do passado ligado ao modelo convencional 

de agricultura. 

 A racionalidade ressignificada nesse processo é fruto do trabalho para a melhoria 

das condições de vida e possibilitou também o acesso a bens e a uma cidadania, a partir 

do trabalho na terra e dos produtos dela extraídos, ou seja, de uma proximidade com a 

natureza, o trabalho e as tradições. 

 

6.3. A reprodução do grupo doméstico 
 A reprodução social pode ser analisada, no caso deste trabalho, sob duas 

perspectivas: sob o prisma da reprodução do grupo doméstico e, nesse sentido, as 

famílias constroem estratégias que interagem também com aspectos da reprodução 

econômica como apontado em Bourdieu (1979, 1990 e 2002a) e Almeida (1982). E na 

outra forma de análise a reprodução poder observada como a reprodução dos “sistemas 

objetivos de dominação”, tendo por base as relações entre os homens, as quais se 

constituem em “relações de poder” nas formas de apropriação do conhecimento e de seu 

conjunto de valores e que também envolvem a sua reprodução social e econômica 

(BOURDIEU, 1996). 
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 A proposição é pensar a questão da reprodução a partir desses dois enfoques 

para construir uma aproximação com o contexto social vivenciado pelos agricultores 

familiares e suas práticas de base ecológica. Essas práticas ocorrem num espaço social 

e em constante inter-relação com as condições objetivas e subjetivas que se expressam 

na família e em sua reprodução nos ciclos curtos e nos ciclos longos (ALMEIDA, 1982). 

 Os ciclos curtos estão relacionados às estratégias que a família utiliza a partir da 

combinação dos recursos naturais, do trabalho, do conhecimento tradicional para o 

consumo familiar e para a reposição do processo produtivo, visando ao seu reinício, ou 

seja, a sobrevivência e a manutenção da estrutura familiar e produtiva. Os ciclos longos 

têm a ver com as estratégias utilizadas para a reprodução geracional da família e de sua 

condição social, visando à sua perpetuação (ALMEIDA, 1982).  

 Para o autor, o conceito de reprodução social é entendido, portanto, como o 

processo: 

“(...) de manter, repor e transmitir o capital social de geração para geração”, 
sendo o grupo doméstico seu mecanismo central, o qual tem simultaneamente 
uma dinâmica interna e “um movimento governado por suas relações com o 
campo externo” (ALMEIDA, 1982:87). 

 Sendo assim, a idéia de reprodução no ciclo curto e longo da família rural deve 

ser analisada desde sua inserção na economia capitalista, sendo que as estratégias 

adotadas são respostas às pressões do meio macroeconômico e político (preços, 

políticas públicas, leis etc.). 

 Tanto Wanderley (2002) quanto Lamarche (1998 e 1998) observam que a 

agricultura familiar, ao construir suas estratégias e afirmar um patrimônio sociocultural, 

leva em consideração sua inserção econômica e social na sociedade. Construindo suas 

mudanças e permanências com a incorporação de novas técnicas, mas preservando um 

grau de autonomia e sua especificidade, o trabalho familiar e a afirmação de sua 

campesinidade.   

 Para os agricultores entrevistados a questão da reprodução social foi formulada 

por meio de uma pergunta que versava sobre o que a atividade agrícola deveria garantir. 

A esta pergunta foi solicitada a apresentação de três itens como resposta, citados de 

forma espontânea. O quadro a seguir retrata as respostas, com destaque para a 

repetição dos itens, conforme atestam os percentuais da última coluna. Cabe destacar 

que do universo de 20 entrevistados, nem todos responderam citando três alternativas. 
 A mesma linha de raciocínio foi repetida quando foi solicitado aos entrevistados 

que apontassem as prioridades de investimentos, no caso de haver recursos para tal 

(quadro 39). É interessante observar o destaque dado à preocupação com a família e 

com a permanência na terra, ou seja, a valoração de sua condição social e da família na 
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produção, assim como a possibilidade de garantir sua reprodução social, a partir do 

investimento na produção orgânica. 
Quadro 39 – Respostas em relação aos objetivos da atividade agrícola 

A atividade agrícola deve garantir nº de respostas % 
o sustento da família 13 65,0 
a permanência na propriedade 12 60,0 
a aquisição de bens necessários para a produção 3 15,0 
dar lucro 1 5,0 
assegurar a permanência dos filhos na atividade 7 35,0 
preservar o meio ambiente e garantir o futuro 3 15,0 
Saúde 2 10,0 
não usar agrotóxico e conviver com uma agricultura limpa 2 10,0 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 
 
 A análise do quadro 40, se realizada com as premissas de que a saúde é um 

elemento da reprodução biológica e a questão ambiental é um dos elementos, também 

da reprodução biológica e ecológica (RAYNAUT, 1999), explicita uma concepção em que 

o centro dessas concepções é a reprodução da família e da condição social de agricultor. 

A reprodução deve ser apreendida em suas multidimensões, ou seja, nos aspectos 

sociais, econômicos, biológicos e ecológicos, como estando interligadas, por uma lógica 

e racionalidade presente na agricultura familiar, e anteriormente destacado, como “um 

modo de vida e de trabalho”. 
Quadro 40 – Resposta em relação à prioridade de investimentos nas unidades 

Destino dos Investimentos nº de resposta % 
na produção orgânica 17 85,0 
na produção convencional 2 10,0 
na aquisição de terras 13 65,0 
na moradia (ampliação, melhoria, reformas) 4 20,0 
na aquisição de bens domésticos 2 10,0 
na aquisição de veículos de passeio 2 10,0 
ajudaria os filhos 6 30,0 
iria para a cidade tentar a vida - - 
viajaria de férias/lazer 2 10,0 
aquisição de máquinas e equipamentos 4 20,0 
Outro 2 10,0 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 Dessa maneira, apesar de sua inserção no mercado, esses agricultores ainda 

mantêm uma forte lógica familiar em seus processos, e que se constitui na base de 

construção do processo de reprodução. Essa reprodução é informada por essa lógica e 

racionalidade, que remete à presença de uma campesinidade, que é fundante dos seus 

habitus primeiros na família e na comunidade. Com isso também ocorre a valorização de 

um modo de vida e produção, apesar de suas práticas apontarem para uma racionalidade 

com traços de uma inserção mercadológica. Sempre destacando que essas famílias 

estão construindo suas práticas e resistindo ao um processo de exclusão, presente na 

concepção da sociedade urbano-industrial, e buscando preservar uma margem de 

autonomia. 
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 Wanderley (1996:04) já apontou em seus estudos que esses processos de 

inserção social, econômica e de integração parcial na sociedade sugerem que cada 

coletividade reage de maneira própria e tem a possibilidade de preservar uma 

originalidade. 

“Do ponto de vista do agricultor, parece evidente que suas estratégias de 
reprodução, nas condições modernas de produção em grande parte ainda se 
baseiam na valorização dos recursos de que dispõem internamente no 
estabelecimento familiar, e se destinam a assegurar a sobrevivência da família 
no presente e no futuro. De uma certa forma os agricultores familiares 
modernos “enfrentam” os novos desafios com as “armas” que possuem e que 
aprenderam a usar ao longo do tempo”. 

 Nesse sentido é também importante destacar que a reprodução passa pela 

construção de estratégias que embora tenham sido apresentadas a partir de pontos 

comuns, ocorrem a partir de variáveis de cada estabelecimento, como, por exemplo, a 

idade familiar, que por sua vez se traduz em rearranjos da relação trabalho/consumo, 

participação no trabalho, etc. 

 Entretanto o aspecto que se refere à inserção nos mercados, não é o 

determinante nos processos, mas possibilita um espaço importante de sociabilidades 

com as dinâmicas sociais, culturais, técnicas e econômicas, por meio dos diferentes 

espaços onde estão inseridos esses agricultores, espaços que contribuíram 

significativamente para o estabelecimento das estratégias reprodutivas. Nesse caso, a 

incorporação de uma racionalidade produtiva está diretamente vinculada à questão da 

sobrevivência, ao se acessar e incorporar as práticas e o sentido do jogo com relação 

aos mercados, ao mesmo tempo em que se assumem as regras do jogo e os riscos 

imanentes a esta aceitação. No entanto, a crença dos agricultores de que este processo 

pode ter continuidade no longo prazo pode gerar uma certa adequação e estagnação no 

processo criativo e adaptativo de suas estratégias, o que, em outra conjuntura, com 

preponderância de aspectos restritivos, pode influir diretamente na sua rentabilidade e 

reproduzir outras racionalidades presentes na sociedade moderna. 

 Os dados de pesquisa indicam ainda que estas famílias estão se mantendo, 

econômica e socialmente no curto prazo (geração presente), como também estão 

conseguindo criar algumas condições para sua reprodução em longo prazo, mediante a 

reposição dos fatores de produção (com exceção do fator fundiário, uma vez que o 

acesso ao mercado de terras é difícil) e melhores condições de moradia e acesso a bens 

domésticos. 

 O ciclo de crescimento possibilita aos agricultores a expansão da produção, uma 

maior utilização da mão-de-obra e um uso intensivo do solo nas unidades de produção. 

Entretanto, o crescimento de 20% ao ano do mercado de orgânicos, segundos dados da 
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Emater/PR, a tendência capitalista de concentração e centralização dos mercados, assim 

como o investimento nos estados do PR, SC e RS (em menor escala atualmente) na 

massificação dessas práticas, podem desenhar um cenário futuro de restrições à 

atividade. 

 No curto prazo, a incorporação das práticas de base ecológica por parte destes 

agricultores, a partir da mediação de vários atores sociais, tem se mostrado um processo 

com relativo êxito. Apesar das instabilidades vivenciadas em vários momentos, na 

atualidade verifica-se certa consolidação, a partir da contratualização da produção com a 

Frutos da Terra, do maior acesso a programas de governo e a construção de alternativas 

de comercialização da produção. No caso da processadora Frutos da Terra, a 

consolidação desse mercado foi alavancada pela experiência da proprietária (também 

produtora de orgânicos na época da AOPA) e pelos agricultores da Campina dos Pinto e 

Capiru do Epifanio, que ocupam um nicho de mercado. Esse fator não se repete no 

Capiru do Epifanio, pois o processo de inserção nos mercados, assim como a 

reorganização das bases produtivas, ainda está em discussão. 

 Com base nesses cenários, pode-se também questionar, em relação à agricultura 

familiar pesquisada, se esta condição e qualidade de vida destes agricultores, a partir da 

agricultura orgânica e(ou) agroecologia e de sua inserção no mercado, permitirá a 

continuidade de suas atividades em longo prazo. Isto porque os agricultores reafirmam 

este desejo, embora se possa questionar se a resposta seria outra no caso de no futuro 

não mais apresentarem o desempenho e a rentabilidade econômica do momento atual. 

De qualquer forma, sua resposta aponta para uma visão positiva e a crença num projeto 

para o futuro, destacada a partir da melhor estruturação da unidade e uma maior 

diversidade alimentar e de cultivos, ou seja, além de garantir a reprodução social do 

grupo familiar, possibilitou a consolidação de sua resistência em uma conjuntura de 

restrições e fortes pressões em sua forma de vida e produção. 

 Dessa maneira, os desafios no longo prazo para estes agricultores passam 

necessariamente por uma reestruturação de seus processos produtivos com relação à 

mão-de-obra, às técnicas de uso intensivo do solo, acesso aos mercados e talvez à 

própria certificação, fatores que podem apontar para restrições e que são pontos a serem 

considerados em relação a uma sustentabilidade de longo prazo. 

