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RESUMO 

 

A presente tese analisa as interfaces ocorridas dentro da arena de construção do conhecimento 
agroecológico entre os atores agricultores e articuladores, utilizando o método participativo, 
na construção dos projetos individuais e sociais. O objetivo principal do estudo é a apreciação 
do processo de interface entre os atores, utilizando o método participativo. Esse objetivo é 
desmembrado através da delimitação da arena de construção do conhecimento agroecológico, 
do exame das modificações ocorridas com os atores dentro da arena, pelo uso do método 
participativo e a identificação e análise das dinâmicas dos projetos individuais, e dos projetos 
sociais. O espaço empírico escolhido foi o município de Dom Feliciano-RS, local caraterizado 
como hegemonizado pelo projeto social do tabaco, onde por mais de uma década está 
transcorrendo um processo de planejamento participativo e a construção de projetos sociais. O 
aporte teórico utilizado de forma transversal a totalidade da tese foi a Perspectiva Orientada 
pelo Ator que possui com autores expoentes Norman Long e Van der Ploeg. De forma 
complementar, foi utilizado o aporte dos estudos de recepção da comunicação como 
elementos para análise metodológica através da noção de mediação comunicacional 
desenvolvida por Martin Barbedo e Orozco. O método de pesquisa utilizado foi a análise do 
discurso a partir das entrevistas semiestruturadas com os agricultores e articuladores. No 
espaço empírico, em Dom Feliciano, foi constatada uma forte hegemonia do projeto social do 
tabaco tendendo a homogeneização dos projetos individuais dos agricultores. Porém, mesmo 
dentro desse ambiente, foi possível a visualização de elementos transicionais dentro dos 
projetos dos atores.  Na arena de construção do conhecimento agroecológico, conformada a 
partir do processo de Planejamento Participativo Regional, os atores participaram buscando 
informações e experiência. Eles processaram esse conhecimento através da mediação 
comunicacional dentro da família, possibilitando a conformação de projetos individuais 
alternativos. Também dentro dessa arena, os atores sociais estão constituindo os projetos 
sociais de diversificação, substituição e pluriatividade, que apontam para a saída do projeto 
social do tabaco. Por outro lado, foram verificados a existência do projeto social de 
fortalecimento do projeto hegemônico e o projeto social de desarticulação que retira os atores 
da agricultura. A participação dos agricultores dentro do processo Planejamento Participativo 
Regional, utilizando o método participativo, foi identificado como o elemento chave que 
ampliou a possibilidade da formatação de projetos individuais e sociais de saída do tabaco e 
ampliação da autonomia dos agricultores. 
 

Palavra-chave: Metodologias participativas. Método participativo. Participação. Transição 

agroecológica. 



ABSTRACT 

 

This thesis examines the interfaces that occurred within the arena of building agroecological 
knowledge among stakeholders and farmers articulators using the participatory method in the 
construction of individual and social projects. The main objective of the study is to assess the 
process of interface between the actors using the participatory method. This goal is 
dismembered through the delimitation of the arena construction of agroecological knowledge, 
examining the changes occurring with the actors inside the arena by using the participatory 
method and the identification and analysis of the dynamics of individual projects and social 
projects. The empirical space chosen was the Dom Feliciano-RS, local featured as the 
hegemonic social project of tobacco, where for more than a decade is taking place a process 
of participatory planning and construction of social projects. The theoretical approach 
transversely the entire thesis was Oriented Perspective by Actor who owns exponents with 
authors Norman Long and Van der Ploeg. Was used in a complementary contribution of the 
receipt of communication studies as methodological elements for analysis through the notion 
of mediation communication developed by Martin Barbedo and Orozco. The research method 
used was to discourse analysis from semi-structured interviews with farmers and planners. In 
empirical space in Dom Feliciano, we observed a strong hegemony of the social project of 
tobacco tends to homogenize the individual projects of farmers. But even within that 
environment was possible to visualize transitional elements within projects of the actors. In 
the arena of building agroecological knowledge, resigned from the Regional Participatory 
Planning process, the actors involved seeking information and experience. They sued this 
knowledge through mediation communication within the family allowing the alternative 
conformation of individual projects. Also within this arena are social actors constituting the 
social projects of diversification, replacement and pluriactivity pointing to the exit of the 
social project of tobacco. On the other side were verified the existence of the social project of 
strengthening the hegemonic project and the design of social dislocation that takes actors of 
agriculture. The participation of farmers in the Regional Participatory Planning process, using 
the participatory method, has been identified as the key element which increased the 
possibility of formatting individual projects and social output of tobacco and increase the 
autonomy of farmers. 

 

Keywords: Participatory methodologies. Participatory method. Participation. Agroecological 

transition. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os grupos sociais rurais historicamente desenvolvem processos de construção do 

conhecimento. No Brasil, a partir dos anos 70 esses processos foram fortemente impactados 

pelas ações da modernização da agricultura. Porém, esse fenômeno começa a cada dia mais a 

recuar e possibilitar a emergência de novidades1 entre agricultores e instituições envolvidas 

com o Desenvolvimento Rural. Seguindo essa trilha, a atual pesquisa tem como meta buscar a 

ampliação do entendimento de como os agricultores constroem novos conhecimentos 

recuperando o saber tradicional e dialogando com o conhecimento cientifico, dentro de um 

processo de construção o conhecimento agroecológico-CCA. Mais especificamente, como a 

faceta da participação dos atores dentro dos processos influencia essa construção social. 

Na atualidade são observáveis os fenômenos sociais onde diversos atores rurais 

cotidianamente em interface constroem novos conhecimentos. As pessoas nessa pesquisa são 

entendidas como atores sociais, sendo partes ativas dos processos. O ator é um sujeito social 

que processa informação e utiliza suas estratégias nas relações sociais. O conceito de ator é 

uma construção social e não simplesmente um sinônimo para o indivíduo (LONG; LONG, 

1992).  

A construção dos conhecimentos pelos atores não se encontra em espaços herméticos 

ou laboratoriais. Os processos sociais de produção de conhecimento desenrolam-se em arenas, 

ou seja, ambientes de interface entre os diversos atores. A arena de construção do 

conhecimento é entendida como um espaço complexo e dinâmico onde os atores convivem 

em interface na construção dos projetos. Esses projetos se materializam no conjunto de 

práticas individuais observáveis, tanto no aspecto produtivo, sistemas de cultivos e criações, 

como no aspecto social na organização da vida dos agricultores. 

A ideia dessa pesquisa é utilizar um ferramental teórico para analisar a ação dos 

agricultores construindo coletivamente nos espaços de convivência as alternativas para a sua 

vida produtiva e social, como a opção por cultivos e criações ou as relações com o mercado. 

Focalmente o estudo busca a ampliação da compreensão da influencia da participação dos 

agricultores na construção das alternativas produtivas e sociais dentro desse seu espaço de 

vida. 
_______________ 
1 A novidade emerge e funciona como um novo insight de uma prática ou mesmo uma nova prática. De certa 

forma é a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. A maioria das novidades se caracteriza como um novo 
jeito de fazer algo, um novo modo de ampliar o potencial (WISKERKE; PLOEG, 2004). De Masi (2003) 
resgata na história o surgimento de uma série de novidades importantes na relação sociedade-natureza: o barco 
(9.500AP), a cerâmica (9.000AP), objetos metálicos como facas e foices e também o tijolo e a cerveja 
(8.000AP), o anzol de pesca (6.500 AP), a escrita (6.000AP), o prego, a solda, a balança e a carroça (5.500AP), 
e, o arado, o vidro e os arreios tração animal (5.000AP). 
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Os agricultores envolvidos nessa pesquisa constroem conhecimentos em uma 

perspectiva agroecológica. Nesse caminho, não é analisado qualquer tipo de construção de 

conhecimento em qualquer espaço. Os atores seguem princípios da Agroecologia, entendida 

aqui como um campo de conhecimento multidisciplinar. 

A construção do conhecimento agroecológico parte da constatação pelos atores da 

existência de uma insustentabilidade nas práticas desenvolvidas pelo grupo, sejam nos 

aspectos ambientais ou sociais. Essa verificação leva a ação dos atores em uma perspectiva 

transicional, ou seja, eles buscam um processo de transição agroecológica para patamares 

mais sustentáveis nos aspectos sociais e produtivos. 

A articulação dos projetos sociais dos atores na arena de CCA busca novos acertos 

ecológicos e sociais dentro do agroecossistema2. Esses têm como base os princípios 

ecológicos na emergência das novidades. Nesse caminho, a transição buscada pelos atores 

tem uma premissa agroecológica. O elemento da transição agroecológica mais evidente é a 

busca pelos atores da ampliação da sua autonomia (PLOEG, 2008).  

Também os atores estudados vivem no espaço rural dentro de um conjunto de regras 

sociais típicas, que alia essa discussão com os estudos em Desenvolvimento Rural. Nesse 

formato, essa é uma investigação que conecta elementos da Agroecologia e do 

Desenvolvimento Rural enquanto grandes temas.  

O processo transicional ocorre dentro da arena de construção dos projetos sociais. 

Nesse espaço se desenrola a luta ou a disputa pela hegemonia dos projetos pelos atores. 

Alguns atores apresentam projetos de intensificação de cultivos e criações apoiados em 

tecnologias modernas, por outro lado, outros atores oferecem ideias de projetos sustentáveis 

no sentido da ampliação da autonomia.  

A noção de luta entre os projetos sociais dentro da arena de CCA é uma ferramenta 

teórica que possibilita a análise dentro do espaço empírico da dinâmica que os agricultores 

desenvolvem para a formatação das estratégias de ampliação, ou redução, da sua autonomia. 

Naturalmente a participação efetiva dos atores dentro do processo de construção do 

conhecimento agroecológico é uma premissa. Somente ocorrerá interface entre os atores se 

existir o convívio entre eles dentro da arena.  

Nesse aspecto emerge o entendimento de que os processos dentro da arena CCA são 

essencialmente relacionais. A relação entre o grupo de atores analisados nessa pesquisa está 

_______________ 
2 Como agroecossistema entende-se o sistema que envolve o espaço territorial de produção agrícola como uma 

propriedade, uma microbacia, uma comunidade rural, vista como um ecossistema, ou seja, emersa em um 
entorno ambiental e social e seguindo na sua gestão princípios ecológicos (GLIESSMAN, 2005). 
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epistemologicamente pautada em princípios construtivistas. O aprofundamento do estudo da 

relação dialógica entre os atores na construção do conhecimento agroecológico é o elemento 

que conecta nessa análise a temática do método participativo. 

O método participativo é composto de técnicas e ferramentas que propiciam uma 

interface entre os atores com características dialógicas. Esse elemento é proposto pelos 

articuladores3 dentro da arena de construção do conhecimento agroecológico, no sentido da 

ampliação dos debates na formação dos projetos sociais. 

A participação dos atores através do método participativo dentro da arena é o elemento 

fundamental na análise desse estudo, no sentido do entendimento das modificações que 

ocorrem nos projetos individuais dos agricultores e na construção dos projetos sociais. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, se escolheu um espaço empírico onde exista a 

experiência dos atores agricultores e articuladores de convivência com o método participativo 

na arena de construção do conhecimento agroecológico. Ou seja, os atores se relacionam, 

dialogam, e debatem as ideias pautadas por um método que propicia a conversa e a reflexão.  

Esse espaço empírico da arena de CCA não necessariamente precisa ser constituído 

somente de agricultores ecologistas ou que possuam práticas agrícolas de base ecológica. O 

ponto fundamental para a escolha foi a presença dos elementos da transição agroecológica, ou 

seja, os atores perceberam a insustentabilidade dos processos produtivos e sociais e buscaram 

construir novos projetos através da interface dentro da arena com o uso do método 

participativo.  

A escolha recaiu sobre o município de Dom Feliciano no Rio Grande do Sul, que 

preencheu as características essenciais para o desenvolvimento do estudo, em razão da 

existência de um processo participativo com mais de uma década de trajetória. E ainda 

agregou a complexidade de um local com índices de desenvolvimento (IDESE) considerados 

muito baixos emcomparação com os demais municípios do estado.  

O principal aporte teórico escolhido para ser transversal a totalidade dessa tese foi a 

Perspectiva Orientada pelo Ator-POA. Essa perspectiva teórica utiliza conceitos que foram 

criados no cotidiano do dia a dia, na experiência de vida dos atores e focados na mudança 

social e na intervenção, especialmente em relação às situações agrárias (LONG; LONG, 

1992).   

_______________ 
3 Os articuladores são proponentes, catalisadores e fomentadores de projetos dentro da arena, principalmente 

através de seu papel de tradutor e de uma interligação de mundos com saberes diferenciados. Constituem-se 
como atores privilegiados na construção do conhecimento agroecológico. 
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Durante a problematização do tema de estudo, que será apresentada na sequencia, 

muitas questões teóricas emergiram em relação ao uso do método participativo no processo de 

construção do conhecimento agroecológico. Também brotaram as críticas de vários autores 

sobre a ineficiência da utilização do método participativo, e o apontamento das fragilidades 

desses quando do uso na interface entre agricultores e articuladores (LONG; LONG, 1992; 

LONG; PLOEG, 1989; THORNTON, 2010; JENNINGS, 2000; HEEKS, 1999; NUIJTEN, 

2005). 

Esses questionamentos teóricos, a própria delimitação espacial para a pesquisa, e o 

foco dos processos sociais em estudo, auxiliaram na definição das possibilidades de caminhos 

para chegar a um problema para ser analisado na pesquisa. Porém, alguns questionamentos 

ainda estão em aberto no sentido de uma melhor compreensão da dinâmica social. Entre eles: 

Os projetos dos agricultores são modificados quando foi usado o método participativo 

na interface entre os atores? Como? No sentido da transição agroecológica? O processo de 

construção do conhecimento agroecológico está enviesado pelas fragilidades do uso do 

método participativo apontadas pelos estudos teóricos?  O uso do método participativo 

modifica uma possível postura diretiva exercida na mediação social?  

Partindo desse conjunto de dúvidas e reflexões, se direcionam que os pontos focais dessa 

pesquisa serão a arena de construção do conhecimento agroecológico; os atores articuladores 

e agricultores; os projetos individuais dos agricultores; os projetos sociais; e a compreensão 

do papel do método participativo no processo de interface entre os atores.  

Nesse caminho as principais inquietações que motivam essa pesquisa e se tornam o seu 

problema em análise se consolidam em duas questões: Dentro da arena de construção do 

conhecimento agroecológico que utiliza método participativo como se conformam os projetos 

dos atores agricultores? Na formação dos projetos sociais quais as mudanças advindas do 

uso do método participativo na interface entre os atores no processo de construção do 

conhecimento agroecológico? 

A partir da delimitação do problema de pesquisa, esse estudo centra suas justificativas 

de relevância em três grandes eixos. A primeira localizada na problematização da própria 

trajetória profissional do autor. Esse possui uma imersão profissional de longo prazo como 

articulador dentro dos processos de Desenvolvimento Rural. Também desempenha o papel de 

formador de extensionistas em método participativo, através de cursos e oficinas em várias 

partes do Brasil.  

O ato de refletir a ação cotidiana e dialogar com as noções teóricas na busca de novos 

caminhos, torna-se o elemento que impulsiona e aguça essa investigação. A reflexão da ação 
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profissional em um trabalho acadêmico tende a se caracterizar como um exercício de 

suspensão das certezas e coloca em xeque a ideia propulsora no exercício da intervenção 

social de que a participação é fundamental e sempre de caráter positivo nos processos de 

interface entre os atores. 

De forma concreta, essa pesquisa analisa não somente a prática profissional individual do 

autor, mas também a prática coletiva da ação de articulação de vários atores que vem sendo 

realizada em um dado espaço empírico. Nesse processo estudou-se a sistemática  de construção 

do conhecimento e a de mediação comunicacional realizada pelos atores articuladores diretamente 

nas arenas.  