 Esses vários aspectos podem vir a constituir um cenário de restrições às 

estratégias e à gestão, que até o momento foram os pontos fortes de apoio para a sua 

consolidação. 

 Quanto a questão fundiária na trajetória desses agricultores, é um elemento de 

restrição, que foi parcialmente “resolvido” com o parcelamento de terras e com as 
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parcerias, assim como por meio dos laços matrimoniais e de parentesco estabelecidos 

entre os membros das comunidades. 

 Nesse aspecto, tanto Bourdieu (1979 e 2002a) quanto Almeida (1987) apontam 

para a possibilidade de que as ligações matrimoniais sejam utilizadas como pontos de 

apoio de uma estratégia para garantir a reprodução social em um ambiente restritivo, já 

que o patrimônio e o capital podem ser utilizados de forma conjunta, não sendo 

necessárias a divisão das terras e a conseqüente escrituração. As parcerias nas 

unidades de produção, assim como a utilização da mão-de-obra em conjunto, observadas 

no contexto da pesquisa, parecem respaldar este entendimento. 

 A pluriatividade, por sua vez, diminuiu de intensidade na Campina dos Pintos e no 

Capiru do Epifanio, com a melhoria das condições de vida gerada com os orgânicos. No 

Capiru do Epifanio, além de visar à reprodução social e econômica das famílias, ela faz 

parte de uma cultura local, que remete aos mutirões etc., ou seja, a partir das diferentes 

práticas agrícolas e do processo produtivo, ocorreu uma adequação da mão-de-obra que 

possibilitou acionar distintas estratégias, bem como a produção de uma maior 

rentabilidade, permitindo, assim, um aumento de sua autonomia, baseada no uso de 

mão-de-obra própria nas unidades. Exemplo é que enquanto a horta coletiva funcionou 

intensamente e gerou renda, uma das famílias que hoje demanda outras atividades, 

praticamente não utilizou o trabalho fora da atividade agrícola na unidade de produção.  
 
6.4. A reprodução das relações e o projeto de vida 
 Esses processos remetem ao segundo aspecto em relação à reprodução, e que 

foi destacado no item anterior, pois esse processo de incorporação de práticas de base 

ecológica ocorre a partir das vários atores e sujeitos sociais e nessas relações estão 

estruturadas e presentes relações de poder, que podem ou não reproduzir os “sistemas 

objetivos de dominação”. Para isso é importante destacar e ter presente na análise que a 

incorporação de práticas de base ecológica reproduz racionalidades, percepções de 

natureza e relações de poder, que estão representadas no conjunto da sociedade e não 

somente nos seus aspectos locais de organização e discussão, nas comunidades e na 

presença dos mediadores, Dessa maneira, convivem nos mesmos processos, num 

movimento dialético, a presença de novas formas de percepção da realidade e que 

procuram construir a transformação destes “sistemas objetivos de dominação”, como 

também as formas anteriormente vivenciadas na sociedade. 

“Os estudos de Bourdieu acentuam, sobretudo, essa dimensão social em que 
as relações entre os homens se constituem em relações de poder, mas ainda, 
em que elas reproduzem o sistema objetivo de dominação interiorizado 
enquanto subjetividade; a sociedade é, dessa forma, apreendida com 
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estratificação do poder. A reprodução da ordem não se confirma simplesmente 
aos aparelhos coercitivos do Estado ou às ideologias oficiais, mas se inscreve 
em níveis mais profundo para atingir inclusive as representações sociais ou as 
escolhas estéticas (ORTIZ:1983 26)”. 

 Nessa perspectiva, convivem num mesmo espaço o novo e o velho, cada qual 

sendo acionado de acordo com as estratégias a serem adotadas pelos agricultores, a 

partir das restrições ou oportunidades. Essa dualidade esteve presente em momentos 

importantes de suas trajetórias, assim como no seu dia-a-dia, traduzidas na disputa, por 

exemplo, pela escolha entre as velhas e as novas práticas. 

 Em relação a essa dimensão da reprodução e do cotidiano dos agricultores 

pesquisados, é interessante observar que esses momentos são também destacados 

pelos agricultores, por exemplo, na convivência com os mediadores, em que se 

estabelecem as relações de poder entre os participantes dos processos de discussão e 

organização. Esses são momentos de distensões, tensionamentos e novas experiências 

em suas vidas, que introduzem mudanças/permanências no seu cotidiano e que estão 

materializados nas relações com os atores sociais que participam deste processo: 

 O início de um trabalho político de informação, socialização de conhecimentos e 

construção de uma proposta diferenciada de desenvolvimento no município foi 

desenvolvido pela Associação Rio Sul. Essa mobilização traz para a discussão o 

confronto entre o modelo hegemônico e as novas práticas e percepções de organização, 

que, após serem incorporadas, geraram a constituição de interesses da agricultura 

familiar e a construção de um associativismo nas comunidades, principalmente na 

Campina dos Pinto. A continuidade dessa trajetória, no entanto, ocorreu com o trabalho 

realizado pela AOPA; esta mudança se dá a partir da diminuição dos aportes financeiros 

da Associação Rio Sul e da priorização do trabalho com os agricultores menos 

estruturados do município de RBS. Com essa situação, diminuição de recursos, a 

associação passou a focalizar sua atuação nas áreas mais carentes do município, onde a 

matriz produtiva está centrada na produção de citrus e feijão, na criação de animais e na 

prática de uma agricultura de subsistência, com uma menor relação com os mercados 

estruturados da RMC. Este é um momento destacado como fundamental para perceber 

como “as coisas funcionam”, por parte dos agricultores, pois exigiu novos processos 

organizativos. 

 A AOPA passa a mediar o processo de organização nas comunidades que 

trabalham com olerícolas e que se direcionam para o engajamento no movimento por 

uma agricultura orgânica. Esse trabalho é o início da adoção das práticas de base 

ecológica, do perceber a questão ambiental a partir de uma ótica integradora da natureza 

e o homem, não como agente externo, mas como presença na conservação/preservação 
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e assim na constituição de uma agricultura menos agressiva. Entretanto, esse trabalho 

sofre uma ruptura quando esta instituição passa por problemas relativos à parte 

organizativa e comercial; ocorre, então, a necessidade de uma reorganização do grupo e 

dos mercados a serem acessados para a produção orgânica das famílias, caso 

principalmente da Campina dos Pintos e Capiru dos Cavassin. O trabalho da AOPA 

esteve centrado no processo tecnológico e na gestão e comercialização dos produtos no 

mercado, uma racionalidade empreendedora que teria continuidade com o engajamento 

dos agricultores na processadora Frutos da Terra. 

 Os agricultores apontam a participação da AOPA como uma ruptura, mas com 

valoração positiva para os agricultores do Capiru do Epifanio, pois estes afirmam as 

novas oportunidades e saberes, assim como a melhoria da qualidade de vida, a partir do 

início do processo de discussão e o acesso a programas e projetos econômicos; 

processo que ocorre após a opção da AOPA, por trabalhar na perspectiva agroecológica 

e priorizar a ação junto a grupos no Vale do Ribeira. Esta ruptura, embora também seja 

destacada a importante participação, nas duas outras comunidades tem negatividades 

por conta dos problemas de gestão e mercadológicos, já mencionados. 

 A partir de 1995 com o processo de discussão de uma cooperativa de crédito 

(CRERSOL) de certa ocorre um reagrupamento dessas comunidades, que apontam para 

a (re)construção da proposta de um modelo diferenciado de desenvolvimento e 

principalmente de acesso ao crédito e a recursos que anteriormente não eram 

disponíveis para estes agricultores, o que além de mobilizar possibilita um ponto de 

aglutinação dos esforços. Apesar de ocorrer indicações de que as lógicas diferenciadas 

de desenvolvimento das comunidades, assim como a diferenciação social entre os 

agricultores, constituem uma questão a ser pensada, em relação à condução dos 

processos e de sua continuidade em longo prazo. 

 A possibilidade de uma certificação participativa, com a rede Eco-vida, aponta 

também para a construção de uma proposta mais próxima da agroecologia dentro de um 

processo de transição na construção de um modelo alternativo de desenvolvimento. Isso 

parece indicar uma retomada dos processos de discussão e participação dos 

agricultores. Essa proposta que convive paralelamente com a venda para a Frutos da 

Terra, pois essa processadora é geradora de uma estabilidade com relação ao mercado.

 Por outro lado, isso suscita a questão quanto à forma de construção dos projetos 

e da verdadeira participação dos agricultores como sujeitos da construção de outra lógica 

produtiva e organizativa, assim com as várias dimensões da sustentabilidade desses 

projetos. Essas questões são importantes para uma reflexão quando se fala em 

reprodução de “sistemas de dominação”, pois é necessário pensar que muitas vezes a 
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mediação realizada nesses processos avança até a consolidação de uma proposta, 

identificada e personificada numa visão aparelhista que apresenta resultados de curto 

prazo. Entretanto, em longo prazo, este processo não consegue ultrapassar os limites 

que uma integração parcial na sociedade e que o mercado impõe, bem como aprofundar 

as discussões com relação à consolidação de políticas públicas, com a ampliação a um 

conjunto da agricultura familiar. 

 Para tanto, é importante pensar, num primeiro momento, que esse processo de 

transição agroecológica parece estar promovendo a “re”-integração de grupos de 

agricultores familiares, no contexto social. Mas será que esse espaço é para o conjunto 

de agricultores familiares, ou se está transitando para um “novo sinal”, não tendo mais o 

“sinal vermelho” da exclusão e indiferença para a maioria dos agricultores familiares, mas 

um “sinal verde” de integração a novos espaços sociais disponíveis apenas para parte 

destes agricultores? A partir de uma lógica de um novo modelo de desenvolvimento 

agrícola, de maior preservação da natureza e de alimentos mais saudáveis, esse novo 

modelo estaria realmente transformando relações sociais, culturais e ambientais? Ou 

estaria apenas possibilitando a visibilidade de parte de um segmento social excluído até 

então desse cenário que, produzindo para um novo mercado, não se coloca questões 

estruturais, como a sustentabilidade da produção e o porquê se produz e de que forma se 

produz? Esses questionamentos não parecem estar na “pauta do dia”, nem para a 

mediação nem para os agricultores. 

 Esses aspectos apontados até aqui têm como referência a sustentabilidade 

desses processos e sua construção social. Por outro lado, esse processo que está em 

construção e que pode se constituir como uma forma de superação do “modelo 

convencional” significa, realmente, o fortalecimento desse segmento até então 

marginalizado? Dessa maneira, trata-se de aprofundar a lógica e o alcance da concepção 

desses estilos de agricultura e sua capacidade de construção de uma capilaridade e 

inserção na sociedade para a construção de um novo modelo de desenvolvimento (dito 

sustentável), colocando-se como questionamentos com relação à sustentabilidade: “de 

quem, para quem e de que forma?”  

 Independente dos desafios e dos processos apontados, das vicissitudes e das 

contradições, as estratégias de reprodução desses agricultores até aqui têm sido 

exitosas. A essa possibilidade de reprodução pode-se também agregar e discutir outra 

questão que tem imbricação com a gestão, conforme destacado anteriormente, que diz 

respeito à afirmação de uma identidade social e neste caso afirmação de sua condição 

de agricultor, e não propriamente uma identidade política, apesar de sua participação 

nesses processos e mesmo nas organizações. 
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 Embora os agricultores tenham presente as disputas políticas, assim como 

reafirmem um discurso comprometido com as transformações do modelo de 

desenvolvimento, questão ambiental, esta afirmação identitária não se apresentou no 

quadro da entrevista. 
Quadro 41 – Auto-identificação e participação social 

Como o sr. se denomina? Campina dos Pinto Capiru do Cavassin Capiru do Epifanio Total 

Agricultor 4 1 3 8 
Agricultor agroecológico  

1 
 
- 

 
- 

 
1 

agricultor familiar 3 - - 3 
agricultor familiar orgânico  

1 
 
- 

 
- 

 
1 

agricultor orgânico 2 - - 2 
Lavrador 1 - - 1 
produtor orgânico 2 2 - 4 

  Como o senhor(a) denomina? 

Comunidade agricultor lavrador 
agricultor 

agroecológico 
produtor 
orgânico 

agricultor 
familiar 

agricultor 
orgânico 

agricultor 
familiar orgânico 

Capiru do 
Epifanio 

-Participa do 
sindicato? 

sim 3 1      
    não   1     
  -Participa de 

cooperativa 
de crédito? 

sim 
1 1 1     

    não 2       
  -Participa na 

AOPA ou 
rede eco vida 

sim 
2 1 1     

    participou 1       
  -Participa na 

APAC 
não 3 1 1     

Capiru do 
Cavassin 

-Participa do 
sindicato? 

sim 1   2    
  -Participa de 

cooperativa 
de crédito? 

não 
1   2    

  -Participa na 
AOPA ou 
rede eco vida 

não 
1   2    

  -Participa na 
APAC 

não 1   2    

Campina 
dos Pinto 

-Participa do 
sindicato? 

sim 1   1  1 1 
    não 3   1 3 1  
  -Participa de 

cooperativa 
de crédito? 

sim 
4   2 3 2 1 

  -Participa na 
AOPA ou 
rede eco vida 

Sim 
1   1    

    participou 3   1 3 1  
    não      1 1 
  -Participa na 

APAC 
não 4   1 3 2 1 

    participou    1    
Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 

 Como pode ser observado no quadro 41, quando o agricultor é solicitado a 

autodenominar-se (com perguntas abertas e sem alternativas), ocorre uma diversidade 

de situações. 

 Essas diversidades de situações ao se auto-identificar apontam para as trajetórias 

de cada comunidade, pois na Campina dos Pinto, onde ocorreu um processo mais 

intenso de educação formal e não-formal, a caracterizarão de produtor orgânico, mais 

próxima do ideário mercadológico da agricultura, não é tão destacada. A identificação 
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como agricultor traz consigo a afirmação de sua condição social perante a sociedade, de 

um modo de vida, de produção e de resistência. Enquanto que nas demais comunidades 

se identificam uma maior diversidade de situações, que pode sugerir que os processos 

educativos têm forte participação nessa identificação. 

Nesse sentido a construção das práticas de base ecológica e das organizações 

desses agricultores também afirma uma identidade social que é igualmente uma 

manifestação de seus sistemas de disposições.  Sistemas que acionam o patrimônio 

sociocultural desses agricultores e procuram construir um sentido do jogo e desta 

maneira a possibilidade de construir um projeto de futuro e principalmente a sua 

reprodução social. 

 Esse fato pode sugerir, como já indicado no capítulo 3, que talvez as 

possibilidades de transição para as práticas de base ecológica tenham reforçado os 

aspectos de uma transição técnica, que não se traduziu em engajamento político e um 

movimento mais amplo na sociedade. 

 É justamente essa questão em relação às estratégias e a uma ação racional que 

Bourdieu apresenta quando afirma a relação do habitus com uma eficiência na sua 

operação, pois, quando se torna operante efetivamente: 

“O habitus torna-se gerador de práticas imediatamente ajustadas ao presente e 
mesmo ao futuro inscrito no presente (daí a ilusão de finalidade), quando 
encontra um espaço que propõe, a título de chances objetivas, aquilo que ele 
carrega consigo a título de propensão (para poupar, investir, etc.), de 
disposições (para o cálculo, etc.), porque se constitui pela incorporação das 
estruturas (cientificamente apreendidas como probabilidades) de um universo 
semelhante. Nesse caso, basta que os agentes se deixem levar por sua 
“natureza”, isto é, pelo que a história fez deles, para estarem com que 
“naturalmente” ajustados ao mundo histórico com o qual se defrontam, para 
fazerem o que é preciso, para realizarem o futuro potencialmente inscrito nesse 
mundo em que eles estão com peixes dentro d’água” (Bourdieu, 1990:130). 

 Nessa perspectiva, pode-se pensar que essa afirmação de uma identidade social 

está também relacionada a um sentido prático, um sentido do jogo, que procura destacar 

suas possibilidades individuais, sem pensar ainda de forma coletiva, buscando construir 

no presente o seu projeto de futuro, de reprodução. Ou seja, o grau de exclusão, a 

trajetória desses agricultores, não aponta, nesse momento, para uma perspectiva de uma 

visão coletiva de transformação na prática efetiva, pois ela ainda esta ligada no presente 

e a preocupação da reprodução do grupo familiar. Esse é um desafio no qual esses 

agricultores necessariamente terão que pensar para poder desenhar seus projetos de 

futuro. 

 Para tanto, é importante identificar uma diferenciação de futuro como projeto que 

aponta o “futuro como futuro” a ser realizado, que pode acontecer ou não; do futuro como 

“antecipação pré-perceptiva”, que se dispõe como um futuro presente, um vir a ser 
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imediato, que está colocado no sentido do jogo, ou seja, “uma indução prática”, a partir 

de uma experiência anterior de um corpo socializado (BOURDIEU, 1996:143/145). 

 Essa socialização ocorre em uma experiência datada e localizada em um espaço 

social. Nessa perspectiva pode-se pensar o espaço social como o lugar onde, na primeira 

dimensão, os agentes se distribuem de acordo com seu capital e, na segunda, em função 

do peso relativo de seu capital, a partir do conjunto das posses. A demarcação das 

posições dos agentes participantes desse processo aponta para as relações que são 

construídas nessa construção coletiva, com a discussão e organização em relação às 

práticas de base ecológica e da possibilidade de sua reprodução. 

 Dessa maneira, ao se construir a discussão de incorporação das práticas 

agrícolas de base ecológica tendo como referência uma transição no seu sentido mais 

técnico, talvez a perspectiva de pensar um projeto mais próximo de sua realidade e de 

sua família tenha se explicitado com maior visibilidade para esses agricultores. O que não 

impede de que no futuro ocorra um engajamento maior no processo de transformações 

sociais e políticas; esse caminho parece ter um primeiro esboço nas discussões em 

relação à participação na Rede Eco-vida. 

 Essas posições assumidas nesse espaço social podem também ter relação com a 

metodologia e forma de construção dos processos de participação nas discussões da 

agricultura orgânica e(ou) agroecológicas. O que pode apontar para a questão das 

formas de participação dos agricultores nesses processos, que precisam ser analisados 

não como “rótulos”, pois, muitas vezes, a participação apresenta-se apenas como forma 

de dar “vozes” a grupos de interesse que possuem certa visibilidade social, ocorrendo, 

assim, uma cooptação de seus participantes a uma lógica que os incluiu parcialmente, 

mas não procura produzir um expansão horizontal desses processo na sociedade. 

 A efetiva participação da população rural nos espaços econômicos e de geração 

de processos, de acordo com Brose (2000), encontra obstáculos para sua concretização: 

restrições geográficas, restrições no acesso a recursos, restrições sociopolíticas e 

restrições devido a atitudes pessoais. As discussões da participação e da construção 

sociais de políticas e de processos mais amplos de mudanças no modelo de 

desenvolvimento passam, evidentemente, pelo Estado e de como este, historicamente, 

tem construído e é construído nesse processo, com a maior ou menor inserção dos 

atores sociais na definição da trajetória política, social, cultural, ambiental e econômica 

das sociedades, mas fundamentalmente pelas práticas dos indivíduos que constroem 

esses processos na comunidade no seu dia-a-dia e afirmam sua identidade social. 

 Entretanto é a partir de estudos e da visibilidade de processos e práticas como os 

vivenciados pelos agricultores familiares de Rio Branco do Sul que se começa a 



 227

construção de novos processos e novas possibilidades, que apresentam a vida e a 

vitalidade desse rural. 

 



 

 

 

 

 

7.   Considerações Finais 
 

 A finalização de um trabalho de pesquisa representa um momento de reflexão 

sobre as práticas realizadas durante o curso, sobre o trabalho coletivo/interdisciplinar e, 

principalmente, sobre o trabalho individual, no caso, esta tese. Nessa reflexão, duas 

questões merecem destaque. A primeira delas diz respeito ao caráter inacabado do 

conhecimento, pois é “um modo de criação contínua” (BACHELARD: 2004:19), muito 

embora suas temporalidades e espacialidades sejam demarcadas pela análise e pela 

aplicabilidade. A segunda questão recai sobre a importância da realização de estudos 

interdisciplinares que procurem olhar a totalidade e a complexidade do mundo rural, 

mesmo que isso signifique mais “um esforço, uma intenção, do que um fato” 

(BRANDENBURG e FERREIRA, 2002), até porque a interdisciplinaridade se faz na 

prática e na decisão de realizá-la. 

 Nesse sentido, é importante ter presente uma concepção interdisciplinar que 

reafirme a centralidade de recortar problemáticas e questões da realidade do mundo 

rural. Tal foi o caso do trabalho coletivo interdisciplinar e a temática “Agroecologia e 

Recursos Hídricos”, pois esta é a possibilidade de construção de uma visão e concepção 

que permite uma aproximação com a diversidade e a heterogeneidade presentes na 

realidade da agricultura familiar, bem como uma interação com este espaço social, 

econômico, cultural e do ambiente onde estas interações acontecem. 

 Esta tese procurou construir essa referência de uma perspectiva interdisciplinar e 

observar a diversidade e a heterogeneidade do mundo rural de acordo com as diretrizes 

do curso e da linha de pesquisa. Realizou-se, então um recorte e um olhar para as três 

comunidades estudadas em Rio Branco do Sul, analisando as práticas agrícolas de base 

ecológica dessa agricultura, suas transições, permanências e mudanças. 

 Embora algumas considerações e parte dos objetivos da tese já tenham sido 

explicitados nos Capítulos 5 e 6, é importante salientar alguns aspectos e referências da 

tese. As percepções e escolhas dos agricultores familiares estudadas nas três 

comunidades (Capiru do Epifanio, Capiru dos Cavassin e Campina dos Pinto) foram 

demarcadas a partir das relações que ocorrem nos movimentos macrossociais e na 

realidade cotidiana da família e dos processos produtivos na unidade de produção, que 
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se concretizam em suas práticas, com sua inserção social e econômica. Essa inserção 

tem dinâmicas internas e externas à unidade de produção e à família, que estruturam os 

habitus e o mundo vivido desses agricultores. 

  Esta tese procurou demonstrar que o caráter familiar não constitui mera 

expressão de um processo, mas é fundante e fundamental para sua reprodução social e 

econômica, para a afirmação de seu patrimônio sociocultural, assim como para reafirmar 

sua condição social de agricultor e identidade social construído nessa reafirmação. Para 

tanto, buscou-se mostrar que em Rio Branco do Sul a incorporação de práticas de base 

ecológica são vivenciadas no dia-a-dia, assumindo diferentes formas no Capiru do 

Epifanio, no Capiru dos Cavassin e na Campina dos Pinto, a partir da trajetória e 

ocupação dos espaços físicos, sociais e econômicos que ocorreram nessas 

comunidades. 