Nesse ínterim, o estudo também avalia a própria ação atual dos articuladores envolvidos 

buscando apontar elementos que podem melhorar ou modificar a intervenção planejada de um 

grupo de profissionais. A qualificação da ação dos articuladores é um fator que pode auxiliar na 

transição desses atores nos processos de construção do conhecimento agroecológico, sendo uma 

justificativa pragmática para esse estudo. 

Em uma segunda linha de justificativa da relevância desse estudo,  volta-se para as 

perguntas que emergem como problema da pesquisa. Essas podem ser entendidas como um fator 

acadêmico a ser pesquisado, pois exigem um aprofundamento no entendimento e compreensão 

das dinâmicas sociais complexas dentro dos processos de Desenvolvimento Rural. 

Entende-se que o método participativo pode ser um elemento na arena que possibilita aos 

atores agricultores o entendimento e a fluência dentro da linguagem dos especialistas técnicos. 

Essa dinâmica pode fortalecer o processo social de construção do conhecimento, dinamizar a 

arena e levar a um aumento da cidadania (CHAMBERS, 1994).  

No debate sobre as políticas públicas de Desenvolvimento Rural, seja no Brasil ou na 

Europa, existe a indicação de estratégias participativas de construção com os atores rurais. O 

exemplo do programa LEADER4 e da atual Política de Desenvolvimento Rural 2007-2013 da 

Comissão Europeia5 indicam um enfoque participativo das políticas em contraponto a um enfoque 

sistêmico setorial do tipo abordagem de cadeias produtivas. Emerge a ideia que a participação tem 

a capacidade de proporcionar a construção de políticas públicas que abarquem a gestão da 

diversidade e da complexidade do rural.  

_______________ 
4 Programa Europeu de incentivo a implantação da gestão integrada e do desenvolvimento sustentável com foco 

em parcerias, rede e intercâmbio de experiências. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_pt.htm>. Acesso em: 20 abr. 2013. 

5 A Comissão Europeia é uma instituição independente que defende os interesses da União Européia, antigo 
Mercado Comum Europeu, formado por 27 estados membros. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pt.htm>. Acesso em: 20 abr. 2013. 
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Na atualidade muitos autores (VERDEJO, 2006; GEILFUS 1997) dedicaram seus estudos 

a construção de textos, livros e cartilhas explicativas do formato de usos das ferramentas 

participativas, com ênfase nos detalhes dos passos metodológicos de um diagnóstico ou 

planejamento. São múltiplos os exemplos de materiais existentes que apresentam variada 

formulação metodológica de Diagnóstico Rural Participativo-DRP com enfoque pragmático na 

aplicação ou uso das ferramentas participativas dentro de espaços rurais.  

Essa tese problematiza o consenso existente na produção acadêmica em torno do uso do 

método participativo em diagnósticos comunitários, planejamento rural e construção de processos 

de desenvolvimento. Também realça a busca de uma aproximação direta entre a questão da 

participação dos atores e a construção da Agroecologia, o que é observável nos textos acadêmicos 

citados. Essa ligação direta do uso do método participativo com os processos agroecológicos é 

outro ponto problematizado na investigação.  

Uma terceira linha de relevância do estudo recai sobre a própria forma de recorte do 

objeto empírico e sua estrutura de análise a partir de um referencial teórico inovador para o tema. 

As relações existentes nos processos de interface entre agricultores e articuladores são elementos 

analisados que trazem noções inovadoras na perspectiva de avaliação do uso do método 

participativo. Também os aportes dos estudos de recepção são intrigantes para o entendimento da 

mediação comunicacional que os atores realizam na interface com uso do método participativo. 

As referências teóricas que apoiam a análise dessa pesquisa buscam também produzir uma 

formulação com maior grau de profundidade. A Perspectiva Orientada pelo Ator, enquanto uma 

contribuição teórica transversal à totalidade da tese, tráz para a investigação um aporte teórico 

inovador, que na opinião do autor abriu novas perspectivas para a compreensão dessas dinâmicas 

sociais. Esse arcabouço teórico permite o uso de uma lente diferenciada na observação do espaço 

empírico e principalmente da ação dos atores sociais dentro da arena de CCA. Essa configuração 

teórica está centrada em premissas fenomenológicas, ou seja, seguindo a ação dos atores nos 

processos de interface, o que também se caracteriza como uma premissa da perspectiva centrada 

nos atores.  

Após a justificação da relevância do estudo dessa tese, é apresentada a formulação dos 

objetivos dessa investigação, a partir da delimitação do problema de pesquisa a ser estudado, 

especificando os pontos focais analíticos e determinando onde foram centrados os esforços 

acadêmicos. 

O objetivo geral dessa tese é a análise do processo de interface entre os atores 

agricultores e articuladores, que utilizam método participativo, dentro da arena de 

construção do conhecimento agroecológico. Sendo os objetivos específicos: a identificação 
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da delimitação da arena de construção do conhecimento agroecológico; a análise das 

modificações na ação dos atores articuladores que lançam mão do método participativo 

dentro da arena de construção do conhecimento agroecológico; a identificação e análise dos 

projetos individuais dos atores agricultores conformados na arena de construção do 

conhecimento agroecológico que utilizam o método participativo; e, a análise da influência 

do método participativo na formação e dinâmica dos projetos sociais dos atores dentro da 

arena de construção do conhecimento agroecológico.   

Na sequência é exibido o Quadro 1 para a localização do leitor dentro desse trabalho 

de tese. Nele estão expressos os temas centrais de cada um dos capítulos, seu título e uma 

descrição sucinta dos assuntos tratados em cada tópico. 

 

Quadro 1 - Sistematização da tese 
Capítulos Título Assuntos Tratados 

Introdução  Apresentação geral dos temas. Definição do problema 
de pesquisa. Justificativa da importância do estudo. 
Definição dos Objetivos Geral e Específicos. 

Capítulo1 Problematizando. Contextualização da temática de estudo. 
Aprofundamento das questões envolvidas na pesquisa. 

Capítulo 2 Referencial Teórico 
e Metodológico. 

Apresentação dos aportes teóricos transversais da tese. 
Definição do processo metodológico da pesquisa e da 
análise. Delimitação do espaço empírico. 

Capítulo 3 Dimensões 
Analíticas do Espaço 
Empírico. 

Contextualização espacial e histórica do espaço 
empírico. Descrição e análise da relação dos atores 
com a lavoura de tabaco. 

Capítulo 4 A delimitação da 
arena de CCA e os 
articuladores.  

Descrição e análise do processo de Planejamento 
Participativo Regional e seus desdobramentos. 
Delimitação da arena de CCA. Análise da ação dos 
atores articuladores dentro do processo. 

Capítulo 5 Os atores 
agricultores e seus 
projetos. 

Apresentação e análise da formação dos projetos 
individuais dos agricultores. 

Capítulo 6 Dimensões analíticas 
dos processos. 

Apresentação e análise da dinâmica dos projetos 
sociais dos atores dentro da arena. Análise do processo 
de transição dos articuladores em relação ao método 
participativo 

Considerações 

Finais 

Considerações 
Finais. 

Síntese dos principais resultados. Contribuições e 
limites. 

Referencias Referencias.  
Fonte: Autor (2013) 

Na introdução é realizada uma apresentação das linhas gerais do tema a ser estudado, 

apontando o problema de pesquisa e as principais justificativas para a realização da análise. 

Na sequência é delimitado o objetivo geral e o objetivo específico do estudo. 
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Na seção problematizando da tese é realizada uma contextualização do tema do 

estudo, abordando os processos de construção do conhecimento agroecológico, a transição 

agroecológica, a ação dos articuladores e mediadores, e a conceituação e discussão sobre o 

método participativo.  

No referencial teórico e metodológico foi dedicado à apresentação do referencial 

teórico que sustentou a discussão da tese. A base teórica transversal à totalidade da análise foi 

a Perspectiva Orientada pelo Ator onde as pedras angulares conceituais de ator, agência, 

arena, projetos e interface foram elementos centrais na análise. Também, nessa seção, foram 

descritas as opções metodológicas do estudo apontando o formato para geração dos dados e a 

forma para a sua análise. 

Na seção dimensões analíticas so espaço empirico é apresentado o espaço empírico de 

Dom Feliciano. Inicialmente, é desenvolvido um estudo das dinâmicas de sistemas agrários 

para uma aproximação da lógica da adaptação do grupo social no tempo dentro do 

ecossistema. Na sequência são descritas as bases agronômicas do cultivo de tabaco para o 

entendimento da dinâmica de trabalho dos agricultores em razão da forte influência desse 

cultivo dentro dos projetos dos atores. 

Na seção delimitação da arena de CCA e os articulaodres é descrito o processo de 

Planejamento Participativo Regional e os desdobramentos sociais dessa experiência 

participativa de planejamento comunitário, municipal e territorial. Na sequeência é delimitada 

a arena de construção do conhecimento agroecológico a partir do processo social e apontado o 

formato de ação dos articuladores dentro desse espaço. 

Na seção dimensões analíticas dos projetos dos atores agricultores é dedicado à 

sistematização das entrevistas com os agricultores. Nessa são expostos os projetos individuais 

das famílias, que articulados dentro da arena de construção de conhecimento agroecológico, 

conformaram os projetos sociais. 

Finalizando, na seção dimensões analíticas dos processos é exibida uma análise das 

dinâmicas dos projetos sociais dentro da arena, e a influência do método participativo na 

construção do conhecimento agroecológico e na transição agroecológica. 
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2 PROBLEMATIZANDO 

Nessa seção do texto será contextualizada a temática do estudo e aprofundadas as 

questões envolvidas na pesquisa. Também, serão desenvolvidos conceitos que apoiarão a 

análise da investigação. 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

A partir da expressão de como é entendida a forma de produção de conhecimento no 

espaço rural, inicia-se essa contextualização. A construção do conhecimento na agricultura 

ocorre por meio de processos de constituição social de variadas alternativas tecnológicas, as 

quais combinam fatores através de um saber fazer conduzido pelas gerações.  

 Entende-se por construção do conhecimento como um processo de acúmulo de saber 

edificado no tempo pelos comunitários. Reflete o aprendizado que a sociedade acumulou na 

sua relação com a natureza.  Configura-se com um processo de coprodução entre o homem e o 

ecossistema. Abarca a totalidade das dinâmicas sociais passando pela agricultura até os 

arranjos sociais. 

Chambers (1983) argumenta que o conhecimento cotidiano e prático dos atores pode 

ampliar e qualificar a ciência, e, deste modo, melhorar as práticas de Desenvolvimento Rural. 

O autor percebe que esse procedimento pode revolucionar a ciência em seu processo de 

construção do conhecimento, pois é um aporte de elementos da compreensão dos atores, seus 

valores e suas lógicas.  

A própria história da agricultura é uma história de produção de novidades, ou seja, da 

construção do conhecimento (WISKERKE; PLOEG, 2004). Ao longo dos séculos, os 

agricultores introduziram, de forma intencional ou involuntária, um conjunto de pequenas 

mudanças na gestão de seus agroecossistemas, adaptando e ajustando as demandas da 

sociedade às dinâmicas ambientais locais (MAZOYER; ROUDART, 2001).  

Segundo Buttel (1995) as agriculturas tradicionais possuem alto grau de diversidade 

tanto do ponto de vista ecológico, como biológico-evolutivo, sendo representado pela 

estrutura policultural do sistema de produção, a diversidade das espécies utilizadas e a 

diversidade genética em determinado lugar. Existem mecanismos de configuração social 

dessa diversidade através da seleção ativa e direcionada realizada pelo homem para equilibrar 

seus objetivos, como segurança de produção, produção de alimentos, diminuição de riscos e 

redução da penosidade do trabalho. 
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Para além da agricultura, no seu estrito senso como produção de alimentos e fibras, 

também são conhecimentos construídos entre os agricultores, os arranjos comunitários que 

propiciam a organização do mercado e das várias funções sociais, desde as religiosas, até as 

de gestão da coletividade. Esse processo de coprodução se caracteriza como o encontro em 

curso da interação e da transformação entre o que é sociedade e o que é natureza.  

O acúmulo de conhecimento e o próprio processo de produção do conhecimento local 

estão ligados aos tempos naturais das pessoas, e perpassam um conjunto de regras e costumes 

aceitos socialmente. Esses diálogos dentro dos espaços comunitários6 utilizam elementos de 

comunicação oral e estão cercados de regras e tradições locais. Alguns exemplos dentro do 

âmbito da agricultura que podem enfatizar essa noção,  são: o respeito por parte dos 

agricultores das fases da lua para semeadura de grãos, ou a seleção de sementes, como o 

milho, a partir de sua utilização em pratos típicos que agradam o paladar de determinado 

grupo, ou ainda a seleção de animais domésticos, como os bovinos, em relação a sua aptidão 

como a força para o trabalho ou a produção leiteira.  

Nesses vislumbres, é possível a percepção de que cada agricultor é um ator que 

elabora e reelabora suas experiências e as dos outros na construção de suas práticas e seus 

projetos individuais. Essa noção de agricultor se afasta da percepção de um sujeito simples, 

replicador de técnicas agrícolas para a produção de alimentos (LONG, 2001; PLOEG, 2003). 

Os sistemas biológicos têm potencialidades agrícolas que são captadas pelos agricultores em 

um procedimento de observação e aprendizado gerando conhecimento seletivo e cultural. 

Nesse processo de co-evolução dos sistemas sociais e culturais existe uma dependência 

estrutural entre eles, ou seja, a evolução da cultura do homem pode ser explicada pela relação 

ambiente-cultura e vice-versa (NORGAARD, 1989). 

O processo de construção do conhecimento está embebido nas relações sociais. Nas 

comunidades rurais existe um sistema de troca de informações, produtos, sementes e 

conhecimentos entre os agricultores, que permite a configuração de novas práticas e manejos 

dentro dos agroecossistemas pela combinação de alternativas geradas por diferentes atores. 

Essa construção também pode ser verificada em todos os arranjos sociais da vida dos 

comunitários, como na forma de gestão local, os costumes e as regras sociais. Nesse sentido, 

essa construção envolve as relações sociais, econômicas, ambientais, culturais, políticas e 

éticas, sendo integração de saberes, conhecimentos e experiências entre os atores. 

_______________ 
6
 A noção do espaço comunitário se torna central na discussão. A comunidade rural é entendida como um grupo 
social organizado sob um mesmo conjunto de normas sociais, ligadas à dada história e à cultura, e ocupando 
um espaço territorial próximo. 
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Segundo Buttel (1995) o conhecimento construído socialmente sobre o sistema de 

produção é acumulado e transmitido de geração em geração, através do estabelecimento de 

procedimentos e critérios para ajustes por meio de  experimentação e  seleção. A troca entre 

os atores desse conhecimento é conduzida por uma rede de confiança e de compadrio, 

prioritariamente por sistemas de comunicação oral, em uma relação direta entre os 

agricultores nas redes sociotécnicas dentro da comunidade. Essa transferência de saberes 

ocorre na arena local formada por diversos espaços comunitários como os salões das 

localidades, igrejas, casas paroquiais, entre outros. Nessa fase pré-modernização da 

agricultura existe uma sinergia entre a cultura e a ciência. 

2.2 A FASE DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

Buttel (1995) aponta que a primeira grande transição da agricultura que ocorreu no 

século XX , se caracterizou pela passagem de uma agricultura autóctone, ou seja, pautada na 

dinâmica da construção tradicional do conhecimento para uma agricultura da fase da 

modernização da agricultura. Essa transição, em seu bojo, pressupôs o declive da influência 

das forças biofísicas, das estruturas sociais e das relações sociais na determinação das práticas 

agrícolas. Existiu uma redução do número de tecnologias, ocorrendo uma centralização em 

produtos bioquímicos de produção industrial, levando a uma significativa homogeneização da 

agricultura mundial. 

Almeida (1999) argumenta que o processo de modernização da agricultura trouxe um 

conteúdo ideológico do desenvolvimento, calcado em quatro noções: a de crescimento 

econômico, representando o fim da estagnação e do atraso; a de abertura, apontado para 

redução da autonomia dos agricultores; a de especialização produtiva, centrada em poucos 

cultivos e criações; e a de um novo tipo de agricultor, de características individualistas e 

competitivas. A partir de meados da década de 60, no Brasil, o processo de modernização da 

agricultura introduziu um novo conjunto de conceitos e dinâmicas na agricultura que levaram 

a uma ruptura gradual do modo de construção do conhecimento desconectando os aspectos 

sociais, culturais e ecossistêmicos.  