  A trajetória dos agricultores familiares estudados e a incorporação de práticas 

agrícolas de base ecológica aqui apresentadas reforçam o caráter e a expressão de uma 

campesinidade desses agricultores. Isso porque esses agricultores, mesmo que 

integrados de forma parcial à sociedade, mantêm características de uma autonomia e a 

construção de sua reprodução social a partir da participação familiar nesse processo. E é 

essa estrutura familiar que demarca a “especificidade de seu sistema de produção”, bem 

como a “centralidade da constituição do patrimônio familiar” (CHAYANOV, 1981ab; 

WANDERLEY, 1996 e 2002b), que possibilita a manutenção de sua existência, mesmo 

que em condições adversas. 

 Essas trajetórias apontaram para diferentes mudanças técnicas nas unidades. No 

caso da Campina dos Pinto houve a consolidação de práticas orgânicas (apesar das 

restrições fundiárias e físicas), preservando, ao mesmo tempo, práticas tradicionais. 

Essas práticas foram ressignificadas a partir da incorporação das práticas agrícolas de 

base ecológica, que trazem em suas premissas uma interação maior com e na natureza 

nos processo produtivos. No caso do Capiru dos Cavassin, as práticas agrícolas também 

são orgânicas, mas com a opção mercadológica de especialização em determinados 

produtos há uma maior intensificação no uso do solo, com a conseqüente exploração da 

natureza. Na terceira comunidade, a do Capiru do Epifanio, a construção do processo de 

transição mescla as práticas tradicionais e os princípios da agroecologia. Essa transição, 

ainda que em estágio inicial de consolidação, aponta para uma produção que se 

referencia na utilização dos recursos disponíveis nos locais de produção a partir de 

atividades coletivas de produção, apesar dos problemas hoje encontrados na 

reorganização de tal empreendimento. 

 No caso estudado, essas práticas foram construídas tendo como referência a 
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agricultura orgânica e (ou) a agroecologia, estilos de agricultura que se contrapõem ao 

modelo convencional moderno, e que foram incorporados no dia-a-dia dessa agricultura 

por meio da ação dos mediadores. Essa participação dos mediadores aponta para a 

vitalidade e para as dinâmicas sociais, econômicas, culturais e políticas presentes no 

mundo rural, a partir da agricultura familiar. Nessa perspectiva, este trabalho contribuiu 

para revelar mais uma parte desse mundo rural diverso e heterogêneo que insiste em 

permanecer no espaço físico e territorial da RMC. 

 Apesar dessas diferenciações, as práticas agrícolas de base ecológica estão 

diretamente relacionadas a uma melhoria das condições de vida nessas comunidades. A 

ampliação de sua capacidade de reprodução social e econômica e, principalmente, a 

afirmação de seu patrimônio sociocultural se materializam na sua condição social de 

agricultor, na melhoria das condições de vida e na afirmação de um modo de ser e de 

fazer a atividade produtiva na e com a natureza. Esse processo também reafirma a 

existência de relações diferenciadas do homem com a natureza, a partir das construções 

e aplicações dessas práticas de base ecológica. 

 Esta pesquisa também traz visibilidade para iniciativas que nascem à margem do 

apoio e incentivo dos governos e que podem apresentar caminhos e alternativas para a 

exclusão social e para os bloqueios que segmentos da agricultura familiar encontram 

nessa região, e que se traduzem em um processo de resistência e a construção de um 

rural vivo e dinâmico, “lugar de vida e trabalho”. 

 Se até esse momento se reafirmam as positividades das experiências realizadas 

por esses agricultores, não se nega a existência de possíveis negatividades em relação à 

sua sustentabilidade no longo prazo, às relações de poder e às possibilidades de 

massificação dessas experiências, aspectos esses que poderão ser objeto de estudos 

futuros. 

 Assim como é também importante destacar que essas construções sociais podem 

propiciar, no movimento dialético da realidade, a reprodução de relações sociais, 

econômicas e de poder que não se traduzem efetivamente na possibilidade de 

transformações e inserção socioeconômica da totalidade da agricultura familiar que se 

encontra hoje excluída, podendo até mesmo reproduzir um modelo produtivista sob 

outras bases. Para tal, é necessário que essas realidades sejam analisadas e discutidas, 

pois a possibilidade de uma “intensificação verde” ou da integração parcial de 

determinado setores aos nichos de mercado, e dessa maneira a negação das premissas 

básicas presente no ideário da agricultura orgânica e(ou) da agroecologia, caso não 

ocorra uma mobilização social e política nesse caminho, é uma possibilidade concreta, e 

nos casos analisados ocorrem indicativos nesse sentido. 
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 O que as experiências estudadas reafirmam é a necessidade: 

- da ampliação de estudos para reconhecer essas realidades diversas em Rio Branco do 

Sul, bem como no Vale do Ribeira, onde existe forte presença de uma agricultura familiar 

que vive num rural precário e carente de políticas públicas que levem em conta sua 

realidade como referência para sua construção e aplicabilidade; 

- do fortalecimento de políticas públicas que detenham um cunho participativo e 

mobilizador, considerando as realidades diversas dessa agricultura e que os estudos 

dessas realidades sejam utilizados como fundamentação dessas ações, para possibilitar 

o acesso desse segmento social a tais políticas; 

- de uma reforma agrária que tenha a diversidade, a heterogeneidade do mundo rural em 

seus pressupostos e discuta com a sociedade novos modelos de desenvolvimento que 

tenham por referência a agricultura familiar, possibilitando, assim, uma reorganização dos 

territórios, visando à conservação, preservação do ambiente e a sua reprodução social, 

econômica e identitária. 
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ANEXOS 



Anexo 01 

- Breve síntese da estrutura de funcionamento do Curso de Doutorado 

  

 Nos três primeiros semestres os doutorandos têm a oportunidade de um 

reconhecimento da interdisciplinaridade na perspectiva das ciências sociais e naturais, das 

experiências realizadas no curso, assim como o contato com a trajetória das linhas de 

pesquisa, realizando um exercício prático de aproximação com as temáticas. A partir deste 

momento ocorre à discussão, à estruturação da parte coletiva e da pesquisa a campo, isto 

no quarto semestre. Quando a partir de então a pesquisa interdisciplinar é construída com 

as experiências a campo, o quadro a seguir permite visualizar, sinteticamente, o caminho 

percorrido e as diferentes linhas de pesquisa do Doutorado (ZANONI et al, 2002). 
 

Curso Linhas de Pesquisa Pesquisa interdisciplinar 

- seleção dos alunos que 

buscam ultrapassar limites de 

sua formação disciplinar nas 

linhas de pesquisa; 

 

- uma relação complementar 

entre ensino-pesquisa-

extensão; 

 

- módulos progressivos 

p/visualização de diferentes 

domínios disciplinares 

- relativização destes domínios 

 

- problematização das ques-

tões do meio ambiente e do 

desenvolvimento em cada área 

de concentração; 

 

- acompanhamento do 

doutorando por um comitê 

multidisciplinar; 

- trabalho coletivo/interdis-

ciplinar definido pelas linhas de 

pesquisa 

 

- sistemas sociais, técnicos e 

recursos naturais de áreas rurais 

(hoje ruralidades, ambiente e 

sociedade); 

 

- dinâmicas naturais dos 

ambientes costeiros do Paraná: 

usos e conflitos (hoje usos e 

conflitos dos ambientes 

costeiros); 

 

- condições e qualidade de vida 

na cidade (hoje urbanização, 

cidade e ambiente urbano); 

 

- teoria e metodologia sobre o 

desenvolvimento e meio 

ambiente (hoje epistemologia 

ambiental). 

 

 

- área geográfica comum; 

 

- construção de uma problemática 

comum; 

 

- diagnóstico inicial e construção de 

um esquema de interações críticas 

que não necessariamente tem como 

pressupostos a definição do objeto e 

dos temas, mas parte da necessidade 

de interações e do reconhecimento 

das realidades; 

 

- gradual transição dos recortes 

espaciais para os temas de natureza 

transversal e que buscam a 

interdisciplinaridade. 

 

- tese trabalho individual, referencia 

área de formação, refletindo o 

trabalho coletivo interdisciplinar; 

Fonte: Zanoni et al (2004) 



Anexo 02 

Resumo dos trabalhos consultados 

 Para a construção de uma concepção metodológica integradora das multidimensões 

das temáticas estudadas pela Turma VI, foram utilizados como pontos de referência para a 

pesquisa interdisciplinar os trabalhos realizados pela linha de pesquisa com as turmas 

anteriores (I, II, IV, V). Essa apropriação permitiu um reconhecimento dessas realidades e 

a análise dos dados, segue um no quadro resumo dos trabalhos consultados: 
-Quadro resumo dos trabalhos da linha de pesquisa Ruralidades, Ambiente e Sociedade 
- Turma I teve como lugar geográfico 
para os estudos o Litoral Norte do 
Paraná e iniciou seus trabalhos com 
um diagnóstico regional que teve como 
objetivos principais: 

“(...) a) identificação de 
indicadores ou sinais de tensão, 
desequilíbrios e potencialidades 
na relação homem-natureza, em 
domínios claramente definidos no 
espaço e no tempo; b) a 
identificação de temáticas que 
pudessem contribuir para uma 
melhoria do conhecimento e que 
suscitassem respostas em termos 
de desenvolvimento regional” 
(FILHO et al, 2004:139). 

Duas temáticas de pesquisa para os dois pesquisadores da linha: 
os sistemas técnicos de produção agrícola, estudando o caso do 
município de Morretes; e os sistemas técnicos de pesca no litoral 
do Paraná, procurando caracterizar e tipificar a diversidade de 
situações a partir da pesca artesanal nesta região. 
 

 
- Turma II, dois pesquisadores 
trabalharam as questões do espaço 
rural e participaram do programa de 
pesquisa interdisciplinar meio 
ambiente e desenvolvimento humano, 
realizados pela turma. Suas temáticas 
tiveram como centro as ruralidades e a 
agricultura orgânica na Região 
Metropolitana de Curitiba. 

 
Um dos estudos foi sobre a agricultura orgânica, concebida 
enquanto uma estratégia para uma nova ruralidade (KARAM, 
2001), e o outro tratou das dimensões da sustentabilidade com 
relação à agricultura orgânica da região (DAROLT, 2000). 
 Estes estudos apontaram as especificidades da 
agricultura orgânica, traçaram um perfil destes agricultores e dos 
processos produtivos, assim como do processo histórico de 
formação da RMC. Entretanto, este reconhecimento também 
propiciou alguns questionamentos com relação à prática da 
agricultura orgânica pelos agricultores da região que assim podem 
ser pautados: a) existe uma reflexão ética em torno da 
preservação ambiental e da saúde humana com os produtos que 
são produzidos e comercializados? b) quais são as dificuldades 
que os agricultores enfrentam para garantir os princípios 
ecológicos durante o processo de transição? c) qual é a garantia 
dos recursos financeiros para que se sobreviva e se mantenha a 
continuidade e estabilidade do processo de produção? 

 
- Turma IV consolida a opção de 
trabalhar o espaço rural da RMC como 
foco de atuação do programa de 
pesquisa interdisciplinar, sendo 
inicialmente composto por três 
pesquisadores, teve como resultado 
final duas teses. 

 
A tese de Almeida (2003) apresenta as mudanças técnicas na 
agricultura, na perspectiva de uma transição agroambiental no 
município de Colombo. O pesquisador adotou a concepção de que 
a transição é um processo de mudança que tem uma 
temporalidade, não ocorrendo como um único caminho, ou seja, 
enquanto um processo de transformação em direção à agricultura 
de base ecológica que possui trajetórias diversas. Esta tese 
aponta claramente os desafios com relação à questão das 
transições e das mudanças técnicas. Embora o autor tenha 
privilegiado o município de Colombo, os dados trabalhados e sua 
abordagem, apontam claramente a pertinência de uma 
universalidade para outros agricultores envolvidos nestes 
processos, além daqueles estudados no município, resguardadas 
as diversidades locais e regionais, sobretudo quando se trata de 
agricultores praticantes de uma agricultura convencional e que 
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migram para outros tipos de agricultura. Os temas tratados nesta 
pesquisa suscitaram a possibilidade de uma continuidade desta 
temática em se tratando da questão da sustentabilidade e dos 
processos de construção social de outras agriculturas. 
 A perspectiva agroecológica é utilizada pelo outro 
pesquisador, Costa (2004) para analisar a agricultura na RMC, a 
partir do pressuposto de que o modelo agrícola e o padrão 
tecnológico da região são problemáticos, podendo ser 
inviabilizados a médio e longo prazo questionando, assim, a 
sustentabilidade dos sistemas agrícolas na RMC. Este estudo 
fornece caminhos para aprofundar as várias dimensões dos 
processos de produção nos diferentes sistemas agrícolas que 
estão alocados na RMC, principalmente se observadas as políticas 
agrícolas e as dimensões sociais/ambientais dos sistemas. 

 
- Turma V, por sua vez, apontou os 
caminhos para entender a diversidade, 
a heterogeneidade e as estratégias de 
reprodução social dos agricultores 
familiares na RMC, a partir dos 
municípios de São José dos Pinhais 
(comunidade Mergulhão), Mandirituba 
(comunidade Santo Amaro Um) e 
Tijucas do Sul (comunidade de 
Postinho). 
 Os relatórios das oficinas de 
pesquisa, de caráter exploratório e 
analítico da região metropolitana, 
possibilitaram aos pesquisadores 
trabalhar, a partir desta prática coletiva 
e interdisciplinar, as seguintes 
temáticas: 

a) Corona (2006) buscou compreender as estratégias que 
possibilitam a reprodução social dos agricultores familiares, 
circunscritas em um meio físico e social, em suas várias 
dimensões (econômicas, culturais, sociais, ambientais), a partir de 
suas trajetórias históricas; 
b) Dias (2006) analisou, a partir da paisagem, a dinâmica dos 
processos naturais e como se constituem os limites e 
potencialidades na reprodução dos sistemas agrícolas da 
agricultura familiar. Através de tipologias das práticas e usos 
agrícolas, a autora realizou um cruzamento com a forma de gestão 
do uso do solo, a partir das matrizes da base natural; 
c) De Souza (2006) estudou a aplicação das políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento rural e sua influência nas estratégias 
de reprodução da agricultura familiar, constatando um processo de 
transformação de espaços privados em espaços públicos, com 
sérias implicações na reprodução desse tipo de agricultura; 
d) Souza (2006) trabalhou como a questão do meio ambiente se 
expressa nas políticas públicas da RMC, discutindo a questão 
ambiental como uma possibilidade de desenvolvimento e 
recomposição da agricultura familiar e dos espaços rurais ou, 
como esta problemática poderia vir a bloquear a sua reprodução 
social. Procurou destacar a patrimonialização de espaços e a 
necessidade de repensar a agricultura, oportunizando “outras 
agriculturas” que permitam um desenvolvimento integral e 
possibilitem a discussão das questões ambientais. Este processo 
aconteceria a partir da participação dos principais atores sociais 
envolvidos com a agricultura familiar, entre eles o poder local e os 
próprios agricultores familiares. 
 

Fonte: Pesquisa de campo Turma VI – MADE – 2007 – elaboração do autor 
 
 



Anexo 03 
 
Formulário Coletivo para Entrevistas – Turma VI 
Linha de Pesquisa Ruralidades, Ambiente e Sociedades – Doutorado em Meio Ambiente 
Data de entrevista:___/____/______ hora início:__________    
 
Bloco I – Informações Gerais 
1.1.Município:______________________________________________ 
1.2.Comunidade:_________________________________________________ 1.3.km da sede:__________________________ 
1.4.Coordenadas geográficas:________________________________________ 
1.5.Altitude:_____________________________ 
1.6.Nome:_______________________________________________________________________________________________ 
1.7.Telefone:______________________________1.8. Estradas e condições de acesso/manutenção:______________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
1.9.Situação da Paisagem:__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
1.10.Quantas propriedades trabalha ou tem exploração? Qual é a principal? (circular) 
(   ) 1 ___ha.(   ) 2 ___ ha.(   ) 3 ____ha. (     ) 4 ____ha.  Total -__________ ha 
1.11.Condição legal da terra ou da propriedade: 
(   )1(   )2(   )3(   )4 / proprietário com escritura (   )1(   )2(   )3(   )4 / proprietário sem matrícula (em nome da família) 
(   )1(   )2(   )3(   )4 / parceiro/de quem? __________________________________________  
(   )1(   )2   (   )3(   )4(   ) arrendatário/ de quem?____________________________________ 
(   )1(   )2(   )3(   ) 4(   ) tem concessão legal de uso/ de quem______________________ ____ 
(   )1(   )2(   )3(   )4(   ) terra cedida por parentes/ de quem_____________________________  
(   )1(   )2(   )3(   )4outro/_______________________________________________________ 
1.12.Observações gerais___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Questões abertas: 
Viveu sempre nesta propriedade? O Senhor poderia falar um pouco da sua trajetória? 
Quanto tempo a família mora na comunidade ou na propriedade? (anotar no verso) 
Como é a trajetória da família na agricultura? Sempre foi agricultor? 
 
Bloco II – Informações família residente na propriedade e trabalho 
2.1 – Informações da família 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOME 
O D 
R E 
I   S 
G C 
E  E 
M N 

I 
D
A
D
E 

E  C
S   I
T  V
A   I
D   L
O 

E 
S 
T 
U
D
O

F 
R
E 
Q
U
E 
N 

PARTICIPA
NA    
LAVOURA 
CRIAÇAO 

F 
R
E 
Q
Ü
Ê 
N 

TRABALHO 
EXTERNO 

F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Se possível descrever

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Descendência/origem: (1) alemão (2) italiano (3) polonês (4) ucraniano (5) português (6) caboclo (7) outros 
Estado Civil: (1) casado (2) separado (3) solteiro (4) amasiado 
Estudo/Escolaridade: (1) sem escolaridade, mas sabe ler e escrever  (2) analfabeto (3) fundamental incompleto (4) fundamental 
ompleto  (5) ensino médio incompleto    (6) ensino medio completo  (7) curso técnico incompleto  (8) curso técnico profissionali-
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zante  (9) superior completo (10) superior incompleto  (11) Não sabe. 
Participa na lavoura e/ou criação: (1) sim  (2) não  
Trabalho externo:  (1) sim  (2) não  
Atividade externa: (1) empregado autônomo (2) empregado contratado  (3) procura emprego  (4) aposentado (5) estudante  (6) 
dona de casa  (7) outra  (8) não se aplica. 
Freqüência: (1) meio dia (2) o dia todo (3) menos de 3 dias na semana (4) fim de semana (5) durante a colheita (6) não se aplica 
 
2.2.Total de moradores  _________ 
2.3.Total de moradores aposentados_________ 
2.4.Membros da família que saíram da propriedade:Quem saiu? Idade? Para onde? Por quê?________________________ 
________________________________________________________________________________________________________  
2.5.É utilizado na propriedade mão de obra contratada: 1(   ) sim 2(   ) não 
2.6.A mão de obra contratada é utilizada: 1) (  )dias/quantos?   __________  2) (  )meses/quantos?_________ 
3) (  )Por safra (a safra dura quantos tempo?):___________________________________________________________________ 
4) (  ) Por atividade da cultura (a atividade dura quanto tempo?):_________ qual atividade?_______________________________ 
5(   ) permanente 
2.7.Em algum dos trabalhos, possui parceria/arrendamento com alguém? 1(   ) Sim  2 (   ) Não 
2.8.Qual foi a parceria/arrendamento contratada nessa oportunidade? 
1(   ) meia 2(   ) terça 3(   ) quarta 4(   ) quinta 5(   ) somente dinheiro 6(   ) somente serviço 
7(   ) dinheiro e produto  8(   ) dinheiro e serviço 9(   ) produto e serviço 10(   ) dinheiro, produto e serviço 
11(   ) outra (especifique) __________________ 
2.9.Troca dias ou realiza mutirão com alguém na comunidade:  1(   ) sim/ quem?_______________________(   ) não 
2.10.Alguém da família que participa na lavoura teve que se afastar do trabalho por: 
1 (   ) intoxicação por agrotóxicos/ quem?_______________ 
2 (   ) acidente no trabalho/ quem?_____________________ 
3 (   ) outro:________________________________________ 
2.11.Como considera a produção nesta propriedade/lote? 1(   ) produz muito e dá lucro 2(   ) consegue economizar di-
nheiro  3(   ) produz para o sustento 4(   ) não produz o suficiente 5(   ) não colheu/obteve a produção Por 
quê?____________________________________________________________________________________________________ 
2.12.Caso tenha mais de uma propriedade? E nas demais? 1(   ) produz muito e dá lucro 2(   ) consegue econo-
mizar dinheiro  3(   ) produz para o sustento 4(   ) não produz o suficiente 5(   ) não colheu/obteve a produ-
ção Por quê?_____________________________________________________________________________________________ 
2.13.Há quanto tempo sua família esta na propriedade/lote?_________anos 
1(   ) menos de 5 anos  2(   ) 5 a 9 anos  3(   ) 10 anos ou mais 
2.14.Como o sr.(a) se denomina? 1(   ) agricultor 2(   ) pequeno agricultor 3(   ) produtor rural 4(   )pequeno empresá-
rio 5(   ) trabalhador rural 6(   ) colono 7(   ) orgânico 8(   ) outro________________________________ 
2.15.O que é necessário para ser “colocar a denominação utilizada pelo entrevistado”? (assinale as três principais opções) 
1(   ) ter nascido no campo/ter família numerosa para o trabalho  2(   ) gostar de viver no campo   
3(   ) saber planejar e organizar a produção     4(   ) conhecer e saber trabalhar a terra 
5(   ) saber comercializar a produção / ter mercado garantido para os produtos 6(   ) saber reconhecer os sinais (da natureza)  do 
         clima, da mudança de lua, para fazer o plantio, a 
         colheita, a limpeza, etc. 
7(   ) ter tecnologia apropriada para o trabalho do campo   8(   ) ter capital e acesso a crédito para investir na 
         propriedade 
9(   ) receber assistência técnica para o trabalho    10(   ) ter uma propriedade na área rural 
11(   ) outra______________________________________________________________________________________________ 
2.16.O que a  atividade agrícola deve garantir para o produtor? (assinale duas) 
1(   ) o sustento da família 2(   ) a permanência na propriedade 3(   ) a aquisição de bens necessários para a produção 
4(   ) dar lucro 5(   ) assegurar a permanência dos filhos na atividade 6(   ) Outro_______________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
2.17.Se o sr. tivesse recursos hoje no que investiria? (assinalar 3 principais) 
1(   ) na produção orgânica   2(   ) na produção convencional  3(   ) na aquisição de terras 
4(   ) na moradia (ampliação, melhoria, reformas) 5(   ) na aquisição de bens domésticos 
5(   ) na aquisição de veículo de passeio  6(   ) ajudaria os filhos   7(   ) iria para a cidade tentar a vida 
8(   ) viajaria de férias  9(   ) outro___________________________________________________________________  
2.18.Se o sr. pudesse decidir o futuro dos seus filhos, o que desejaria para eles? 
1(   ) que permanecessem trabalhando no campo como agricultor 2(   ) que permanecessem no campo realizando outra ativi-
dade  3(   ) que eles tivessem emprego fixo, fosse no campo ou na cidade 
4(   ) que fossem embora para a cidade  5(   ) que tivessem emprego fixo na cidade 
6(   ) outro_______________________________________________________________________________________________ 
2.19.Quando seus filhos falam do futuro o que eles desejam? 
1(   ) continuar no campo como agricultor 2(   ) continuar morando no campo com um emprego fixo 
3(   ) ir embora para a cidade  4(   ) morar na cidade com emprego fixo 
5(   ) outro_______________________________________________________________________________________________ 
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2.20.Observações gerais:___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Questões abertas: 
- Como era a produção na época de seus pais com relação aos vizinhos? Existia troca de dias? E hoje? 
- Como era a sua vida no passado? O que fazia? 
- Como o senhor pensa o futuro da família? E da propriedade? 
  