No Brasil, cinco grandes políticas públicas colocadas em prática pelos governos 

militares do final dos anos 60, e especialmente nos anos 70, impulsionaram o processo de 

modernização da agricultura. A primeira de caráter estrutural, com a criação do Sistema 
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Nacional de Crédito Rural-SNCR (1965), voltado ao financiamento do pacote modernizante
7 

e a geração da condição de dependência financeira externa da agricultura. A segunda, voltada 

às áreas de pesquisa e educação, foi simbolizada pela criação da Embrapa (1973), para 

impulsionar a pesquisa agropecuária voltada a um modelo moderno de agricultura, e também 

pela reformulação das grades curriculares das Universidades, garantindo uma formação 

profissional voltada para os princípios modernizantes. A terceira, também de caráter estrutural 

através do sistema de Seguro Agrícola-Proagro (1973) para a proteção dos investimentos 

contra os riscos naturais dos commodities. A quarta, no âmbito da intervenção social a partir 

da reorganização da Assistência Técnica e Extensão Rural, por intermédio do sistema 

Embrater (1974), que coligava as Emater de todos estados, no sentido da difusão das 

tecnologias modernas aos agricultores. E por último, a política de Estoques Reguladores para 

o controle da variação de preços do período de safra e entressafra dos principais produtos 

modernos (SILVA, 1996). 

Os princípios centrais da modernização da agricultura estavam alicerçados na 

suposição de que o saber tradicional do agricultor, conhecimento contextualizado e construído 

localmente, era atrasado e consequentemente conduzia ao empobrecimento do rural. A 

fórmula proposta para escapar dessa armadilha passava pela adoção das inovações 

tecnológicas, no sentido de ser o caminho para o crescimento econômico.  

As inovações eram produzidas por pesquisadores, em centro de pesquisas externos aos 

espaços sociais locais, sendo formadas por um conjunto de técnicas agrícolas padronizadas. 

Para a sua constituição partia-se da premissa da existência de uma uniformização na 

diversidade dos ecossistemas.  

Nessa perspectiva, a inovação tecnológica tornou-se um contraponto do conceito de 

novidade existente na construção do conhecimento tradicional. A novidade se caracteriza por 

ser socialmente construída na relação entre os atores dentro da arena. Está de forma direta 

ligada ao conhecimento contextual, ou seja, o conhecimento produzido na relação do homem 

com o ecossistema, tendo raízes históricas da relação entre o grupo social e o ambiente 

(OOSTINDIE; BROEKHUIIZEN, 2008).  

A inovação tecnológica, pela sua origem e lógica,  tornou-se um dos elementos de 

desarticulação entre o conhecimento contextualizado e o saber científico construído 

externamente à comunidade. O conhecimento científico necessariamente não precisa ser 

_______________ 
7 As tecnologias modernas são centradas em maquinário agrícola, insumos químicos (adubos minerais e 

agrotóxicos) e sementes geneticamente melhoradas. 
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desconexo do conhecimento contextualizado, porém, o processo de modernização da 

agricultura conduziu para esse caminho. 

As práticas agrícolas foram paulatinamente se modificando no sentido da 

intensificação, quimificação e mecanização. A tecnologia na agricultura passou a ser pautada 

em um pequeno grupo de inovações que modificaram a produção em grandes áreas. Esse 

avanço tecnológico na agricultura, em grande medida foi independente da sociedade, ou das 

relações sociais, e também do ambiente e a sua capacidade de resiliência, ou seja, uma 

inovação tecnológica normalmente é desconexa do agroecossistema (BUTTEL, 1995).   

O processo imputou aos agricultores uma redução da autonomia devido à dependência 

dos insumos de produção. Ampliou a necessidade da aquisição no mercado de elementos 

centrais da agricultura, como adubos químicos, sementes geneticamente melhoradas e 

maquinário agrícola, com isso ocorrem fortes impactos na sociedade rural. Os agricultores 

passaram a ter uma dependência do mercado para aquisição de seus fatores de produção. Foi 

realçada a perspectiva econômica nas relações entre os atores.  

Em síntese, o processo de modernização da agricultura gerou dependência 

tecnológica, propiciou significativa redução da autonomia dos agricultores, e originou uma 

dinâmica de dependência cultural. Ocorreu uma significativa homogeneização das 

agriculturas mundiais gerando uma dependência de reduzido número de cultivos. Também, 

ocorreram efeitos deletérios nas relações sociais dentro das comunidades rurais, o 

conhecimento, seja ele das técnicas agrícolas, ou das formas de gestão e relação comunitária, 

começou a ser buscado nos espaços externos a comunidade.  

A partir dessas reflexões, é possível o entendimento de que o processo de 

modernização da agricultura não foi caracterizado apenas como uma transformação da base 

tecnológica da agricultura. Enfatiza-se uma compreensão complexa e intricada do jogo, que 

alterou um amplo leque das relações sociais dentro das comunidades rurais. 

Uma das faces destacáveis desse processo  encontra-se na interface entre os atores, 

através das intervenções planejadas. As inovações tecnológicas foram projetadas para serem 

difundidas aos agricultores na forma de pacote tecnológico em substituição ao seu sistema de 

produção tradicional. Emerge nesse contexto, um ator social com a função de operacionalizar 

essa proposta, o mediador social. 

A noção de mediador social adotada nessa pesquisa se centra no papel de tradutor de 

mundos desses atores, em função da sua colocação em uma relação entre os agricultores e a 

estrutura organizacional (a pesquisa agropecuária, as universidades, o sistema financeiro) 

devido à impossibilidade da relação direta. Os mediadores sociais realizaram dentro do 



25 

processo de modernização da agricultura, a difusão para os agricultores de um conjunto de 

técnicas, conhecimentos e conceitos, na direção do crescimento econômico dentro da 

ideologia da modernização.  

São agentes de mudança e comunicadores no espectro tecnológico e das relações 

comunitárias. O discurso desses profissionais enfatizava a noção de que o conhecimento 

contextualizado dos agricultores  era atrasado e necessitava ser substituído por um pacote 

moderno, que levará a uma melhor condição de vida e a ampliação da produção de alimentos 

para toda a sociedade (FREIRE, 1993). 

A comunicação nos processos difusionistas possui uma raiz positivista8 advinda da 

doutrina filosófica, sociológica e política fundada no século XIX. Nessa existe uma 

concepção determinista que atribuí ao comportamento humano, as mesmas relações de causa 

e efeito encontradas nas leis da natureza. A principal escola que apropriou esses 

conhecimentos ao modelo modernizante foi a psicologia comportamentalista norte-americana, 

o behaviorismo9, que atribuí ao comportamento humano uma relação de estímulo e respostas, 

tendo uma visão pragmática centrada em estudos de comportamento observável (ARANHA, 

2006).  

Nesse sentido seria possível a previsão e o controle do comportamento individual, 

através de estímulos em dada direção, um comportamento modelado. Essa base teórica foi 

utilizada na formulação das ferramentas e técnicas de comunicação nos processos 

difusionistas (ROGERS, 1983). 

O método difusionista utiliza como meio para o convencimento, as visitas técnicas aos 

produtores, para difusão do pacote tecnológico, a constituição de formas de produção 

demonstrativas centradas em técnicas recomendadas pela pesquisa agrícola, as excursões aos 

centros de pesquisa para persuasão através da chancela científica, e principalmente a 

comunicação centrada nas vantagens econômicas (ROGERS, 1983). 

Os principais canais de comunicação no processo de difusão da inovação tecnológica 

passam por relações interpessoais, através de visitas dos mediadores sociais às casas dos 

agricultores, montagem de dias de campo onde os produtores vislumbravam as vantagens de 

um grupo de técnicas modernas, e a facilitação do acesso ao crédito financeiro. Também, são 

utilizados métodos massais como as rádios locais e a televisão, através de programas 

_______________ 
8 O positivismo foi fundado por Augusto Comte no sentido da formação do espírito científico ou positivo 

(ARANHA, 2006).  
9 O behaviorismo se caracteriza por um conjunto de teorias psicológicas que centram seus estudos no 

comportamento observável deixando em segundo plano os estudos dos processos mentais WATSON, (1913) ; 
SKINNER, (2006). 
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temáticos, e os jornais em reportagens que evidenciam as vantagens econômicas dos 

processos modernizantes (ROGERS, 1983). 

O processo de difusão tecnológica provocou mudanças nas comunidades rurais. A 

interface entre os mediadores sociais e os agricultores, se caracteriza pela atomização da 

relação entre os atores, a aceleração dos fatores de crescimento, a intensificação da 

agricultura, a especialização, a concentração espacial, e a ampliação da escala. Esse conjunto 

de atributos consequentemente conduzem as práticas agrícolas aos limites sociais e ecológicos 

dos agroecossistemas.  

Esse processo gera a desarticulação dos recursos disponíveis no local, a artificialização 

do crescimento, e a ruptura de padrões sociais e econômicos. Toda essa dinâmica propicia 

como externalidade, o bloqueio da produção de novidades existente na construção do 

conhecimento tradicional (WISKERKE; PLOEG, 2004).  

O impacto do processo de modernização da agricultura sobre o rural brasileiro 

produziu a ampliação do gradiente de heterogeneidade das formas de agriculturas. Os efeitos 

das políticas públicas modernizantes, tanto em seu objetivo principal, como no método 

difusionista adotado, produziram uma gama de afiliação de seus princípios pelos agricultores. 

Analiticamente, não é possível a separação dicotômica entre as famílias que nessa fase 

histórica negaram os elementos modernizantes, e o grupo social que se aprofundou no projeto. 

Ploeg (2008), a partir do estudo de vários locais do mundo que passaram por processos 

semelhantes, propõem a identificação de uma dinâmica de agriculturas entre três principais 

grupos, sendo: a agricultura camponesa, a agricultura empresarial e a agricultura capitalista.  

A agricultura camponesa tem como força de trabalho a mão de obra familiar, sendo 

caracterizada pelo processo de coprodução entre o homem e a natureza, ou seja, os recursos 

sociais e naturais são reconfigurados em uma dinâmica constante, buscando a construção e a 

manutenção de sua base de recursos; a lógica do grupo busca a redução da dependência 

externa com a consequente luta pela autonomia; são perceptíveis padrões de cooperação 

social e a pluriatividade é utilizada como estratégia de sobrevivência (PLOEG, 2008).  

A agricultura empresarial é impulsionada pelo capital financeiro, no sentido do crédito 

agrícola e do uso de insumos modernos. Uma agricultura na qual os fatores de produção são 

industrializados. O trabalho é realizado pela família ou em partes contratado. A produção é 

especializada com uma forte orientação mercantil . O mercado é o fator que direciona a 

decisão da produção e consequentemente reduz a autonomia do agricultor (PLOEG, 2008). 
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A agricultura capitalista é realizada com trabalhadores assalariados, e as decisões são 

tomadas pelo dono da terra e/ou dos meios de produção, buscando centralmente a 

maximização do lucro (PLOEG, 2008). 

O resultado do processo de modernização da agricultura no Brasil, constituiu de um 

lado em um grupo heterogêneo de produtores que adotou de forma significativa o pacote 

tecnológico no sentido de uma agricultura moderna, utilizando grandes volumes de capital e 

constituindo uma agricultura industrializada subordinada à indústria, ou seja, uma agricultura 

empresarial ou o agronegócio. Do outro lado, se estruturou um imenso mosaico de tipos de 

agriculturas com maior ou menor adesão ao receituário modernizante que constitui atualmente 

a maioria numérica das famílias rurais, ou seja, uma agricultura camponesa ou a agricultura 

familiar. Esses grupos se encontram em uma dinâmica constante, gerando um gradiente de 

heterogeneidade.     

Naturalmente, as transformações nas relações comunitárias também foram sensíveis, 

gerando um conjunto de transformações que continuam sendo estudadas por inúmeros autores 

do Desenvolvimento Rural (SILVA, 1996).  

2.3 A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

AGROECOLÓGICO 

Buttel (1995) aponta que uma segunda transição da agricultura no século XX se coloca 

em curso a partir da identificação dos elementos de desintegração do modelo tecnológico 

genérico, salientando que não existe um ponto final da fase anterior.  A degradação ambiental 

decorrente da fase modernizante, salientada pela erosão dos solos, contaminação das águas e a 

contaminação dos alimentos com os venenos, são problemas centrais do modelo. Por outro 

lado, a ampliação na sociedade do debate em torno da necessidade de ecologização da 

agricultura, demarca o início, de forma incipiente, da fase de transição agroecológica.     

 A partir do início da década de 80, o processo de modernização da agricultura foi 

desacelerado devido à configuração no mundo de um longo momento de crise econômica, 

ambiental e social. Nos estudos econômicos, os anos de 80 ficaram conhecidos como a 

década perdida, em virtude da crise do capitalismo mundial. Nesse período, a economia 

norte-americana foi forçada a captar recursos internacionais para sua manutenção. Como 

consequências, propiciou o aumento dos juros da dívida externa dos países em 

desenvolvimento, o que gerou uma redução mundial na produção industrial, e um período de 
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recessão. Nas nações capitalistas do norte tomam força as políticas neoliberais10 (SILVA, 

1981, 1996, 1999). 

No Brasil, os reflexos da crise e a emergência das políticas neoliberais propiciaram 

uma grande redução do financiamento público para implantação das tecnologias 

modernizadoras, através da diminuição do crédito rural no SNCR, a extinção da Embrater, a 

abertura da agricultura para as nuances do mercado internacional (chamado de globalização), 

entre outras retrações das políticas públicas federais. Esse processo freou o avanço da 

modernização da agricultura (SILVA, 1996, 1999).  

A crise econômica mundial não foi o único indicador para demarcar uma fase 

transicional. Em uma ótica socioambiental, nesse período se identifica que o processo de 

modernização da agricultura ultrapassou os limites ambientais, técnicos e sociais dos 

agroecossistemas, levando a agricultura ao um patamar insustentável. Os debates sobre os 

limites ecológicos e sociais do processo de desenvolvimento, se desenrolavam em âmbito 

mundial. A tentativa da definição da noção de sustentabilidade e agricultura sustentável por 

organismos internacionais, como o emblemático relatório Brundtland (1987), ou os 

documentos da FAO no final dos anos oitenta, ou ainda, a conferência do Rio 92(CAPORAL, 

1998; ALMEIDA, 1999), são indicativos do esforço internacional no sentido de demonstração 

dessa fronteira.  

Desde o início do século XX, se configurava uma resistência ao modelo de 

industrialização da agricultura, mas, que tomou força após a década de 70. Esse movimento 

apontava a necessária preocupação com os aspectos ecológicos e sociais no desenvolvimento, 

e levantava a importância da agricultura familiar com lócus desse processo (ALMEIDA, 

1999). 

O processo de modernização da agricultura ao mesmo tempo em que propiciou o 

crescimento de uma agricultura empresarial, levou uma massa de agricultores para exclusão. 

Nessa fase, grupos de técnicos independentes das estruturas governamentais, se aliaram aos 

agricultores na busca de um modo de agricultura diferente do padrão hegemônico da época, 

sobre as premissas da chamada Agricultura Alternativa (DAL SOGLIO, 2012). 

Às margens da academia e da própria pesquisa oficial, emergiram os movimentos 

pragmáticos que desenvolveram métodos e técnicas adaptadas aos agricultores, considerando 

as nuances de cada agroecossistema, ou seja, as realidades sociais, econômicas e ecológicas. 

_______________ 
10 As políticas neoliberais foram implantadas na fase de recessão mundial buscando a redução da influencia do 

estado no mercado. Essas ideias propiciaram a redução da ação do estado em áreas onde o mercado pode 
controlar e a consequente redução dos gastos públicos. Nessa fase histórica, a política neoliberal mais 
emblemática foi desenvolvida por Margaret Thatcher, na Inglaterra, no iniíio dos anos 80. 
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Esses podem ser considerados os precursores dos estudos agroecológicos ligados 

fundamentalmente às organizações não governamentais-ONG (DAL SÓGLIO; LEMOS, 

2009). 