Bloco III – Informações da propriedade, da produção e tecnologia 
3.1. Benfeitorias 
Benfeitoria  Quantidade Tipo de construção Piso Forro 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Benfeitoria: (1) casa (2) galpão (3) estábulo (4) silo (5) paiol (6) galinheiro (7) chiqueiro (8) outra/especificar  
Tipo de Construção: (1) alvenaria acabada  (2) alvenaria inacabada (3) construção precária de Madeira (4) madeira em bom es-
tado (5) pau a pique  (6) barro  (7) barraco de lona plástica (8) outros 
Piso: (1) madeira (2) cerâmica (3) sem piso (4) outro 
Forro: (1) madeira (2) pvc (3) sem forro (4) outro 
3.2.Observações gerais____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.3. Animais de Trabalho, Máquinas e Equipamentos/ últimos 6 meses. (marque com X (sim) ou deixe  
em branco/ exceto os itens que se referem a números). 

Financiado Terceiros 
Item Próprio  

Cooperati-
va/Grupo Com custos sem custos

1. No de tratores      
2. No de microtratores      
3. No de Muares (mulas, jumento, burros, etc.)      
4. No de Cavalos      
5. Arado, grade, sulcador ou cultivador para animal      
6. Arado e grade para trator       
7. Semeadora-adubadora       
8. Equipamento/irrigação       
9. Pulverizador tratorizado       
10. Pulverizador costal       
11. Batedora/debulhadora estacionária       
12. Colhedora/batedora tratorizada       
13. Colhedora/batedora automotriz       
14. Picador/triturador       
15. Ensiladora       
16. Ordenhadeira       
17. Resfriador       
18. Carroça      
19. Caminhonete/utilitário      
20. Caminhão      
21. Outro. Especifique:      
3.4.Observações gerais____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________ 
3.5. Informações da Produção Vegetal e do Auto Consumo da família (últimos 6 meses). 

Produção  1. Área plan-
tada  

2. Obtida 3. Consumida 4. Vendida 

5. Preço de 
Venda  

6. Gasto total 
c/a produção 

(custo) Tipo de Produto 

(há/ no pés) (*) (**) (**) (R$/um*) (R$) 
1. Lavouras       
       
       
       
       
2. Olericultura       
       
       
       
       
       
3.Horta caseiras       
       
4. Pomar caseiro       
       
       
       
(*) Especificar as quantidades em: unidades, kg, pés, dúzias, caixas de 25 kg, sacos de 5-10-40-50-60 kg, entre outros. 
(**) Especificar na mesma unidade da produção obtida ou em porcentagem (%). 
Lavoura produto: (1) milho (2) feijão (3) soja (4) trigo (5) mandioca (6) batata (7) alface (8) tomate (9) cebola (10) outros, se 
possível especificar  
Produção: (1) Obtida em kg, pés, dúzias, caixas de 25 kg, sacos de 5, 10, 40, 50 kg 
                   (2) Consumida – na mesma unidade da produção obtida ou em porcentagem % 
Preço de venda: (1) Obtida em kg, pés, dúzias, caixas de 25 kg, sacos de 5, 10, 40, 50 kg 
                            (2) na mesma unidade da produção obtida ou em porcentagem % 
3.6. Esta Produção Vegetal é: 
1(   ) individual/ quais produtos?______________________________________________________________________________ 
2 (   ) coletiva_____________________________________________________________________________________________ 
3 (   ) parceria/ com quem?__________________________________________________________________________________ 
3.7. Esta produção é vendida para quem? 
1(   ) direto ao consumidor 2(   ) a uma processadora/ qual?___________________ 
3(   ) a um intermediário/ qual?_________________________ 
3.8. No caso de venda a um intermediário ou processadora, como funciona a venda, preços e entregas dos produtos? 
1(   ) garantem o preço e passar recolher na propriedade 2(   ) garantem o preço e quantidade e recolhem na propriedade 
3(   )é preciso entregar na processadora e o preço varia de acordo com o mercado 
4(   ) outras/ qual?_________________________________________________________________________________________ 
3.9. Observações gerais____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
3.10. Informações da Produção Animal e do Auto Consumo da família (últimos 6 meses). 

Produção 1. Número 
de animais 2. Consumida  3. Vendida  

4. Preço de 
Venda  

5. Gasto mensal com a 
produção (custo) Tipo de Criação 

 (**) (*) (R$/quant*) (R$) 
1. Bovino corte      
2. Bovino leite      

     3. Bovino misto          leite 
                                    carne      
4. Caprinos      
5. Eqüinos      
6. Ovinos      
7. Suínos      
8. Aves de corte      
9. Aves de postura      

     10. Galinha caipira     ovo 
                                   carne      
11. Pescados      
12. Outros      
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 (*) Especificar a unidade: número de animais, quantidade de ovos, litros de leite, etc. 
(**) Especificar na mesma unidade da produção vendida ou em porcentagem (%). 
 
3.11. Esta Produção Animal é: 
1(   ) individual/ quais produtos?______________________________________________________________________________ 
2 (   ) coletiva_____________________________________________________________________________________________ 
3 (   ) parceria/ com quem?__________________________________________________________________________________ 
3.12. Esta produção é vendida para quem? 
1(   ) direto ao consumidor 2(   ) a uma processadora/ qual?________________________________________________ 
3(   ) a um intermediário/ qual?_________________________ 
3.13. No caso de venda a um intermediário ou processadora, como funciona a venda, preços e entregas dos produtos? 
1(   ) garantem o preço e passar recolher na propriedade 2(   ) garantem o preço e quantidade e recolhem na propriedade 
3(   )é preciso entregar na processadora e o preço varia de acordo com o mercado 
4(   ) outras/ qual?_________________________________________________________________________________________ 
3.14. Observações gerais___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.15. Informação da Produção Processada e do Auto Consumo da família (últimos 6 meses) 

Produção 
1. Total  2. Consumida  3. Vendida  

4. Preço de 
Venda  

5. Gasto mensal c/a 
produção (custo) Tipo de Produto 

(*) (**) (**) (R$/quant*) (R$) 
1. Queijo      
2. Coalhadas/Yogurte      
3. Embutidos      
4. Rapadura      
5. Mel      
6. Compotas      
7. Picles      
8. Farinha de: ___________      
9. Frutas secas      
10. Vinho/Pinga/Licor      
11. Sucos      
12. Açúcar Mascavo      
13. Outros      
(*) Especificar as quantidades em: unidades, kg, pés, dúzias, caixas de 25 kg, sacos de 5-10-40-50-60 kg, entre outros. 
(**) Especificar na mesma unidade da produção obtida ou em porcentagem (%). 
 
3.16. Esta Produção Processada é: 
1(   ) individual/ quais produtos?______________________________________________________________________________ 
2 (   ) coletiva_____________________________________________________________________________________________ 
3 (   ) parceria/ com quem?__________________________________________________________________________________ 
3.17. Esta produção é vendida para quem? 
1(   ) direto ao consumidor 2(   ) a uma processadora/ qual?__________________________________________________ 
3(   ) a um intermediário/ qual?_________________________ 
3.18. No caso de venda a um intermediário ou processadora, como funciona a venda, preços e entregas dos produtos? 
1(   ) garantem o preço e passar recolher na propriedade 2(   ) garantem o preço e quantidade e recolhem na propriedade 
3(   )é preciso entregar na processadora e o preço varia de acordo com o mercado 
4(   ) outras/ qual?_________________________________________________________________________________________ 
3.19. Observações gerais___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3.20. Informação do Extrativismo e do Auto Consumo da família (últimos 6 meses). 
Quantidade de Produto  1. Dimensões 

do espaço ex-
plorado 

2. Coletado 3. Consumido 4. Vendido 
5. Preço de 

Venda  
6. Gasto mensal 

c/a atividade (cus-
to) Tipo de Produto (ha, no pés, área 

de rio, lago ou 
floresta, etc) 

(*) (**) (**) (R$/quan*) (R$) 

1. Pesca       
2. Caça       
3. Frutas silvestres       
4. Mel       
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5. Madeira       
6. Bracatinga       
7. Outros       
       
       
(*) Especificar as quantidades em: unidades, kg, pés, dúzias, caixas de 25 kg, sacos de 5-10-40-50-60 kg, entre outros. 
(**) Especificar na mesma unidade da produção coletada ou em porcentagem (%). 
 
3.21. Esta produção é vendida para quem? 
1(   ) direto ao consumidor 2(   ) a uma processadora/ qual?_________________________________________________ 
3(   ) a um intermediário/ qual?_________________________ 
3.22. No caso de venda a um intermediário ou processadora, como funciona a venda, preços e entregas dos produtos? 
1(   ) garantem o preço e passar recolher na propriedade 2(   ) garantem o preço e quantidade e recolhem na propriedade 
3(   )é preciso entregar na processadora e o preço varia de acordo com o mercado 
4(   ) outras/ qual?_________________________________________________________________________________________ 
3.23. Observações gerais___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.24. Informação de Outras Produções Não Agrícolas/Auto-Consumo da família (últimos 6 meses) 

Quantidade  
Tipo de Produto 1. Produzida 2. Uso Próprio 3. Vendida 

4. Preço de 
Venda  

5. Gasto mensal c/a 
produção (custo) 

 (*) (**) (**) (R$/quant*) (R$) 
1. Cerâmica      
2. Bordados      
3. Artesanato       
4. Outros      
      
      
(*) Especificar número de unidades.  (**) Especificar em porcentagem (%) do produzido. 
3.26. Estas Outras Produções Não Agrícolas são: 
1(   ) individual/ quais produtos?______________________________________________________________________________ 
2 (   ) coletiva_____________________________________________________________________________________________ 
3 (   ) parceria/ com quem?__________________________________________________________________________________ 
3.27. Esta produção é vendida para quem? 
1(   ) direto ao consumidor 2(   ) a uma processadora/ qual?_________________________________________________ 
3(   ) a um intermediário/ qual?_________________________ 
3.28. No caso de venda a um intermediário ou processadora, como funciona a venda, preços e entregas dos produtos? 
1(   ) garantem o preço e passar recolher na propriedade 2(   ) garantem o preço e quantidade e recolhem na propriedade
 3(   )é preciso entregar na processadora e o preço varia de acordo com o mercado 
4(   ) outras/ qual?_________________________________________________________________________________________ 
3.29. Observações gerais___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Questões abertas: 
- No tempo dos pais e dos avós como funcionava a agricultura, os animais nesta região? 
- O que se plantava? Como se plantava? Como eram as criações? 
- Quais as mudanças que ocorreram daquela época para agora? 
- Quando começou a mudar? 
- Em sua opinião o que mudou para melhor? O que mudou para pior? 
- Quando começou a utilização dos adubos, venenos, máquinas, etc..? 
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3.30. Informações da Tecnologia Empregada na Produção Vegetal (últimos 6 meses) (marque com X (sim) ou deixe  
em branco/ exceto os itens que se referem a números). 

Tecnologias 

Adubação 

Cont. 
de 

pragas 
e do-
enças Capina Restos Colheita 

A
ra

çã
o/

G
ra

da
ge

m
 

C
ul

tiv
o 

So
lte

ir
o 

C
ul

tiv
o 

In
te

rc
al

ar
/C

on
so
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ia

do
 

Pl
an

tio
 d

ir
et

o 

C
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 d
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ve
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Se
m

en
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/m
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a 
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m
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a 

A
ná
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O
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V
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B
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gi

co
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U
til

iz
a 

pr
od
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os

 a
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M
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M
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ic

a 

Q
ue

im
a 

In
co

rp
or

ac
ão

 

R
ot

aç
ão

 

M
an

ua
l 

M
ec

ân
ic

a 

Tipo de Produto 

a b c d e f g h i J l m n o p q r s t u 
1. Lavouras                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
2.Olericultura                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
3. Pomar caseiro                     
                     
                     
4.Horta caseira                     
                     
                     
                     

Observações gerais:______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3.31. Informações da Tecnologia Empregada na Produção Animal  (últimos 6 meses) (marque com X (sim) ou deixe  
em branco/ exceto os itens que se referem a números) 

Tecnologia 

Pa
st

ag
em

 

C
ap

im
, s

ilo
, 

gr
ão

s 

R
aç

ão
 

Sa
l m

in
er

al
 

In
se

m
in

aç
ão

 
A

rt
ifi

ci
al

 

2 
or

de
nh

as
 

di
ár

ia
s 

V
ac

in
aç

ão
 

M
ed

ic
am

en
to

s 

Integrado à A-
groindústria Tipo de Criação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Bovinos corte                   
2. Bovinos leite                   
3. Bovinos misto                   
4. Caprinos                   
5. Eqüinos                   
6. Ovinos                   
7. Suínos                   
8. Aves de corte                  
9. Aves de postura                  
10. Galinha caipira          
11. Pescados            
12. Outros          
          
          
Obs:_______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Questões abertas: 
- Quando começou a plantar de forma orgânica (agroecológica)? 
- Como foi no início? 
- O que é mais difícil de fazer neste tipo de agricultura? 
- Existe algumas técnica, cultivo, criação que foi abandonada ou quer abandonar? 
- Comparando o sistema orgânico e o sistema agroecológico? Quais as vantagens e desvantagens? 
- As sementes na sua propriedade são compradas? Antigamente era assim também? Como era? 
- Principais dificuldades do processo de transição e da proposta agroecológica 
 
 
Bloco IV - Informações da participação social, política e comunitária. 
4.1. Acesso a serviços formais (assinalar com “x”) 
 Local Qualidade do serviço 
Serviço Comunidade Sede do muni-

cípio 
Outra cidade boa razoável Ruim 

1)Médico       
2)Dentista       
3)Escola       
4)Transporte       
       
4.2. Serviços informais relativos à saúde 
1)Há curandei-
ros ou benze-
deiras na regi-
ão* 

2)A famí-
lia consul-
ta estes 
serviços* 

3)A família 
usa ervas 
medicinais* 

4)Liste as mais 
usadas 

5)Para que ser-
ve 

6)Com quem 
aprendeu a usar 

7)Quais as principais do-
enças da família 
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*1- sim; 2-não, 3-não sabe 
4.3. Religiosidade 
1)Qual/Quanta
s igreja tem na 
localidade? 

2)Qual a famí-
lia freqüenta? 

3)Quantas 
vezes vão a 
igreja? 

4)Alguém desem-
penha alguma ati-
vidade na igreja?. 
Quem, qual ativi-
dade? 

5)Porque faz parte desta 
igreja? 

6)Já perten-
ceu a outra 
igreja? Se 
sim, porque 
saiu?  

7)Os vizinhos 
são da mesma 
igreja?. Se ou-
tra, qual? 

 
 
 
 
 

      

4.4. Participação comunitária 
1)Há na localidade asso-
ciações (sindicato, produ-
tores, moradores,  etc)? 
Qual e com que propósi-
to? 

2)O sr. ou alguém da família parti-
cipa? Se sim: exerce alguma fun-
ção? Qual? Se não, por quê? 

3)Seus vizinhos partici-
pam?  
(1) 

4)A vizinhança é na maioria:  
(2) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

(1) 1-sim; 2-não; 3-não sabe                 (2) 1-parentes, 2-conhecidos; 3-desconhecidos 
4.5. Lazer 
1)Qual é 
o dia de 
descanso 
da famí-
lia?  

2)Quais as 2 principais ativi-
dades destes dias? 

3)Existem festas na região? Qual 
a família participa? (igreja, de 
produtos, etc) 

4)A família tira férias anuais? Em qual período 
do ano? Todos ou alguém fica? 

  
 
 

  

4.6. Trajetória Familiar na agricultura 
1)Tem antepassados 
que trabalhavam na a-
gricultura * 

2)Quem era a-
gricultor 
(1) 

3)Tem algum antepas-
sado que veio de fora 
do país * 

4)Quem era? de onde? e 
quando? 

5)Em que município este antepas-
sado se instalou? 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

6)As terras atuais já pertenciam a família * 7)Estas terras foram divididas com outros 
parentes * 

8)Estas terras ficarão para seus filhos 
* 

 
 

  

 
 

  

* 1-sim; 2-não; 3- não sabe  (1) 1-bisavô; 2-avô; 3-pai; 4-outro 
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Questões abertas: 
- Tem informações sobre a(s) instituição(s) ou pessoas que fomentou (ram) a agroecologia ou agricultura orgânica? 
- Quais entidades que atuam ou participam na agricultura ecológica? Qual a que participa? Como participa? 
 
Bloco V - Caracterização da questão ambiental, solo, fauna, flora e recursos hídricos. 
- Vegetação  
5.1. Tem área de mata: (pode assinalar mais de uma) 
1(   ) mata ciliar/qual rio  2(   ) mata permanente   3(  ) reserva 
4(  ) plantada/qual____________________________ 5)área total mata______ha 
5.2.  Atividades de impacto no ambiente 
 Em toda a pro-

priedade 
Para que? Como? 

Reciclagem de resíduos orgânicos ** 
CP=compostagem; CI=uso de cinzas; CH=chorume; ET= esterco ; 
LX=Lixo da casa; 

  

Uso de agrotóxicos  
I=inseticida ; fu=fungicida; hb=herbicidas; x=outros 

  

Uso de fertilizantes sintéticos   
Controle natural de pragas, doenças e plantas invasoras   

 
5.3. Ocorre uma diversificação de plantas e cultivos na propriedade? 1(   ) sim 2(   ) não 
obs:____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
5.4. Tem erosão na propriedade? 1(   ) sim/ porque?______________________________________________(   ) não  
5.5. Que tipo de solo predomina na sua propriedade?___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
- Fauna 
5.6. Existem animais silvestres na propriedade?  (   ) sim/ quais?_________________________________2(   ) não 
5.7. Caçar na região é comum? 1(   ) sim/ o que?_____________________________________________2(   )não 
5.8. Pescar nos rios da região é comum? 1(   ) sim/ o que?_______________________________________2(   )não 
 
- Problemas ambientais 
5.9. Acha que os agrotóxicos prejudicam a saúde? do consumidor? do produtor? 
1(   ) sim 2(   ) não 3(   ) não sabe 4(   ) depende/ do que?______________________________  
5.10. Acha que os agrotóxicos prejudicam a saúde dos rios? 
1(   ) sim 2(   ) não 3(   ) não sabe 4(   ) depende/ do que?______________________________  
5.11. Acha que a falta de mata ciliar  pode prejudicar o rio? 
1(   ) sim 2(   ) não 3(   ) não sabe 4(   ) depende/ do que?______________________________  
5.12. Acha que a maneira de plantar pode aumentar a erosão e prejudicar o rio? 
1(   ) sim 2(   ) não 3(   ) não sabe 4(   ) depende/ do que?______________________________  
5.13. O senhor e seus empregados usam EPI’s na  aplicação de agrotóxicos? 
1(   ) sim 2(   ) não 3(   ) não sabe 4(   ) depende/ do que?______________________________  
 
- Recursos Hídricos  
5.14. Possui irrigação: 1(   ) Sim 2(   ) Não  
5.15. Tipo:     1(   ) aspersão  2(   ) gotejamento 
5.16. Há quanto tempo implantou o sistema de irrigação? ____(anos)_____(meses) 
5.17. Porque implantou o sistema de irrigação?__________________________________ 
5.18. Possui rio na propriedade? 1(   ) sim 2(   ) não  
5.19. Nome do rio ________________________________________________________________________ 
5.20. Utiliza a água do rio?  1(   ) sim/ para que___________________________________________________2(   ) não  
5.21. A água utilizada neste domicílio é proveniente de: (poderá ser assinalada mais de uma opção) 
1(   ) rede pública, com encanamento interno na casa  2(   ) rede pública, com torneira externa 3(   ) rede particu-
lar/associação 4(   ) Poço da própria casa  4.1(   ) Simples profund_____ 4.2(   ) Artesiano – profund____ 
   5(   ) Poço coletivo  5.1(   ) Simples profund_____ 5.2(   ) Artesiano – profund____ 
   6(   ) Água de mina (fonte natural) 61. Distância aproximada da casa: _________metros 
    6.2 Com mata de proteção: 1(   ) sim 2(   ) não (em metros + ou -)_______ 
   7(   )  Água de rio 7.1 Distância aproximada da casa: _________(em metros) 
      7.2 Com mata de proteção: 1(   ) sim 2(   ) não 
8(   ) outras/ Especificar:____________________________________________________________________________________ 
5.22. A água utilizada neste domicílio está disponível diariamente? 
1(   ) sim 2(   ) não – Quantos dias por semana falta água?_________   



Anexo 03 

 

- 257 -

- 257 -

5.23. Qual o tipo de esgoto sanitário que há na casa? (pode assinalar mais de uma) 
1(   ) Rede pública 2(   ) Fossa seca 3(   ) Fossa séptica 3(   ) Sem Tratamento de Esgoto 
4(   ) Esgoto a céu aberto  5(   ) Fossa negra /distância da fonte de água: ___________metros 
5.24. Localização em relação à fonte de água: 1(   ) montante    2(   ) jusante  3(   ) ao lado 
5.25. Existe banheiro/privada? 1(   ) não  2(   ) sim (Fora da casa)  3(   ) sim (dentro da casa) 
 
5.26. Qual o destino dado ao lixo do domicílio? (poderá ser assinalada mais de uma opção) 
1(   ) Coletado pela prefeitura (freqüência de coleta em dias_______)  2(   ) Queimado ou enterrado na propriedade 
3(   ) separado orgânico dos não orgânicos e realizado compostagem 4(   ) Jogado em terreno baldio ou outro local próximo à 
casa   5(   ) Jogado no córrego, rio, lago 
6(   ) Outro/especifique____________________________________________________________________________________ 
 
Questões abertas: 
- Quais as árvores mais importantes para o agricultor? De que forma identifica as melhores arvores ou espécies vegetais para ter 
na propriedade? 
- Como o sr. identifica o solo bom e o solo ruim? 
- O que o solo (terra) significa para o sr.? 
- Qual o maior problema em suas terras? Tem erosão? Como identifica? 
- O senhor observa a natureza? O tempo? A lua? Para poder colher ou plantar? 
 