No bojo dessas reflexões teóricas, emergem no ambiente acadêmico, as discussões em 

torno da noção de Agroecologia como uma estrutura conceitual que propõe um novo estilo de 

Desenvolvimento Rural, sendo uma possibilidade de pensar o processo de transição e os 

impactos negativos junto aos agricultores e suas organizações em relação à modernização da 

agricultura (CAPORAL, 1998).  

Os conceitos e as compreensões dos aspectos que abrangem a Agroecologia, são ainda 

um local de disputa acadêmica, em virtude do curto período em que se desenrola o debate 

para a construção. Para a clara explicitação conceitual do entendimento adotado nessa 

pesquisa de Agroecologia, cabe na sequência, uma revisão das suas bases epistemológicas.  

2.3.1 Bases Epistemológicas da Agroecologia 

O conceito de Agroecologia está em construção, tendo vários autores que contribuem 

para uma ampla formatação. Inicialmente, cabe salientar uma confusão conceitual observável 

em vários espaços acadêmicos. Mesmo que a palavra Agroecologia lembre em um impulso 

inicial, estilos de agriculturas menos agressivos, não se pode confundi-la com um tipo de 

agricultura alternativa. Nesse mesmo sentido, a Agroecologia não é somente uma agricultura 

socialmente justa, ou uma agricultura sem a destruição do meio ambiente, ou ainda uma 

agricultura sem exclusão de ninguém. Essas interpretações expressam reducionismos do 

sentido amplo do conceito (CAPORAL; COSTABEBER, 2002). 

Outra fonte de interpretações emerge dos movimentos pragmáticos da Agricultura 

Alternativa. Com o passar do tempo, o termo alternativo foi sendo substituído pela expressão 

agroecologia, encontrada em publicações de livros antecedentes à fase prática. Nesse 

caminho, as noções de uma agricultura de base ecológica, o respeito a dimensão ambiental e a 

consideração às práticas tradicionais dos agricultores, passou a ser chamada  também de 

agroecologia (DAL SOGLIO, 2012).   

A Agroecologia não se propõe como uma panaceia para a solução de todos os 

problemas gerados pelo processo de modernização da agricultura. Na verdade, ela se alvitra a 

orientar as estratégias dos atores para processos de Desenvolvimento Rural, no sentido da 

transição para estilos de agricultura mais sustentáveis (CAPORAL; COSTABEBER, 2002). 

Guzmán e Molina (1996) dizem que a Agroecologia se constitui em um espaço de 

estudos, que requer o manejo ecológico dos recursos naturais, para, por meio de uma ação 
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social coletiva de caráter participativo, de um enfoque holístico e uma estratégia sistêmica, 

reconduzir o curso alterado da co-evolução social ecológica.  

A Agroecologia é uma nova estrutura conceitual em construção, onde existe uma 

integração dos campos da ciência, de maneira a oferecer um conjunto de instrumentos para o 

estudo das múltiplas relações que podem ter um lugar nas múltiplices inerentes ao 

Desenvolvimento Rural.  

A Agroecologia recupera estudos dos camponeses, que levam em conta o 

conhecimento local, ou seja, a co-evolução das comunidades locais com o agroecossistema. 

Ela se nutre de outros espaços do conhecimento, assim como de saberes dos próprios 

camponeses, o que permite a formação de um marco conceitual e metodológico (CAPORAL, 

1998). 

A Agroecologia vem se constituindo em uma ciência basilar de um novo paradigma11 

de Desenvolvimento Rural, porque se apresenta como uma matriz disciplinar integradora, 

totalizante, holística, capaz de apreender e aplicar conhecimentos gerados em diferentes 

disciplinas científicas, ou seja, uma explicitação de suas características interdisciplinares 

(CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 2006).  

Altieri (1989), por outro lado, afirma que Agroecologia é a disciplina científica que 

aproxima os estudos de agricultura em uma perspectiva ecológica, sendo definida como uma 

estrutura teórica destinada a compreender os processos agrícolas de ampla maneira. Ela está 

centrada no entendimento das  interrelações dos elementos componentes do agroecossistema e 

as dinâmicas complexas do processo ecológico.  

Segundo Gliessman (2005), a Agroecologia pode ser definida como a aplicação dos 

princípios e conceitos ecológicos aos desenhos e gestão dos agroecossistemas sustentáveis. 

Ela se apresenta como um enfoque teórico que propicia as bases científicas para o 

desenvolvimento da agricultura.   

Norgaard (1989), seguindo o caminho dos estudos da ecologia humana e da 

etnoecologia, afirma que a diferença mais importante entre a visão agroecológica de mundo e 

a ciência ocidental, é que os agroecologistas veem as pessoas como partes do sistema local em 

desenvolvimento. Os estudos em agroecologia interpretam sistemas complexos que foram 

desenvolvidos com pessoas fazendo parte de um único processo. Os sistemas sociais e 

_______________ 
11 O entendimento de Paradigma, Campo de Estudos, Matriz Disciplinar ou Enfoque Teórico se aproxima de 

uma cultura comum de um grupo em torno de um determinado fim. Englobam crenças, valores, técnicas, entre 
outros compartilhados pelos membros de certa sociedade (KHUN, 1987). 



31 

biológicos co-evoluíram de tal maneira que a sustentação de cada um depende estruturalmente 

do outro, ou seja, um agroecossistema.  

O agroecossistema, nessa visão, para além do sistema biológico, inclui também o 

sistema de conhecimento, o sistema de valores, a organização social e a tecnologia dos atores. 

Neste contexto não existem verdades universais, mas cada agroecossistema tem uma história 

co-evolutiva diferente. Essas mudanças refletem as decisões das comunidades condicionadas 

por seus valores, crenças, organização e tecnologia. 

A Agroecologia adota uma visão holística, através do enfoque sistêmico no qual busca 

entender a natureza múltipla dos elementos que interferem nos processos de artificialização 

dos ecossistemas por parte dos grupos sociais em uma relação cultura-ambiente 

(NORGAARD, 1989). 

Segundo Costabeber (1998), a Agroecologia é um marco teórico, cujo fim é amenizar 

os processos agrícolas de maneira mais ampla. Na perspectiva agroecológica, a transição 

assume uma característica multilinear, sendo assentada nas necessidades e potencialidades 

locais. O agricultor assume o papel de sujeito ativo na determinação e construção de suas 

opções futuras. 

Molina (2011) entende que as conformações dos pressupostos teóricos e 

metodológicos da Agroecologia vêm de três caminhos distintos, sendo: i. Os estudos das 

dinâmicas ecológicas dos sistemas agrícolas; ii. Os aportes da Geografia e da Antropologia na 

busca das explicações da lógica particular e da racionalidade nos agroecossistemas, 

reabilitando para ciência o conhecimento tradicional; iii. Os estudos dedicados ao 

Desenvolvimento Rural que buscam avaliar os impactos sociais e ambientais dos processos de 

desenvolvimento, se inserindo aqui a crítica aos processos difusionistas utilizados no período 

da modernização da agricultura. 

A Agroecologia busca a combinação entre ciências naturais e ciências sociais, para 

entender as  interrelações existentes entre processos ecológicos, agronômicos, econômicos e 

sociais (MOLINA, 2011).    

Com base na reflexão teórica promovida pelos autores citados, alguns elementos 

convergentes podem ser entendidos como pedras angulares, que nos possibilitam a 

aproximação de um conceito de Agroecologia, sendo: 

a) agroecologia se coloca em uma dimensão interdisciplinar como campo de 

conhecimento ou matriz disciplinar, em uma visão holística e uma abordagem 



32 

sistêmica, estando caracterizada no campo da complexidade e da visão 

contemporânea de ciência; 

b) esse campo de conhecimento recebe aporte de outras disciplinas científicas 

como a Física, a Economia, a Agronomia, a Ecologia, a Educação, a 

Comunicação, a Sociologia, a Geografia e a Antropologia, apenas para citar as 

mais próximas; 

c) existe o entendimento que o saber popular, o conhecimento tradicional, é um 

aporte fundamental na construção do conhecimento e consequentemente uma 

centralidade no diálogo de saberes; 

d) o caráter pragmático dos estudos agroecológicos não está dissociado de sua 

capacidade analítica. Torna-se central a ação social coletiva de caráter 

participativo;   

e) o processo de transição agroecológica se caracteriza como sendo multilinear e 

gradual, envolvendo aspectos da política, da economia, socioculturais e 

fundamentalmente uma mudança de atitudes e valores dos atores;  

f) a transição ocorre na mudança dos modelos convencionais para modelos de 

Desenvolvimento Rural e agricultura mais sustentáveis.  

Para essa pesquisa, a Agroecologia é entendida enquanto um campo de conhecimento 

interdisciplinar formada por aportes de diversas disciplinas científicas que combina 

essencialmente as ciências naturais e as ciências sociais, tendo a pretensão de estudar as  

interrelações existentes entre processos agronômicos, ecológicos e sociais no sentido do 

desenvolvimento de procedimentos mais sustentáveis. Neste arcabouço teórico e 

metodológico, que possui uma dimensão prática indivisível da analítica, são buscadas as 

bases para o entendimento das relações sócio naturais em uma visão contemporânea da 

ciência. 

2.3.2 A Construção do Conhecimento Agroecológico 

A noção de construção do conhecimento agroecológico-CCA começou a ser articulada 

dentro do conjunto de reflexões teóricas e metodológicas que se desenrolavam a partir da 

análise das externalidades do processo de modernização da agricultura e da emergência da 

Agroecologia. A CCA busca se afastar dos debates epistemológicos gerais sobre a natureza do 

conhecimento, e envereda na tentativa do entendimento do conhecimento ordenado e 

reordenado no cotidiano dos atores. 
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Existem elementos que diferenciam o processo contemporâneo de construção do 

conhecimento agroecológico da construção do conhecimento tradicional. A compreensão dos 

múltiplos aspectos imbricados que estão envolvidos na aproximação da constituição da noção 

de CCA, será apresentada, de forma teórica, através de um diagrama representado na Figura 

1.  

Figura 1 - Diagrama dos elementos essenciais do Construção do Conhecimento Agroecológico. 

 
Fonte: Autor (2013). 
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também a visão grega de ciência, a qual se baseava na ideia de que a natureza era um 

macrocosmo e o homem era um microcosmo. 

A visão moderna da ciência é baseada no experimento e consolidou a separação entre 

sociedade e natureza. Como consequência passou-se a entender a mudança na natureza como 

progressiva, não mais como cíclica; foi abandonada a visão mecanicista da natureza; foi 

retomado o entendimento de que a natureza tem uma causa final (teleologia); e, as substâncias 

da natureza foram reduzidas às suas funções. Nesta visão, a natureza passou a ser um insumo 

ou um capital para a utilização pela sociedade (COLLINGWOOD, 1996). 

A visão moderna se baseou na abordagem analítica que supõe que um objeto 

complexo permite ser decomposto em elementos isoláveis entre si, o que remete a uma 

disciplinaridade e linearidade crescente nas ciências e cuja validação ocorre pela prova 

experimental.  

A superioridade do especialista no processo de transmissão do conhecimento e na 

solução de problemas, bem como a priorização dos aspectos quantitativos e modelos 

fundamentados nas ciências matemáticas, remetem uma posição  na qual o conhecimento é 

tratado como a descoberta do que já existe a priori, ou seja, há a busca pelo conhecimento de 

leis eternas e universais, que tornam o comportamento previsível, objetivo. São leis que 

podem ser aplicáveis universalmente, passíveis de verificação a qualquer momento e lugar. 

Essas são as noções básicas que ampararam os processos na fase da modernização da 

agricultura.   

Na atualidade, as visões moderna e contemporânea de ciência coexistem. Os 

elementos centrais da diferenciação estão na ideia de mudança de paradigma, na aposta da 

complexidade e na visão sistêmica do mundo. Na concepção contemporânea, a natureza não 

pode ser considerada como uma máquina perfeita ou uma substância, mas sim, um fenômeno 

complexo de auto-eco-organização que produz autonomia (MORIN, 2005).  

A visão contemporânea está baseada na abordagem sistêmica da natureza que se 

contrapõe à noção cartesiana. O paradigma que impera é o caos e não o do equilíbrio 

preconizado pela visão newtoniana. Essa visão propõe a abordagem holística e sistêmica, 

como uma forma de compreensão da realidade objetiva, que tem por fim transcender as 

fronteiras disciplinares e conceituais da teoria cartesiana e reducionista. 

Morin (2005) acredita que a análise sistêmica se apresenta como um novo paradigma 

onde existe um estado de  interrelação e interdependência essenciais em todos os fenômenos. 

Na obra de Bertalanffy (1973) se encontram os esforços iniciais de formular uma proposta de 
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uma Teoria Geral dos Sistemas, na qual os princípios genéricos podem ser aplicáveis à 

totalidade dos sistemas, quer sejam eles de natureza física, biológica ou sociológica.  

A noção contemporânea de ciência, é onde a Agroecologia busca os pilares para 

construir uma noção holística e sistêmica, e uma nova abordagem nos processos de 

construção do conhecimento, podendo ser entendida como uma ruptura em relação à visão 

cartesiana e disciplinar que foi característica da fase difusionista. 

2.3.2.2 A CCA através do diálogo dos saberes popular e científico 

A Agroecologia entende que o conhecimento não é apenas produzido pelos cientistas 

dentro dos laboratórios. Esse é um tipo de produção de conhecimento especializado ou 

disciplinar, ou seja, um recorte analítico ou um pedaço a ser estudado. O conhecimento 

construído nesse formato não pode ser ignorado, desprezado ou reduzido em sua importância. 

Este produz fundamentações e premissas básicas que orientam uma série de processo e 

práticas sociais. Mas esse saber científico deve estar inserido dentro dos sistemas socialmente 

dirigido no apoio ao processo de CCA. 

Os agricultores na sua relação cotidiana com o agroecossistema, seja nas práticas de 

produção agrícola ou nas formas de relacionamento comunitário, produzem um acumulado de 

conhecimento. Esse saber fazer é culturalmente orientado e profundamente enraizado nas 

características ecológicas do espaço.  

Na atualidade, essa forma de construção do conhecimento não está desconectada do 

conhecimento produzido de forma disciplinar e experimental, ou seja, o conhecimento 

científico. Existem interfaces que os ligam através de várias mediações realizadas pelos atores 

nos processos comunicacionais. Os processos localizados de produção do conhecimento 

possuem o aporte do conhecimento científico produzido. A produção de conhecimento 

popular parte das premissas desenvolvidas disciplinarmente na ciência. Um agricultor, por 

exemplo, quando busca um novo modo de cultivar a terra, não desconhece as ferramentas da 

motomecanização ou o efeito dos agroquímicos. Ele parte desse conhecimento científico e 

configura e reconfigura um novo conhecimento. 

O diálogo entre o saber científico e o saber popular está colocado dentro de múltiplas 

interações sistêmicas. A produção de conhecimento contextualizado é influenciada pelas 

relações biológicas existentes entre solo-animais-plantas no agroecossistema, que se 

conformam a partir das condições edafo-climáticas como um sistema maior. Ou seja, a 

formatação de dada prática de agricultura, é no mínimo influenciada pelas regras e costumes 
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do grupo social, pelas relações biológicas, pelas relações climáticas, pelas características de 

solo, água, fauna e flora. Um emaranhado de sistemas auto dependentes e autorregulados. 

Na construção de conhecimento através do diálogo de saberes, os atores não estão 

buscando a constituição de novas leis universais. O conhecimento contextualizado é 

localizado e retoma a noção de novidade como sendo um novo insight de uma prática ou 

mesmo, uma nova prática. A novidade é necessariamente contextualizada, internalizada e 

territorializada nas arenas, sendo dirigida pelos atores locais. Essa novidade localizada está 

assentada na relação dos atores em dado agroecossistema. Ela depende de seu substrato, o 

ecossistema local e também do repertório cultural do grupo social, gerando assim, um viés 

endógeno. Nesse sentido, a novidade torna-se central na busca de sustentabilidade, na busca 

de um novo acerto entre as capacidades ambientais e o repertório cultural do grupo social 

tácito (OOSTINDIE; BROEKHUIIZEN, 2008).  