Bloco VI - Caracterização gerais, percepções e a questão alimentar. 
6.1. Quanto tempo trabalha na agricultura?_________ 
6.2. Quanto tempo de produção ecológica?__________ 
6.3. Em que período da conversão ecológica se encontra? 
1(  ) busca informações  2(  ) planta parte da produção 3(   ) converteu toda a propriedade 
4(  ) comercialização e a propriedade sustenta a família 5(   ) outro______________________________________ 
Obs:____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
6.4. Tem assistência técnica? 1(   ) sim / de quem_______________________________________________2(   ) não 
6.5. Avaliação da assistência técnica  Sim Não 
a) Está satisfeito   
b) Atendido na forma de visita técnica de rotina (periódica)   
c) Atendido mediante solicitação   
d) Assistência técnica é realizada com grupo de agricultores   
e) Assistência técnica é apenas individual   
f) Compreende a linguagem e as explicações   
g) É consultado para saber das necessidades e demandas   
h) Os técnicos têm respondido e auxiliado nas dificuldades   
Obs:____________________________________________________________________________________________ 
6.6. O poder público oferece algum tipo de apoio: 
1(   ) municipal    2(   )estadual   3(   )federal    
1(   )sim 2(   )não  1(   )sim 2(   )não 1(   )sim 2(   )não 
Qual________________________ Qual____________________ Qual____________________________________ 
Obs:_____________________________________________________________________________________________ 
6.7. Tem algum financiamento? 1(   ) sim 2(    ) não 
Qual? Para que?____________________________________________________________________________________ 
 

6.8. Dificuldades encontradas na atividade agrícola desenvolvida Sim Não 
a) Falta de Mercado   
b) Preços de comercialização   
c) Falta de assistência técnica   
d) Falta de apoio governamental a agricultura de base ecológica.   
e) Os vizinhos são agricultores convencionais e utilizam os mesmos mananciais   
f) Falta de sementes orgânicas no mercado   
g) Transporte dos produtos   
h) Falta de mananciais hídricos apropriados   
i) Os custos de produção são elevados   
j) Falta mão de obra na propriedade   

Obs:____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6.9. Para o senhor(a) a palavra  “Sustentabilidade”   lembra: 
1(   ) Aspectos Econômicos 2(     ) Aspectos da produção 3(     ) Aspectos sociais 4(   )Aspectos do meio ambiente 
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5(     ) Aspectos  Institucionais/Políticos  6(   ) Todos 7(     ) Nenhum  8(     ) Não sabe 
6.10. Você acha a agricultura ecológica sustentável para você e para sua família? 
1(   )sim 2(   )não 3(   ) não sabe 
6.11. Melhorou a sua condição de vida? 
1(   )sim 2(   )não 3(   ) não sabe 
6.12. A produção orgânica consegue melhor preço? 
1(   )sim 2(   )não 3(   ) não sabe 
6.13. Nos próximos cinco anos a agricultura ecológica vai? 
1(   ) aumentar  2(    ) diminuir  3(   ) ficar igual  4(   ) não sabe  
6.14. Qual a questão ambiental que mais preocupa o senhor? (assinalar as 3 principais) 
1(   ) Qualidade da água (contaminação)  2(   ) Desmatamento 3(   ) Erosão do solo 4(   ) perda da biodiver-
sidade (fauna/flora) 5(   ) Resíduos de agrotóxicos  6(   ) baixa produtividade das culturas e animais 
 7(   ) outra______________________________________________________________________ 
6.15. Quando o senhor decidiu produzir organicamente, quais as razões que influenciaram sua decisão? (cite os 3 aspectos 
principais) 1(   ) saúde pessoal e da família   2(   ) Razões  econômicas (ter + lucro) 3(    )A conjuntura política atual 
4(   ) saúde do consumidor 5(   ) Conservação dos recursos naturais (razões  ambientais) 6(  ) convicção ideológica  (ra-
zões pessoais)  7(   ) melhorar produtividade (razões técnicas)  8(    ) outra________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
6.16. Quais são os 3 problemas mais críticos da produção orgânica? 
1(  )Falta de crédito agrícola específico  5(   )Falta de experiência com agricultura orgânica 
2(  )Falta de mão de obra especializada   6(  )Falta de resultados de pesquisa   7(   ) Comercialização 
4(   )Dificuldade p/obtenção de insumos  8(   )Obtenção de informações e assistência técnica 
9(   ) outra_______________________________________________________________________________________________ 
6.17. Assinale 3 fatores que fazem da agricultura orgânica um sistema com grande potencial de expansão:  
1(  ) Harmonia  com a questão ambiental 2(   ) Diminuição dos custos de produção e melhores preços 
3(  ) Melhoria da qualidade de vida (saúde dos agricultores e consumidores) 4(  ) Nicho  de mercado específico 
5(  ) Redução do uso de agrotóxicos, adubos solúveis  e energia  6(  ) Fortalece a proposta da agricultura  familiar 
7(  ) Manejo correto de pragas, doenças e  conservação dos recursos naturais 8(   ) Certificação dos alimentos 
9(  ) Outros______________________________________________________________________________________________ 
6.18. A alimentação consumida na casa é: 1(   ) comprada   2(    ) produzida na propriedade 
6.19. O que compra fora?__________________________________________________________________________________ 
6.20. Sempre foi assim ou era diferente_______________________________________________________________________ 
 
 
7. Junto com o croqui e as informações anteriores, tentar fazer uma escala temporal da unidade de produção. 
 
- Quando começou a se plantar na propriedade? Quem? 
- Como era na época dos avós: 
  - a agricultura   - os animais  - a comercialização - a comunidade 
- Como era na época dos pais 
  - a agricultura   - os animais  - a comercialização - a comunidade 
- Como era na época de criança 
  - a agricultura   - os animais  - a comercialização - a comunidade 
- E agora como é? 
  - a agricultura   - os animais  - a comercialização - a comunidade 
- Quando começou as mudanças 
- Estas mudanças, melhoram o que? E o que piorou? 
- Que poderia ser feito para alterar o que está errado? 
 
 
 
8. Observações finais 
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- Hora do final:_______ 



Anexo 04 

Roteiro para o campo – 18 a 29 de setembro – Entrevista aberta 

 - Antes de cada entrevista rever o questionário realizado na primeira fase.  

 - observando individualmente e por comunidade 

 - questões históricas do processo de formação das comunidades, da família, da 

produção, tecnologias/questão ambiental, mercado, trabalho (mão-de-obra, organização da 

produção), terra 

 - observar como o agricultor se identificou com relação a sua condição social 

 - procurar dialogar passado, presente e visão/concepção de futuro. 

- Entrevistados: 

 20 agricultores, trabalho conjunto (João com os homens e a Erica com as 

mulheres). 

 - Ver a hierarquia – temporal e espacial – trajetória história da vida, observar 

quando possível a idealização – recuperar o passado. 

 

a)- Sobre o processo de colonização e a agricultura tradicional  

 1- como era realizada a agricultura antigamente, no tempo dos pais 

 2- depois de sair da casa dos pais e passar a produzir na sua moradia/família 

 - quais eram as práticas no dia a dia – culturas, especificidades dos ciclos culturais, 

quem decide a produção (mercado/agricultor), solo (tratos culturais, conservação, etc) 

 - no trabalho/ na família (papel de cada membro, organização do trabalho, a questão 

de gênero, a questão generacional) 

 - como se organizava o trabalho? (quem decide? o que fazer? divisão das tarefas?) 

 - como se trabalhava a terra? Preparação, etc. 

 - qual era a lógica para plantar? 

 - qual era a lógica das culturas? Por quê? 

 - de que maneira aprendeu a fazer estes processos? 

 - quais eram as práticas para o plantio, desenvolvimento, colheita e venda? 

 - na produção (cultura-tecnologia) 

 - como era a comercialização? 

 - a relação com a natureza 

 - a forma de observar-analisar a vida e o futuro. 

  - de que maneira as aquisições das unidades, aconteceram na região 

 - como era a relação:   - da família 
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     - com a comunidade 

     - participação em festa, igreja, clube, etc. 

     - com sindicatos/associações 

     - como qual? Por quê? 

- a dimensão do cotidiano político, a sociedade, saúde, meio ambiente e a natureza, 

procurar identificar nas falas estes aspectos na entrevista. Se possível tentar uma relação 

passado/presente. 

 

b)- Percepções a partir da A.O. 

- O que mudou com a agricultura orgânica?  

 - culturas, especificidades dos ciclos culturais, quem decide na produção (relação 

mercado/ agricultor/autonomia), solo (tratos culturais, conservação, etc) 

 - no trabalho/ na família (papel de cada membro, organização do trabalho, decisões) 

 - como se organiza o trabalho? (quem decide? o que fazer? divisão das tarefas?) 

 - na produção (cultura-tecnologia), a relação com a natureza 

 - como se trabalha a terra? Preparação, etc. 

 - qual a lógica para plantar? 

- qual a lógica das culturas? Por quê? 

 - de que maneira aprendeu a fazer estes processos? 

 - quais as práticas para o plantio? Colheita?  Venda? 

 - a forma de observar-analisar a vida e o futuro. 

 - como era a comercialização? 

 - hoje é possível com o trabalho comprar ou ampliar a unidade de produção? Por 

quê? 

 - caso resposta negativa, porque hoje é mais difícil? 

- a questão do consumidor/ o que muda? 

- a questão do consumo e auto consumo 

 - Com era a produção/práticas/organização da propriedade - antes/depois: 

  - da Rio Sul 

  - com a AOPA 

  - e agora? 

  - O que mudou? Quem decidia? De que forma? Era melhor ou pior? Quem 

decidia o que plantar? Onde? E como? 
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  - Como é a comercialização agora? Houve mudanças? 

  - Porque mudou? 

 - como é após a A.O. a relação:  - da família 

      - com a comunidade 

      - participação em festa, igreja, clube, etc. 

      - com sindicatos/associações 

  - aconteceram mudanças? Quais? Por quê? 

c)- Percepções após o processo de ecologização.   

 - Antes era impossível fazer desta forma? 

 - A idéia de agricultura orgânica partiu de quem? Como começou? 

 - A questão do parentesco e das comunidades tem alguma relação? Porque todos os 

que trabalham com orgânicos tem uma laços de parentesco? 

 - Qual o tipo de financiamento do pronaf? Porque fazem o financiamento? 

 - Como é relação com a prefeitura? Com a Emater? Com outros órgãos públicos? 

 - O que mudou na comunidade? Na forma de ver a sociedade? O futuro? 

 - Agricultura Orgânica/ agroecologia – diferenças – práticas a partir de que 

conceitos/ de que forma faz no dia a dia. 

 

d)- Percepções relacionadas ao momento vivido. 

- Vantagens e desvantagens de antes e do presente 

- Fato de produzir alimentos para a sociedade, reafirma sua condição social ou isto não faz 

diferença alguma?  

- Pensando no futuro, o que pretende? Por quê? Como? 

 - com relação: - terra  - produção   - filhos 

- O que mais gostaria de fazer hoje, pensando na propriedade? Na condição social (de 

agricultor)? 

- A questão da agricultura e a visão de futuro/ planos/ condição de vida. 

- Ver no questionário como se identificou. Perguntar sobre esta condição e porque se 

identificou desta forma? E o que precisa para ser............? 

- Porque é um (ver a resposta por questionário)? 

- Como é o seu dia a dia? 

- O que faz? Por quê? 

- A questão da mineração interfere no dia a dia da agricultura ou não? 



 



 



 



 