2.3.2.3 Os princípios ecológicos de agricultura e a noção de transição agroecológica são bases 

para a CCA 

Os princípios agroecológicos são pilares centrais na noção de CCA. O entendimento 

das interações sistêmicas que ocorrem entre todos os componentes de um ecossistema, é o 

ponto de partida para a construção de práticas sustentáveis.   

Por exemplo, o conceito ecológico da estrutura trófica dos ecossistemas é uma 

premissa basal para as elaborações na agricultura. Nessa noção as plantas ocupam o espaço de 

entes primários, em virtude de sua característica de captação de energia solar, através da 

fotossíntese, e a conversão em biomassa que servirá de alimentos para os herbívoros e 

sucessivamente para carnívoros entre outros. Essa noção desenvolvida na Ecologia auxilia de 

forma básica os atores nos processos de construção do conhecimento.  

A noção de fluxo de energia dentro do ecossistema explica a passagem da energia 

solar captada pelas plantas para a energia da biomassa, que por sua vez circula dos vegetais 

para os herbívoros e desses para os carnívoros. Essa noção de fluxo energético é elemento 

essencial para compreensão dos princípios ecológicos no manejo dos agroecossistemas 

(GLIESSMAN, 2005). 

Além da energia, também é preciso a matéria para composição de tecidos e células que 

são obtidas a partir de nutrientes essenciais com o carbono, o fósforo e o nitrogênio. A 

compreensão do ciclo desses nutrientes dentro do ecossistema é a premissa que sustenta uma 

boa parte das práticas na agricultura (GLIESSMAN, 2005). 
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Nesse sentido, os atores envolvidos no processo de construção do conhecimento 

agroecológico, entendem, de forma prática, os processos ecológicos de estruturação trófica, 

fluxo de energia e a ciclagem de nutrientes para buscarem a identificação de uma base de 

recursos autossustentada na direção do desenho de práticas sustentáveis, ou seja, a apreensão 

das premissas desenvolvidas na Ecologia se tornam ferramentas na construção do 

conhecimento. 

Variadas outras premissas ecológicas como o estudo da relação entre os predadores e 

as presas, o manejo da agrobiodiversidade e o manejo sustentado de solo e água, são captados 

pelos agricultores na sua relação com o agroecossistema, quando do processo de CCA. Os 

atores fazem experiências localizadas misturando pedaços dos conhecimentos populares e de 

conhecimentos científicos que possibilitam a emergência das novidades.  

O próprio entendimento de que os agroecossistemas possuem uma dada capacidade de 

resiliência12,  é apreendido pelos agricultores, na sua busca por sistemas mais sustentáveis em 

um processo transicional. A noção empírica de que cada sistema suporta uma determinada 

carga conseguindo se regenerar, e que se essa carga ultrapassar um dado ponto, limite da 

resiliência, esse se modifica de forma irreversível para outro estrato diferente do original, é 

naturalmente entendida pelos atores no processo de CCA (GLIESSMAN, 2005).  

A mudança no manejo dos recursos naturais e na gestão dos agroecossistemas pelos 

atores na CCA, envolve uma troca de atitude e de valores. Caracteriza-se por uma nova 

perspectiva de entender a relação do homem com a natureza em uma noção contemporânea. 

Esse processo é denominado de ecologização, envolvendo tanto o uso racional das 

especificidades biofísicas dos ecossistemas, como os aspectos socioculturais 

(COSTABEBER, 1998).  

Na construção do conhecimento agroecológico, é central a compreensão entre os 

atores do estado de insustentabilidade dos processos e da consequente busca de uma transição 

agroecológica. Esse é um ponto que demarca a CCA. A característica fundamental do 

processo de transição na CCA, é a ecologização da agricultura a partir da premissa de que as 

condições ambientais e biofísicas dos ecossistemas exercem um papel ativo na escolha de 

práticas agrícolas. A transição a uma agricultura que incorpore uma base ecológica, é um 

processo dinâmico, contínuo, multilinear, em constantes adaptações às condições de tempo e 

lugar. Pode ser entendida pela dinâmica de luta na formatação dos projetos sociais dentro da 

arena de construção do conhecimento agroecológico (COSTABEBER, 1998).  

_______________ 
12 Entende-se como resiliência a capacidade de um ecossistema de absorver tensões ambientais realizadas pelos 

grupos sociais sem mudar seu estado ecológico para um estado diferente. 
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2.3.2.4 A CCA ocorre na imersão nas relações sociais familiares e comunitárias dentro do 

processo de construção de projetos sociais. 

A noção de CCA carrega consigo a imersão dentro das relações sociais comunitárias 

como uma herança do processo de construção do conhecimento tradicional. Dessa forma, se 

caracteriza como uma integração de saberes, conhecimentos e experiências entre os atores, 

possibilitando a percepção e a compreensão da gama de relações sociais, econômicas, 

ambientais, culturais, políticas e éticas.  

O resgate de que a construção do conhecimento possui raízes comunitárias, ou seja, 

relacionais entre os atores, se faz no entendimento de que nas comunidades rurais existe um 

sistema de troca de informações, produtos, sementes e conhecimentos entre os atores, que 

permite a configuração de novas práticas e manejos dentro do agroecossistemas pela 

combinação de alternativas.  

Todo esse processo de construção do conhecimento está embebido nas relações 

sociais, estando ligado aos tempos naturais das pessoas, e perpassando um conjunto de regras 

e costumes aceitos socialmente. Essa construção também pode ser verificada em todos os 

arranjos sociais da vida dos comunitários, como na forma de gestão local, os costumes e as 

regras sociais.  

Na CCA existe o entendimento de que os agricultores são atores que constroem seus 

projetos dentro da arena nos espaços comunitários, consequentemente, na relação direta com 

os distintos agroecossistemas. Esse processo desencadeia uma ampla diversidade 

sociocultural e ecológica, propiciando a emergência de um extenso leque de caminhos na 

constituição das práticas sociais. Esse também é considerado o mecanismo inicial da 

composição da heterogeneidade dos projetos no espaço rural (PLOEG, 2008).  

Do arcabouço teórico da Perspectiva Orientada pelos Atores destaca-se a noção de 

projetos dos atores para a melhor compreensão do processo de CCA. Os atores, a partir das 

regras e costumes ligados  à cultura do grupo social, constituem em arena específica, ou seja, 

o espaço de interface entre os atores, os seus projetos formados pela articulação das práticas 

sociais. Cada projeto individual constituído, é articulado com projetos, interesses e 

perspectivas de outros atores dentro de um complexo de arenas entrelaçadas. O projeto social 

é o conjunto socialmente negociado das escolhas dos projetos individuais dos atores gerando 

naturalmente uma ampla diversidade dentro do grupo (LONG, 2001).  

Existem também os projetos construídos por atores advindos de outras arenas como, 

por exemplo, o projeto de modernização da agricultura centrado na intensificação e no 
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acréscimo de escala dos cultivos e criações, os quais são considerados como os modelos 

universais, sendo a face difusionista. Na arena de CCA, os projetos dos atores entram em luta 

ou disputa, configurando a noção de articulação de projetos. Nessa ação, na interface entre os 

atores, é lançada mão, de estratégias, de recursos, de um repertório de discursos e modos de 

argumentação, no sentido da busca da hegemonia (LONG, 2001).  

Essa disputa entre projetos produz um gradiente de filiação às práticas sociais de cada 

projeto, sendo um dos promotores da heterogeneidade no processo de CCA. Esse processo é 

central na constituição de estilos heterogêneos de agriculturas, a partir da hegemonia ou não 

de cada um dos projetos. Para Ploeg (2008), a maioria dos grupos agrários atuais é formada 

por misturas muito diversificadas de diferentes modos de fazer a agricultura.  

2.3.2.5 A CCA somente ocorre com a participação 

Dentro da arena de construção dos projetos sociais, a interface entre os atores no 

processo de CCA necessariamente deve estar pautada a partir de uma perspectiva 

construtivista13, em um contraponto às relações top-down da fase difusionista. Esse ponto é 

central na diferenciação da arena onde a construção dos projetos sociais e a tomada de decisão 

são democráticas e participativas em outros espaços de difusão e persuasão.   

Em seus estudos sobre a participação, Guivant (2002) enfatiza que os projetos de 

desenvolvimento necessariamente precisam da participação dos grupos-alvo como um 

componente crítico para o sucesso. A participação tem sido usada na construção de 

capacidades locais de autodesenvolvimento, na ampliação da capacidade decisória 

comunitária e a na coleta de dados. 

Essa mudança de abordagem teórica que se estabelece a partir da ênfase do processo 

de participação, tem como raiz principal a escola pedagógica progressista ou libertadora. Essa 

perspectiva, conhecida como construtivista, está centrada na relação dialógica, efetiva e 

criativa entre os atores, e considera que a aprendizagem é um processo de adaptação das 

experiências para a mente, e dessa para as experiências. O objetivo se torna educacional, 

através do desenvolvimento da inteligência pelo estímulo e desafio constante (PIAGET, 

1971).   

_______________ 
13 Construtivismo é uma das correntes teóricas que estuda o modo como a inteligência humana se desenvolve a 

partir do princípio de que essa é determinada pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. Esta concepção do 
conhecimento e da aprendizagem responde aos estímulos externos, agindo sobre eles, no sentido de construir e 
organizar o seu próprio conhecimento. Mais informações ver os trabalhos de epistemologia genética de Jean 
Piaget e da pesquisa sócio histórica de Lev Vygotsky. 
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Na arena de construção do conhecimento agroecológico, existe a premissa que os 

atores agricultores possuem um acúmulo de conhecimentos históricos e culturais, que fazem a 

promoção da sua inserção no mundo do saber. Esses saberes, naturalmente são valorizados e 

incorporados como elementos fundamentais em uma estratégia de Desenvolvimento Rural.  

Essa dinâmica é considerada impossibilitada quando da utilização pelos mediadores 

sociais dos métodos diretivos, que tendem a homogeneizar as soluções para todos os grupos 

sociais e agroecossistemas. Nesse sentido, a indicação do caminho do método participativo na 

interface entre os atores para a reflexão, a compreensão da realidade e a busca de soluções 

compatíveis nos processos de desenvolvimento, se torna quase uma consequência natural no 

processo de CCA.  

2.3.2.6 Na CCA o mercado está embebido nas relações sociais. 

O processo de construção do conhecimento agroecológico abarca também as relações 

com o mercado. Dentro dos estudos agroecológicos, a ideia de que o mercado coordena ou 

dirige a tomada de decisão dos agricultores, não parece suficiente. A afirmação de que a 

pressão econômica é o motor para a construção de práticas, necessariamente pode ser 

problematizada. Nessa direção, se lança mão das contribuições teóricas de Karl Polanyi 

(2000) sobre o tema da posição do mercado em relação à sociedade. 

Polanyi (2000), embasado em uma rica revisão histórica, argumenta que até final do 

século XIX nenhuma economia que existiu foi controlada pelo mercado. Ele afirma que o 

ganho e o lucro feito nas trocas jamais desempenharam um papel importante na economia 

humana. Existem evidências que indicam que o homem primitivo tinha uma psicologia mais 

comunista do que capitalista. 

Umas das ideias centrais de Polanyi, é que a economia esta envolvida ou embebida 

dentro de relações sociais. Para uma comunidade é mais essencial a manutenção dos laços 

sociais, do que o interesse econômico individual, visto que, a prioridade de que nenhum de 

seus membros passe fome, por exemplo, é superior ao lucro. O autor afirma que o homem não 

é um ser econômico, mas sim um ser social. A economia do homem está submersa nas 

relações sociais. Na sustentação desta posição são lembradas as descobertas da economia 

primitiva, principalmente em estudos antropológicos de Malinowski (1976); as semelhanças 

entre sociedades primitivas e sociedades civilizadas até meados do século XIX, quando o 

mercado era um traço secundário da vida social; e, a rapidez da grande transformação, a 

mudança para uma economia de mercado autorregulado em poucos anos (POLANYI, 1977). 
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Desta forma, o autor caracteriza o mercado como sendo um espaço de interação social, 

uma construção social. Neste espaço são realizadas trocas de bens tangíveis e intangíveis, não 

necessariamente sendo mercantilizados. Entendendo os mercados como uma construção 

social, se visualiza a existência de três características humanas que influenciam o seu 

funcionamento: a reciprocidade, a redistribuição e a economia doméstica.  

A reciprocidade pode ser entendida como a entrega de produtos a outra pessoa, que 

não da família, na forma de presentes, no sentido do ganho de crédito pelo bom 

comportamento, e ter como retorno, benefícios materiais para si e sua família, de forma quase 

imediata. A redistribuição é um principio que anda em conjunto com a reciprocidade, sendo 

de fácil observação em sociedades tribais, onde parte da produção e da caça é entregue a um 

elemento, o chefe, que faz seu armazenamento e sua distribuição na comunidade nos 

momentos necessários, de forma igualitária. E a economia doméstica ou domesticidade, 

consiste em produzir para seu próprio uso, ou seja, o autoconsumo.   

Na arena de construção do conhecimento agroecológico, é perceptível que o mercado 

está envolto nas relações sociais. O conceito de embeddedness cunhado por Polanyi (2000) 

reflete bem os laços comunitários dos espaços de proximidade e de relação entre os atores. 

Essa noção retoma as relações sociais como centrais e recoloca o mercado como uma de suas 

faces, diminuindo o sentido da sua centralidade existente no período anterior. São fortalecidas 

as relações comerciais face a face, os circuitos curtos de comercialização, as relações de 

reciprocidade comunitária e a produção para o autoconsumo.  

O mercado se torna embebido nas relações sociais (POLANYI, 2000) e são buscadas 

formas de potencialização do auto abastecimento e ampliação da autonomia dos agricultores, 

ou seja, a diminuição da dependência aos fatores externos (PLOEG, 2008).  

A ruptura da lógica social e a valorização dos mercados acima das relações sociais 

foram captadas por Ploeg (2008), quando esse propõe a noção de descampesinização. Esse 

conceito expressa a dinâmica que se caracteriza pelo enfraquecimento, erosão e até 

desaparecimento das práticas e racionalidades camponesas, se aproximando de uma 

racionalidade empresarial, ou seja, ações dirigidas pelo mercado autorregulado. Por outro 

lado, esse descreve a noção de recampesinização como o processo de emergência de uma 

gramática articulada, mais coerente e mais abrangente fortalecendo as relações 

socioeconômicas autossustentadas.  

No processo de CCA, os atores buscam a ampliação da autonomia e a consequente 

redução da influncia externa, ou seja, do mercado, na construção de seus projetos sociais. A 
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dinâmica de mercados socialmente mediados possibilita aos atores uma maior estabilidade, 

diminuindo assim os riscos. 

Sintetizando, a construção do conhecimento agroecológico, é um processo que possui 

múltiplos aspectos imbricados. A partir do entendimento de que os agricultores são atores e 

possuem a capacidade de construir projetos diferenciais. O processo de construção do 

conhecimento agroecológico busca a imersão dentro das relações sociais comunitárias, no 

sentido da articulação e do diálogo dos saberes entre os atores. A relação do homem com a 

natureza, e o consequente conhecimento das características ambientais do ecossistema e as 

características sociais do grupo, são elementos centrais do diálogo entre os atores. A 

participação dos atores dentro da arena é essencial, a interface entre os atores é elemento 

constitutivo da CCA. Nesse contexto, o mercado é uma das faces das relações sociais, 

deixando de ocupar o espaço central na tomada de decisão dos atores, ou seja, o mercado é 

socialmente regulado. Todo esse processo é voltado para o caminho de uma transição na 

agricultura e na forma de vida do grupo social. Essa transição construída coletivamente está 

orientada a caminhos mais sustentáveis de desenvolvimento.  

A forma de articular os atores dentro da arena de construção do conhecimento 

agroecológico aponta para o método de  interrelação dos atores. Na fase da modernização da 

agricultura, os mediadores sociais imputaram o método difusionista para a difusão 

tecnológica dos princípios modernizantes. A partir do inicio da fase da transição 

agroecológica, outros atores sociais e outro método emergem dentro da arena. 

2.3.3 Os articuladores e sua ação diferenciada em relação aos mediadores sociais 

A partir da descrição e a aproximação da noção de CCA dentro da fase da transição 

agroecológica, cabe a análise da mudança do papel dos mediadores sociais em relação a sua 

função na fase modernizadora. Esses profissionais normalmente formados academicamente, 

nos princípios difusionistas passam por um período de reflexão e transição na busca de teorias 

e metodologias que espelhem uma nova forma de interação com os atores agricultores. Os 

processos difusionistas apresentavam limites para essa interface. Segundo Caporal (1998) 

existe uma impossibilidade da manutenção dos mesmos métodos e técnicas utilizadas na ação 

difusionista do passado. Sobre esse tema realiza a seguinte reflexão.  

Una aproximación teórica y metodológica, desde la agroecología permite 
destacar la importancia de la agricultura familiar o campesina y de la 
comunidad local, como âmbitos privilegiados para el desarrollo de una 
particular “racionalidad ecológica”. La intervención de los agentes externos 
tiene, por tanto, que estar orientada a fortalecer el potencial endógeno, tanto 
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ecológico como humano, presente en las unidades de producción familiar y 
en las comunidades. Así, en lugar de los métodos difusionistas 
convencionales, la agroecología propone el diseño de estrategias de 
desarrollo local a través de una metodología de investigación-acción 
participativa, que va más allá de la simple investigación en finca (on-farm 
research) que, en general, está preocupada apenas en buscar soluciones 
tecnológicas para los problemas de la producción agrícola (CAPORAL, 
1998, p. 243). 

Na sua atuação cotidiana, os agentes externos passaram a assumir a condição de atores 

dentro do processo e tenderam a desenvolver o papel de facilitadores das dinâmicas de 

desenvolvimento. Neste caminho foi repensada a postura diretiva e buscado um ambiente 

favorável à produção de novidades, ampliando os processos de socialização para o 

compartilhamento dos conhecimentos tácitos pelos atores, a externalização enquanto  

codificação do saber para circulação na arena, a recombinação dos saberes local, e a 

internalização das práticas sociais (OOSTINDIE; BROEKHUIIZEN, 2008). 

Os agentes externos também ampliaram a sua função de tradutor da linguagem-

desenvolvimento
14

, possibilitando o acesso da informação gerada nas esferas externas às 

comunidades rurais. Mesmo invariavelmente possuindo uma ligação institucional15, a qual os 

imputa determinados signos e ideologias, tenderam a construir um espaço de manobra que os 

caracterizou como atores, ou seja, um espaço para o exercício de sua agência16.  

Nesse sentido,  os atores se distanciaram profundamente do papel de mediador social 

da fase difusionista. Para o escopo dessa pesquisa, se propõe a denominação de articuladores 

para a identificação desse ator social e a sua clara diferenciação.  

Os articuladores se constituem como atores privilegiados na construção do 

conhecimento agroecológico. Eles são proponentes, catalisadores e fomentadores dos projetos 

dentro da arena. As condições de articulação são socialmente determinadas, sendo enraizadas 

em dado espaço e não podendo ser generalizadas para todos os grupos sociais, projetos 

sociais, ou agroecossistemas. Nessa conjuntura não existem mais soluções previamente 

prontas para as variantes na relação entre os atores (NEVES, 2008). 

Um dos papeis do articulador em processos de construção do conhecimento 

agroecológico, tende a ser de uma interligação de mundos com saberes diferenciados. Torna-

se necessário ressaltar a existência de uma construção pessoal da representação desses 

mundos. Dessa forma, o entendimento da ação de articulação não pode ser encaixado como 

_______________ 
14 Linguagem-desenvolvimento são os signos e ideologias do ambiente externo (SARDAN, 1995). 
15 A noção de instituição utilizada nessa pesquisa se liga ao sentido da empresa ou grupo profissional ao qual o 

mediador social ou articulador está vinculado. 
16 Agência é a capacidade dos atores de processar as suas experiências e as dos outros no sentido de atuar com 

elas (GIDDENS, 1989). 
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uma relação mecanizada, mas necessariamente em uma interação recíproca entre os atores 

dentro da arena. Essa posição engendra todos os atores tornando a relação dialética (NEVES, 

2008). 

Segundo Sardan (1995), a ação da articulação nos processos de construção do 

conhecimento pode ser entendida como uma relação de duplo sentido: o de porta voz de um 

conhecimento técnico-científico gerado em arenas externas; e a relação intercedida entre o 

conhecimento popular e científico. Caracteriza-se assim como um transplantador de uma 

mensagem técnica dentro de um sistema de significados próprios de uma população rural. Na 

verdade, essa ação de articulação se configura como uma injunção contraditória no sentido de 

que o articulador tende a louvar os conhecimentos técnicos científicos, mas busca um 

casamento entre conhecimento popular e científico. O articulador, através do comando de 

uma linguagem técnica, que é a capacidade de tradução, reafirma sua competência técnica 

perante os agricultores, e configura uma situação de legitimidade. 

Em outro aspecto, os articuladores invariavelmente estão ligados às instituições de 

desenvolvimento, que são seus financiadores e que os imputam um conjunto de lógicas de 

ação. A ação institucional tende a apoiar e valorizar a transmissão das mensagens técnico-

científicas como sendo o caminho do desenvolvimento. Esses são intitulados os projetos 

universais aportados dentro da arena de construção do conhecimento (LONG, 2001). 

O conjunto de signos e ideologias das instituições de desenvolvimento está agrupado 

em uma linguagem-desenvolvimento que se constitui na língua da instituição onde as esferas 

externas a arena de construção do conhecimento têm fluência. Essa não chega diretamente a 

arena onde os agricultores constroem seus projetos. Nessa dimensão emerge uma linguagem-

projeto que é operacional no mundo dos articuladores e expressa as lógicas técnico-científicas 

e do próprio desenvolvimento (SARDAN, 1995). 

A linguagem-projeto é usada no contato formal entre os articuladores e agricultores, 

porém, tende a se configurar como de pouco entendimento pelos atores locais. Esse conflito 

ocorre por serem duas línguas, dois sistemas de sentidos. Nesse ponto, emerge a capacidade 

de cada articulador na tradução. Os métodos participativos são elementos que se integram 

nessa relação. É uma forma de busca de legitimidade pelo articulador, através da aquisição de 

uma competência na unificação dos saberes populares e científicos dentro da arena. Cabe 

salientar, que existem articuladores que adquirem uma competência espontânea, mas isso não 

é generalizado e nem institucionalizado (SARDAN, 1995).   

O objetivo central do articulador no exercício de sua função é a produção de crenças 

comuns que levem a participação nos processos de mudanças e transição. Essa ação pode 
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levar à condenação ou a superação pelos atores agricultores. Porém, os atores agricultores não 

podem ser entendidos como passivos, ou seja, eles são atores que tentam reordenar os 

objetivos do processo de mudança, sendo esse o exercício dos atores que se realiza na 

interface (LONG, 2001). 

Para além das novas ideias, projetos e práticas dentro dos processos de construção do 

conhecimento agroecológico, os articuladores também são responsáveis pela dinamização dos 

momentos de interface, como é o caso da utilização do método participativo.  A ação dos 

articuladores, normalmente é materializada em reuniões de duração e objetivos mensuráveis. 

São momentos de produção de contratos de direito e de fato, é o tempo da interface. A própria 

manutenção da legitimidade do articulador está ligada a produção do diálogo dentro da arena 

e a possibilidade do reordenamento de sentidos nem sempre convergentes. Nesse ponto, o 

método participativo se sobressai em relação ao método difusionista. 

Cabe salientar também que para além da interface direta entre articuladores e 

agricultores, a arena de construção do conhecimento agroecológico não está fechada ao aporte 

de informações de um amplo leque de meios de comunicação. A TV, o rádio, o jornal e 

atualmente a internet, transmitem informações para todos os atores envolvidos no processo. 

Esses realizam a produção dos sentidos, a partir da reelaboração das mensagens recebidas, 

com base nas condições concretas da vida e seus próprios referenciais.  

O esforço de compreensão do ator dentro da arena de construção do conhecimento, 

passa por estudar os contextos micro, de controle do ator, e macro, fora de seu controle. 

Também se tornam importantes as conjunturas históricas, os valores e as regras sociais, os 

domínios17, além dos próprios meios de comunicação. Nesse sentido, os atores no processo 

comunicacional realizam a ação, a interação, a ambiguidade, a resistência, a negociação e a 

contradição. Esse processo caracteriza-se por ser multidimensional e multidirecional 

abarcando vários cenários e negociadores. Após o contato com a mensagem, de forma direta 

ou via meios de comunicação, os atores mantém relações simbólicas através de seu próprio 

imaginário e sua memória. Realizam um processo de ir e vir com as suas referências, as usam, 

negociam e as reapropriam de diversas maneiras. 

2.3.4 O método participativo e a participação dos atores 

Dentro da fase da transição agroecológica, após a apresentação dos elementos do 

processo de construção do conhecimento agroecológico, e a diferenciação do ator articulador 

_______________ 
17 Entendem-se como conceito de domínio as áreas da vida social que possuem regras, normas e valores que 

implicam em compromisso social. São valores sociais compartilhados (LONG, 2001). 
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em relação ao mediador social da fase difusionista, nesse momento se torna necessária a 

ampliação das discussões sobre o método que é utilizado para a interface entre os atores.  

A noção de construção do conhecimento agroecológico entende que a imersão nas 

relações comunitárias, é fundamental para a interface entre os atores, o diálogo de saberes e a 

participação. Ou seja, o processo de CCA ocorre fundamentalmente na relação entre os atores. 

Os articuladores atuam  no papel de serem os proponentes do método para dinamizar a 

participação efetiva de todos os atores dentro da arena de CCA. Os articuladores e os 

agricultores são atores e estão em interface dentro da arena, e o método participativo é o 

elemento diferencial desse procedimento. 

A noção utilizada nesta pesquisa de método participativo18 traz a ideia de caminho ou 

conjunto de procedimentos, metodologicamente seguindo no sentido do atendimento de um 

objetivo ou meta, ou seja, são as formas de promoção da participação na tomada de decisão. O 

método participativo é voltado à participação ativa, interativa no sentido da automobilização 

das pessoas (GEILFUS, 1997).   

O método participativo é composto por um conjunto de técnicas e ferramentas19 que 

permitem que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e iniciem um processo de 

gerenciamento autônomo de seu planejamento e o de seu desenvolvimento. Esse método 

promove a participação dos agricultores no processo de construção do conhecimento 

agroecológico. Desta maneira, facilita o compartilhamento de experiências, conhecimentos e 

informações, no sentido da melhoria das habilidades de planejamento e ação comunitária 

(VERDEJO, 2006). 

A emergência dos estudos participacionistas ocorreu a partir da análise do processo 

desencadeado pelos países europeus de exportação do modelo de crescimento econômico e 

transferência de tecnologias para os países coloniais do terceiro mundo, em especial na África 

e Ásia. No início da década de 80, foram constatados os resultados negativos desses projetos 

de desenvolvimento. De forma geral, foi averiguado que o financiamento dos planos e 

programas de crescimento econômico nos países pobres não propiciou um processo de 

_______________ 
18 Frequentemente, na literatura, o método participativo é designado como Metodologia Participativa. Porém, a 

palavra metodologia pode causar ambiguidade conceitual. Essa representa ao mesmo tempo a teorização da 
prática da pesquisa científica e o trabalho com os métodos empregados. Para essa pesquisa utiliza-se o termo 
metodologia na aproximação de um modelo teórico-metodológico e apontando as concepções teóricas adotadas 
na investigação; e de método o conjunto de ferramentas ou técnicas metodológicas, realizadas no decorrer da 
articulação. Dessa forma busca-se evitar a dificuldade de compreensão do que está se abordando. 

19 São exemplos de técnicas e ferramentas participativas realizadas pelos agricultores: Mapas Comunitários e de 
Produção, Diagramas, Campos de Forças, Calendários Históricos e Sazonais de Produção, Matrizes de 
Diagnóstico e Planejamento, entre outros (GEILFUS, 1997); (VERDEJO, 2006).   
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desenvolvimento, gerando muitas vezes grandes estruturas inúteis do ponto de vista da 

população local (VERDEJO, 2006).   

O estudo dos resultados desses projetos propiciou o entendimento de que as condições 

locais do grupo-meta e a sua cultura eram fundamentais para o sucesso das iniciativas. Essa 

análise se transformou no enfoque principal da identificação e planejamento de programas de 

Desenvolvimento Rural tornando-se precursora das propostas participacionistas 

(CHAMBERS, 1994).  

Chambers (2006) aponta que a pesquisa sobre pobreza rural que foi o princípio dos 

programas de desenvolvimento, estava sendo realizado de uma forma imprópria, o que 

produzia um viés inadequado nos projetos. O chamado turismo do Desenvolvimento Rural era 

o principal caminho na tomada de decisão. Os profissionais responsáveis pelas empresas 

desenvolvimentistas, normalmente pessoas urbanas, realizam rápidas visitas às comunidades 

rurais que seriam beneficiadas. O contato genericamente ocorria através de uma visualização 

do espaço por meio de uma recorrida nas principais estradas da região, sendo os encontros 

com os agricultores focados nos objetivos do programa em análise, e existindo um profundo 

viés temático do profissional visitante. As reuniões normalmente eram formais, realizadas 

com as lideranças locais que majoritariamente eram homens.  

A partir da análise dos problemas dos programas de desenvolvimento no terceiro 

mundo, nos anos 1980 foram propostos na academia métodos que buscavam modificar as 

técnicas de levantamento de informação. Esses possuíam como premissa a redução do 

levantamento de dados e a centralidade do foco nas opiniões do grupo-meta. Os instrumentos 

clássicos de pesquisa, como os questionários formais, deram lugar aos novos conceitos mais 

participativos.  

A elaboração conceitual de um processo chamado de Diagnóstico Rural Rápido-DRR 

pelos pesquisadores do Institute of Develoment Studies-IDS na University of Brigton no 

Reino Unido foi um primeiro marco teórico. Esse método propõe um levantamento de dados 

participativo menos trabalhoso do que um diagnóstico tradicional. Além disso, procura a 

ampliação da participação do grupo-meta para uma melhor aproximação das suas 

necessidades e realidades (CHAMBERS, 1994).  

De forma genérica o DRR foi construído para a obtenção de dados necessários para 

um novo projeto, ou para a análise do percurso de uma dada pesquisa. O seu formato clássico 

utilizava um grupo de ferramentas participativas como os mapas, os diagramas e os 

calendários que eram aplicados diretamente pelos mediadores sociais junto às comunidades 
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rurais com o objetivo primaz da realização de um diagnóstico. O processo de participação 

ocorria na construção, pelos agricultores, das ferramentas de diagnóstico.  

Na continuidade dos estudos, foi enfatizada a necessidade de que o processo 

participativo se estendesse na execução dos programas. Nos anos 90 foram cunhados os 

princípios teórico-metodológicos do Diagnóstico Rural Participativo-DRP como sendo o 

método que possibilita a inclusão dos grupos de agricultores em todos os passos de um 

projeto de desenvolvimento, desde o diagnóstico, passando pela implantação até a fase de 

monitoramento (CHAMBERS, 1994). 

A principal contribuição que o DRP trouxe ao debate da participação foi a constituição 

do foco no processo de autorreflexão sobre os problemas das comunidades rurais e a 

construção coletiva das possibilidades para a sua solução. O método não estava centrado 

unicamente na colheita de dados dos participantes. Seu objetivo principal era o apoio à 

autodeterminação das comunidades, através da participação, e assim a promoção de um 

processo de desenvolvimento (CHAMBERS, 1995) 20. 

O método participativo DRP tomou uma grande dimensão dentro das instituições 

voltadas à intervenção social, em especial no Brasil pelo esforço de várias organizações com a 

GTZ21. A própria sigla do método se consolidou quase como uma nova palavra. No senso 

comum o DRP se tornou sinônimo de participação ou de metodologia participativa.   

A participação dos agricultores dentro dos processos de desenvolvimento, não pode 

ser compreendida como em um único patamar. Entende-se a existência de uma graduação de 

decisões processuais dos atores. A participação comunitária depende fundamentalmente da 

organização da comunidade, da flexibilidade das instituições de desenvolvimento e dos 

próprios atores agricultores e articuladores. Efetivamente, todos os projetos são participativos, 

porém, a diferença está baseada no nível da mesma. (GEILFUS, 1997). 

_______________ 
20 Na continuidade dos estudos do impacto da participação em projetos de desenvolvimento foram desenvolvidas 

as noções do processo de Aprendizagem e Ação Participativa - AAP em substituição ao DRP. A nova 
terminologia se torna mais adequada na explicitação dos processos participativos, pois evitam os 
reducionismos inerentes às palavras diagnóstico e rural. A noção de AAP também busca enfatizar os aspectos 
processuais inerentes nas ações participativas. O método AAP pode ser entendido como um conjunto de 
estratégias que permitem à comunidade realizar sua própria análise, planejamento, monitoramento e avaliação 
de suas atividades e projetos. Esse utiliza uma série de ferramentas participativas visuais e flexíveis como 
mapas, matrizes, diagramas que possibilitam a análise grupal, sendo um método com base na descentralização, 
democracia, diversidade, sustentabilidade, participação comunitária e empoderamento (CHAMBERS, 1994).   

21 A GTZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), cooperação técnica alemã, empresa 
pública de direito privado, foi criada em 1974 com o objetivo de gerenciar os projetos de cooperação técnica 
que constitui um instrumento de aprendizagem conjunta, a partir do apoio a iniciativas inovadoras de 
desenvolvimento empreendidas por instituições e organizações brasileiras. A contribuição alemã visa a 
fortalecer essas iniciativas por tempo limitado, até que os beneficiados alcancem uma situação que lhes permita 
prescindir do aporte externo. Para maiores informações ver: 
http://www.brasilcidadao.org.br/parceiros/textos.asp?id=48 
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Geilfus (1997), utilizando uma figura metafórica, propõe uma escada da participação 

para a visualização dos diferentes níveis de participação. Essa noção expressa a ideia de que o 

envolvimento e a participação dos agricultores em programas de desenvolvimento, ocorrem 

em um processo gradual na interface com os articuladores. 

O primeiro degrau da escada é definido como passividade. Nesse os articuladores 

propõem programas de desenvolvimento externo, os quais fixam os objetivos e decidem sobre 

as atividades. As informações necessárias são geradas sem a consulta dos atores agricultores. 

O segundo degrau é chamado de fonte de informação, onde os articuladores dentro dos 

programas de desenvolvimento perguntam aos atores agricultores sobre a realidade local. 

Porém, esses não permitem a decisão nem sobre o tipo de perguntas nem sobre as atividades 

posteriores. O terceiro degrau é a participação por consulta, onde os articuladores levam em 

consideração a opinião dos atores agricultores, integram essas no programa de 

desenvolvimento, mas esses não têm poder de decisão. O quarto degrau é chamado de 

participação com base em incentivos materiais. Nesse são desenvolvidas atividades conjuntas 

entre os articuladores e os agricultores, onde existe a troca de elementos materiais e 

conhecimentos, mas a possibilidade de intervenção na tomada de decisão pelos agricultores é 

limitada. O quinto degrau é definido como a participação funcional, onde os atores 

agricultores dentro de um programa de desenvolvimento se dividem em grupos que 

perseguem objetivos fixados anteriormente. Na fase de execução participam da tomada de 

decisões e se tornam independente no transcurso do projeto. O sexto degrau dessa escada se 

caracteriza pela participação interativa, onde os agricultores estão incluídos nas fases de 

análise e definições do programa de desenvolvimento. Participam plenamente do 

planejamento e execução. O sétimo e último degrau é denominado autogestão, onde os 

atores agricultores tomam as iniciativas e agem independentemente dos articuladores na 

construção, execução e avaliação dos programas de desenvolvimento (GEILFUS, 1997). 
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Figura 2 - Escada da Participação 
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 Funcional  

 Incentivos 

materiais 

 

 Consulta  

 Fonte de 

Informação 
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Fonte: Geilfus (1997). 

O ato de subir a escada da participação, indica que o processo de desenvolvimento está 

sendo apropriado pelos agricultores, ocorrendo mudanças importantes, sendo o método 

participativo fator impulsionador. Nos estratos mais altos da escada da participação, a 

ampliação da autonomia dos agricultores se caracteriza como um indicador de 

empoderamento22 comunitário.    

As noções desenvolvidas nos trabalhos sobre participação ligados a sua ampliação, 

promoção do empoderamento e uso do método participativo, está fortemente imbricada com 

as pesquisas agroecológicas. A coincidência da fase histórica das análises das externalidades 

da modernização da agricultura, possivelmente foram fatores de aproximação entre os 

estudos da Agroecologia e da Participação.    

É possível a visualização de um consenso de um variado grupo de autores nos estudos 

agroecológicos de que a interface entre agricultores e articuladores necessariamente deve estar 

pautada no método participativo. Essa ideia é argumentada, seja pela negação aos processos 

difusionistas, ou pela aproximação teórica construída nos estudos de participação 

(CAPORAL, 1998; COSTABEBER, 1998; GÚZMAN E MOLINA, 1996; MOLINA, 2001; 

DAL SOGLIO, 2012). 

Na construção do conhecimento agroecológico é utilizada como premissa que os 

envolvidos no processo são atores e possuem um acúmulo de conhecimentos históricos e 

culturais. Dentro da arena, na interface entre os atores, existe a luta pela formação dos 

projetos, ou seja, são utilizados discursos no sentido de fortalecimento dos argumentos em 

prol de determinado projeto ou práticas sociais. Esses saberes naturalmente são valorizados e 

_______________ 
22 Entende-se como empoderamento (empowerment), o aumento ou a diminuição do poder de cada ator de 

realizar por si mesmo as mudanças e ações que levam ao desenvolvimento. 
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incorporados como elementos fundamentais em uma estratégia de Desenvolvimento Rural. 

Essa dinâmica é considerada impossibilitada quando da utilização dos métodos diretivos que 

diminuem os espaços de interface entre os atores dentro da arena, e reduzem a emergência das 

novidades.  

Dal Soglio (2012) comenta sobre o método participativo e a Agroecologia. 

Assim, são necessários métodos que possam facilitar a participação e a 
interação dos diferentes atores. Os métodos participativos, que a 
Agroecologia entende serem capazes de facilitar e cumprir essa função, são 
importantes quando queremos propor o redesenho e a produção de novidades 
para o manejo de agroecossistemas. Esses métodos, aplicados tanto no 
desenvolvimento de pesquisas, como nas atividades de extensão, podem 
conduzir a uma transição participativa para modelos camponeses e 
ecológicos de agricultura. (DAL SOGLIO, 2012, documento eletrônico) 

Nesse sentido, se torna natural nos estudos agroecológicos, a indicação do caminho do 

método participativo na interface entre os atores para a reflexão, a compreensão da realidade e 

a busca de soluções compatíveis nos processos de desenvolvimento. Na dinâmica de 

construção do conhecimento agroecológico, o uso de método participativo promove e amplia 

o diálogo dos saberes.  

2.3.5 Questões dentro dos processos participativos 

O possível consenso teórico existente em torno do uso do método participativo na 

interface entre os atores ligados à Agroecologia não é observado em outros espaços.  

Long e Long (1992) e Long e Ploeg (1989) acreditam que os processos centrados em 

métodos participativos precisam ser problematizados. Esses autores entendem que existem 

características populistas na sua utilização, e apontam como fragilidades a inexistência de um 

questionamento das relações de poder entre os agricultores, e entre os articuladores e os 

agricultores. Também salientam a existência de uma visão voluntarista e de certo modo 

ingênua nos processos participacionistas. Esses autores assinalam que os objetos de interesses 

comuns nas comunidades rurais, que seria buscado pelo uso do método participativo, na 

verdade são inexistentes. Esses entendem que cada ator defende seus projetos dentro da arena, 

não havendo uma uniformidade, ou seja, os projetos se configuram heterogêneos na 

construção dentro da arena. A ideia do consenso em torno de um único projeto comunitário, 

ajustado via método participativo, seria uma noção simplificadora.  

Dentro do arcabouço teórico da perspectiva orientada pelo ator, existe a premissa que 

os projetos se conformam na arena a partir da união de partes de outros projetos e de práticas 
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que se moldam na forma de projetos individuais e sociais. Essa dinâmica propicia a existência 

de um alto grau de heterogeneidade dentro da arena. Essa característica leva à crítica dos 

autores centrados na POA, de uma noção simplificadora dos estudos participacionistas, 

quando da tentativa de criação de consensos comunitários em torno de projetos comuns.  

Para Thornton (2010) os articuladores quando em seu mandato-organizacional na 

construção de programas ou aplicação de políticas publicas, têm o poder de pré-selecionar os 

atores que participarão dos processos através de listas de convite. São comuns as escolhas 

pautadas por figuras de liderança ou agricultores com maior credibilidade. Essa ação produz 

um enviesamento da participação. Esse autor também salienta que os processos participativos 

estão assentados em reuniões formais de curto prazo que não respeitam os tempos de tomada 

de decisão dos agricultores. O tempo cronológico dos programas governamentais desencadeia 

ações rápidas para o diagnóstico dos problemas, a priorização das ações e a estruturação das 

estratégias de trabalho o que não respeita as diferenças entre os grupos sociais, e da própria 

relação entre os articuladores e a comunidade.  

Jennings (2000) constrói uma reflexão que entende que a participação está ligada ao 

processo educativo e a capacitação necessária dos atores, na intenção de corrigir os 

desequilíbrios entre eles. Os procedimentos participativos podem ser analisados do ponto de 

vista de cada ator social ou da relação deles dentro da arena na construção de processos de 

desenvolvimento. Esses estão diretamente ligados à capacidade de agência dos atores e ao 

poder de tomada de decisão.  

Por outro lado, na operacionalização de programas de desenvolvimento com viés 

participativo, muitas vezes os articuladores não consideram com profundidade o contexto 

político-culturais da arena. Os resultados de processos participativos estão diretamente ligados 

ao jogo de forças entre os atores e os acordos sociais dentro da arena. Em outras palavras, a 

participação não pode ser uma técnica universalizável (HEEKS, 1999).  

Nas dinâmicas dentro da arena de construção do conhecimento agroecológico, 

ocorrem acomodações, negociações e conflitos entre os atores nas interfaces de 

aprendizagem, planejamento e negociações. O uso do método participativo dentro dessa arena 

necessariamente precisa considerar esses aspectos para não perder de vista o contexto 

político-cultural que os permeiam. Também existe o entendimento de que a participação nos 

processos de desenvolvimento pode ser considerada mais um símbolo externo trazido pelos 

articuladores, ligada à linguagem-desenvolvimento, do que uma demanda comunitária. Esse 

fato se fundamenta em variadas ocasiões onde se constata de que os atores comunitários 

possuem pesada jornada de trabalho, e não possuem tempo e motivação para investir em 
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processos de participação. Nesse sentido, os processos participativos podem emergir com um 

verniz para criar uma aparência positiva aos financiadores de programas de desenvolvimento 

(HEEKS, 1999).   

Nuijten (2005) enfatiza que o conceito de empoderamento construído nos estudos de 

participação, evoca a noção de que o poder pode ser percebido como uma propriedade de 

pessoas ou grupos que têm a capacidade de possuí-lo, transportá-lo e realizar sua ampliação. 

Essa noção ignora o fato de o poder ser relacional, sendo imbricado em inúmeras 

interligações. Nesse sentido, essa noção não auxilia na compreensão das dinâmicas que 

ocorrem dentro da arena de CCA e produz um viés equivocado.  

2.3.6 A metodologia do método participativo 

Após a apresentação das críticas teóricas aos processos participativos, cabe um 

aprofundamento na discussão sobre o tema. O método etimologicamente vem do grego 

methodos, tendo o sentido de caminho para chegar a um fim, ou, trajetória para um objetivo, 

ou ainda, organização. Frequentemente, método e metodologia são utilizados indistintamente, 

porém do ponto de vista conceitual são diferentes. Segundo Minayo (2000), a metodologia é o 

caminho do pensamento que o tema ou o objeto de pesquisa requer. Essa metodologia se 

interessa pela validade científica da trajetória escolhida para o fim proposto.  O método é uma 

parte da metodologia.   

Lopes (1994) propõe uma categorização da ordem das instâncias metodológicas, ou 

dos níveis da metodologia. Essas são a epistemológica, a teórica, a metódica e a técnica. 

Existe a compreensão que as pesquisas trazem de forma explicita ou implícita todos esses 

planos. 

Entende-se como instância epistemológica o local da função de vigilância crítica na 

pesquisa, se conformando como uma série de operações que assegurem a cientificidade da 

prática. Nesse espaço, são elaboradas as problemáticas de pesquisa que emergem dentro de 

uma concepção de ciência. Local onde são observadas as regras de produção e explicitação 

dos fatos, de compreensão e validação das teorias e as normas de transformação dos objetos 

científicos (LOPES, 1994).  

A instância epistemológica abriga a noção de Ciência. Essa pode ser compreendida 

como uma forma de entendimento do mundo, uma produção de saberes formada pelo 

raciocínio lógico e a experimentação prática (FONSECA, 2002).  

Em um segundo nível, é encontrada a instância teórica que se configura como o 

espaço das teorias, da adequação dos modelos teóricos ao objeto empírico, da formulação 



54 

teórica do objeto e a sua explicitação conceitual. É o local da construção teórica do problema 

de pesquisa. As teorias podem ser entendidas sempre como parciais abarcando setores, sendo 

essa a sua relação com a instância epistemológica, uma parte do sistema teórico global 

(LOPES, 1994).  

Em um terceiro nível, sobressai a instância metódica, que é o local do método, das 

regras de estruturação e objetivação do problema de pesquisa. Os métodos têm o poder de 

fornecer um quadro analítico, onde são ordenados e articulados os conceitos teóricos. O 

método é o conjunto de procedimentos que articulam os pressupostos teóricos com os 

mecanismos de produção de informação, para dar suporte ao investigador para levar ao cabo 

suas contribuições (LOPES, 1994).  

Em um quarto nível, está colocada a instância técnica com sendo o local da construção 

dos dados, formada pela observação da informação, a seleção dos dados e a operacionalização 

dos conceitos. A técnica é o conjunto de ferramentas, ou procedimentos concretos, através do 

quais se faz a coleta ou produção dos dados que permite enfrentar a análise.   

Os elementos centrais do atual trabalho são a busca do entendimento das relações 

envolvidas na construção do conhecimento agroecológico em um dado grupo social, e a 

influência do método participativo na interface dos atores agricultores e articuladores nessa 

arena.  

Existe o entendimento de que é possível a utilização das ideias apresentadas 

anteriormente, de categorização em instâncias metodológicas de uma pesquisa para o atual 

trabalho. A distinção necessária é o foco analítico desse texto que é a ação entre os atores, ou 

seja, a interface, e não a construção de uma pesquisa acadêmica. Feita essa ressalva, a lógica 

proposta toma utilidade na organização das ideias do tema tratado, e auxilia na construção das 

reflexões.   

Durante a construção da problematização do tema de pesquisa, foram elencados os 

elementos diferenciais entre a fase denominada modernização da agricultura, onde o método 

proposto de ação e relação entre os atores estava baseado em uma noção difusionista, e uma 

fase contemporânea de busca de métodos participativos de interface entre os atores. O debate 

das instâncias metodológicas entre esses dois métodos é o caminho escolhido para a análise a 

partir do quadro 2 na sequência.  
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Quadro 2 - Instâncias metodológicas e as diferenças entre método participativo e difusionista 

 
Instâncias metodológicas 

(Lopes, 1994) 

Diferenças metodológicas 
Método participativo Método difusionista 

 
Epistemológica 

Noção Contemporânea de 
Ciência com características 
complexas, sistêmica, e 
holística. Agroecologia como 
campo de conhecimento. 

Noção Moderna de Ciência com 
características cartesianas e 
disciplinares. 

 
Teórica 

Conjunto de teorias que 
enfatizam o papel e a 
capacidade de agência dos 
atores.  Giddens (1989); Long 
(2001); Ploeg (2003).  

Conjunto de teorias da 
modernização. Rostow (1974); 
Shultz (1964); Hayami e Ruttan 
(1971). 

Método Participativo. Chambers (1995).  Difusionista.  Behavorismo 
Watson (1913); Skinner (2006). 

 
Técnica 

Ferramentas Participativas, 
Dinâmicas de Grupo; Técnicas 
Participativas. Geilfus (1997); 
Verdejo (2006).  

Ferramentas e Técnicas 
difusionistas. Rogers (1983). 

Fonte: Autor (2013). 

Continuando a discussão sobre visão da ciência desenvolvida anteriormente, o 

pensamento ocidental sobre Ciência e a relação da sociedade com a natureza tem quatro fases. 

A primeira era a visão grega pautada na ideia de que a natureza era um macrocosmo e o 

homem era um microcosmo; a segunda a visão renascentista, na qual a natureza era obra de 

Deus; a terceira, a visão moderna baseada na experimentação disciplinar e cartesiana, a qual 

consolidou a separação entre a noção de sociedade e natureza; e a quarta, a noção 

contemporânea onde são buscados os pilares para constituição de uma noção holística e 

sistêmica, e novas abordagens nos processos de construção do conhecimento, podendo ser 

entendida como uma ruptura em relação à visão da fase moderna (COLLINGWOOD, 1996). 

A atual pesquisa, em uma instância epistemológica, se insere na visão contemporânea. 

A própria noção de Agroecologia construída nesse trabalho aponta com clareza para a sua 

inserção epistemológica. Cabe salientar, o entendimento da inexistência de uma ruptura 

completa entre a visão moderna, que atualmente é hegemônica, com a visão contemporânea.  

Na verdade, a noção contemporânea de ciência aponta para o futuro, para uma mudança de 

paradigma, para a complexidade. Busca uma visão sistêmica do mundo. Propõe a abordagem 

sistêmica como uma forma de compreensão da realidade objetiva, que tem por fim 

transcender as fronteiras disciplinares. 

Neste sentido, a visão moderna se baseou na abordagem analítica que supõe que um 

objeto complexo permite ser decomposto em elementos isoláveis entre si, o que remete a uma 

disciplinaridade e linearidade crescente nas ciências, e cuja validação ocorre pela prova 

experimental. Sobressai-se a ideia da superioridade do especialista no processo de transmissão 
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do conhecimento e na solução de problemas, bem como, a priorização dos aspectos 

quantitativos e modelos fundamentados nas ciências matemáticas. 

As ideias apresentadas, são as bases epistemológicas da fase da modernização da 

agricultura. O método difusionista dessa etapa está emerso na noção moderna, estando 

assentado em um conjunto de teorias que apontam que o desenvolvimento é produzido pela 

transformação do tradicional para o moderno, a partir da inserção de tecnologias exógenas, ou 

seja, a passagem de um padrão de sociedade tradicional para um padrão moderno de 

sociedade.  Dessa forma, em uma instância metodológica teórica, a fase de modernização da 

agricultura está calcada na teoria da modernização, que demarca que o progresso técnico é o 

impulsionador na condução do desenvolvimento. 

Rostow(1974) produziu uma das bases para a teoria da modernização. Esse autor 

propôs a existência de etapas pré-definidas para o desenvolvimento, sendo: uma primeira fase 

onde existem apenas sociedades tradicionais com baixo nível tecnológico; uma segunda fase 

onde emergem as pré-condições para alavancar a economia como a produção agrícola 

massiva e a construção das infraestruturas; uma terceira fase como o momento de crescimento 

após o atendimento das pré-condições; uma quarta fase de maturidade do desenvolvimento; e 

finalmente, uma quinta fase formada pela era do consumo em massa.  

Shultz (1975), fundamental autor dessa fase, entende que a modernização é produzida 

do externo para o interno das unidades de produção agrícolas. Acredita como essencial para 

desenvolvimento, a transformação da agricultura tradicional em agricultura moderna pela 

substituição dos fatores de produção.  

Hayami e Ruttan (1971) desenvolveram um modelo de geração de tecnologia dentro 

do processo de desenvolvimento agrícola denominado Teoria Inovação Induzida-TII. Esses 

autores entendiam que a mudança tecnológica ocorria a partir de sinais externos enviados pelo 

mercado como, por exemplo, os preços dos produtos agrícolas. A ideia central era poupar os 

fatores mais custosos. As mudanças técnicas externas tanto mecânicas, biológicas ou químicas 

são induzidas com o propósito de aumento da produtividade da colheita ou da criação de 

animais. 

Os autores salientados produziram um conjunto de teorias que prospectam que o 

desenvolvimento emerge do progresso técnico que é produzido e validado de forma exógena, 

através da pesquisa experimental. Esse conhecimento externo será o fator transformador das 

sociedades tradicionais em moderna, ou seja, sociedades de consumo.   

Long e Ploeg (1994), entendem que essas forças externas tendem a condicionar as 

vidas dos atores locais reduzindo sua autonomia. Nesse sentido creem que essas teorias são 
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pautadas por visões deterministas, lineares e externalistas do processo de mudança social. 

Enfim, uma noção estrutural e vertical do processo de desenvolvimento. No sentido do 

atendimento da instância metodológica teórica da atual pesquisa, e respeitando a coerência 

epistemológica, foi tomado um caminho alternativo através da opção como referencial teórico 

transversal da Perspectiva Orientada pelo Ator - POA (LONG; PLOEG, 1994). 

Os pilares epistemológicos da POA, são percebidos dentro das ciências sociais, na 

perspectiva do interacionismo simbólico, quando do entendimento da possibilidade dos atores 

possuírem uma consciência simbólica na liberdade da organização coletiva, mesmo sob 

pressões externas; na perspectiva da fenomenologia, quando na opção teórica de estudar a 

partir dos atores e da sua experiência vivida; e na perspectiva do construcionismo social, na 

observação e análise do realizado em um ponto de vista sócio histórico.   

A Perspectiva Orientada pelos Atores não se coloca como uma reconstituição 

epistemológica propondo uma nova teoria. A teoria social que provém guarida à POA, é a 

Teoria da Estruturação de Antonny Giddens (1989). Giddens(1989) constrói uma teorização 

com base na análise das práticas sociais, buscando entender a manutenção e estabilidade das 

relações sociais e a reprodução das práticas sociais. Desenvolve a reavaliação do consenso 

ortodoxo das ideias do estruturalismo, através da noção de que o indivíduo tem livre 

iniciativa, mesmo sobre coerção social das totalidades externas. Nesse contexto, a noção de 

estrutura toma diferente sentido, se referindo às condições que geram a continuidade das 

práticas sociais, que são padronizadas e reproduzidas nas relações entre os atores.   

O conceito teórico central da POA utilizado na atual pesquisa é o de ator, onde os 

sujeitos sociais são entendidos como atores sociais, tendo papel ativo dentro dos processos 

sociais. O ator é um sujeito ativo que processa informação e utiliza suas estratégias nas 

relações sociais. Os atores constroem seus projetos na interface com outros atores dentro da 

arena. Os atores são dotados de capacidade de agência. Esse processo emerge a partir da livre 

organização coletiva dos atores. O caminho para o desenvolvimento é construído socialmente 

na interação continuada entre os atores.  

Nessa perspectiva, a noção de estrutura se diferencia profundamente da teoria da 

modernização, e passa a ser entendida como um conjunto amplo e não uniforme de 

propriedades emergentes, sendo produto do encontro ou do distanciamento dos projetos dos 

atores, e também constituindo referências e possibilidades construtoras que nutrem a 

elaboração, a negociação, e a confrontação dos projetos dos atores (LONG, 2001).  

Analisando, agora, a instância metódica para a atual pesquisa, em consonância com 

seus pressupostos epistemológicos e teóricos, emerge o método participativo. Esse método 
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tem entre as suas premissas, a busca de formas de promoção da participação no processo de 

tomada de decisão, e também, o direcionamento para a participação ativa e interativa dos 

atores no sentido de processos de automobilização.  

O método participativo tem como premissa o entendimento das opiniões e do ponto de 

vista dos atores, bem como do processo de autorreflexão sobre os problemas comuns, 

estimulando a construção coletiva das possibilidades para a sua solução. Está pautado em 

processos dialógicos entre os atores individuais e coletivos dentro da arena de construção dos 

projetos sociais onde ocorre a interface entre os atores.  

Chambers(1995) salienta que, como pressuposto, o método participativo apoia a 

autodeterminação das comunidades através da participação, no sentido da promoção dos 

processos de desenvolvimento. O método participativo é fator impulsionador do mecanismo 

de apropriação pelos atores de mudanças fundamentais. A participação é uma das faces da 

agência dos atores sociais.  

Na perspectiva da teoria da modernização, em consonância com seus pressupostos 

epistemológicos e teóricos, o método difusionista de interface entre os atores sociais tem 

características diferenciais. Os métodos de difusão de tecnologia possuem características 

diretivas e uma noção estruturalista. As inovações tecnológicas geradas externamente são 

difundidas aos atores dentro da arena de construção de projetos como verdades científicas, no 

sentido da substituição dos conhecimentos endógenos.  

O conhecimento contextualizado dos atores é entendido como atrasado, sendo um dos 

percalços para um processo de desenvolvimento. O caminho proposto é a substituição deste 

por inovações tecnológicas que promovem a otimização dos fatores de produção. Nesse 

sentido os métodos difusionistas são tipicamente impositivos, diretivos, estruturais e de 

persuasão. Esses promovem a difusão tecnológica.   

Uma das bases teóricas que apropriou conhecimentos ao método difusionista foi o 

behaviorismo dentro da psicologia comportamentalista norte-americana.  O behaviorismo se 

caracteriza por um conjunto de teorias psicológicas que centram seus estudos no 

comportamento observável, ou seja, que atribuem ao comportamento humano uma relação de 

estímulo e respostas, tendo uma visão pragmática centrada em estudos de comportamento 

observável (WATSON, 1913; SKINNER, 2006). 

Essa teoria entende como possível a previsão e o controle do comportamento 

individual através de estímulos em dada direção, um comportamento modelado. Essa base 

teórica foi utilizada na formulação das técnicas e ferramentas nos métodos difusionistas 

(ROGERS, 1983). 
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O método difusionista, em uma instáncia técnica, utiliza ferramentas e técnicas que 

propiciam o convencimento dos agricultores das vantagens das inovações tecnológicas em 

contraponto aos projetos sociais locais, através da comunicação centrada nas vantagens 

econômicas.  

Segundo Rogers (1983), as técnicas difusionistas mais utilizadas são as visitas dos 

mediadores técnicos às propriedades rurais na intenção da difusão do pacote tecnológico, a 

constituição de unidades modelos de produção demonstrativas, que são baseadas nas 

inovações produzidas e recomendadas pela pesquisa, e as excursões com os agricultores para 

visualização de centros de pesquisa ou propriedades modelos, na ideia da persuasão através da 

chancela científica. 

O método difusionista, em relação às suas ferramentas e técnicas, reflete a totalidade 

do arcabouço epistemológico e teórico. Na sua operacionalização dentro da arena, exibe o 

entendimento tácito por parte dos mediadores social de que a ciência moderna é a única que 

possui a legitimidade da comprovação das vantagens comparativas entre as inovações e as 

novidades. Dessa forma, as inovações tecnológicas são cientificamente comprovadas e 

consequentemente verdades científicas, em contraponto às novidades contextualizadas. 

A inovação tecnológica é normalmente um novo fator exógeno que adentra a arena no 

sentido de poupar os fatores escassos dentro dos projetos, em um alinhamento à lógica das 

premissas da teoria da modernização.  

O sinal para mudança dos projetos é externo, em especial o argumento econômico do 

preço das mercadorias produzidas. A partir dessa sinalização, se configura, de forma 

dicotômica, o que é atrasado e o que é moderno, e se formulam técnicas e ferramentas de 

convencimento e persuasão para a necessária mudança a caminho do desenvolvimento. 

Por outro lado, as ferramentas e técnicas participativas, em uma instância 

metodológica técnica, se caracterizam pelas premissas de facilitarem ou organizarem o 

diálogo, o debate, e a troca entre os atores dentro da arena de construção de projetos sociais. 

A técnica básica utilizada nesses processos é o uso de tarjetas para a estruturação das 

ideias de um debate. As tarjetas são cartões de papel, nos quais os atores registram suas ideias 

e visualizam a totalidade em painéis, de forma organizada, para um conjunto de outros atores. 

A utilização de tarjetas em trabalhos grupais permite o exercício do debate, da síntese e da 

informação do consenso a uma plenária de trabalho. Dessa forma, o uso da tarjeta pode ser 

considerado a unidade básica na construção das diversas variantes mais complexas das 

ferramentas e técnicas participativas.   
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Cabe enfatizar que as ferramentas participativas são desenvolvidas em trabalhos de 

grupos, no estilo de oficinas, onde os atores desenvolvem como guias metodológicos, a 

construção de variados tipos de mapas, diagramas e calendários.  

Figura 3 - Exemplos de uso das tarjetas e das ferramentas participativas 

 

 

Fonte: Verdejo (2006) 

O uso das ferramentas e técnicas participativas propicia aos atores o encontro das 

ideias coletivas no momento da confecção dos mapas, dos diagramas e calendários. Essa 

interface busca necessariamente a construção de consensos sociais, a reflexão coletiva sobre 

uma determinada temática e a organização metodológica para um debate dentro da arena.  

As ferramentas e técnicas participativas também permitem a qualificação da 

comunicação entre os atores de mundos diferentes, como por exemplo, um articulador de 

origem urbana e um agricultor. Esse mecanismo possibilita a unificação do saber popular e 

científico no momento da interface entre os atores dentro da arena de construção dos projetos. 

Existem inúmeros formatos de ferramentas para objetivos diferentes como 

diagnósticos de âmbito geral ou focal, levantamento de demandas, planejamento e 

monitoramento. Uma mesma técnica pode ser utilizada com objetivos diferentes dentro de um 

grupo de atores (GEILFUS,1997; VERDEJO,2006). Alguns arranjos de ferramentas e 

técnicas participativas, como o DRR e DRP, foram utilizados de forma mais ampliada em 

várias partes do mundo.   
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2.4 UNINDO OS PONTOS DA PROBLEMATIZAÇÃO 

A construção do conhecimento tradicional é um processo que ocorre naturalmente na 

relação do grupo social com o ecossistema. Nessa ação, os atores buscam os melhores ajustes 

entre as características sociais do grupo e as qualidades do ecossistema emergindo um grupo 

de novidades. A agricultura desenvolvida nesse interim possui alto grau de diversidade sendo 

policultural. Enfim, é um conhecimento construído socialmente respeitando os aspectos 

ambientais e sociais. 

Uma transição ocorreu no bojo do processo de modernização da agricultura. Essa 

transição na agricultura foi no sentido de uma subordinação à indústria. Os fatores de 

produção se tornaram dependentes da indústria através da utilização de insumos modernos 

como adubos químicos, sementes geneticamente melhoradas e motomecanização. A 

agricultura tornou-se especializada e intensificada em um pequeno grupo de cultivos e 

criações. O mercado autorregulado passou a orientar a tomada de decisão dos agricultores, 

reduzindo sua autonomia. Na relação dentro das comunidades surge a figura do mediador 

social, que através da difusão tecnológica, ou seja, do método difusionista, promove o 

conhecimento científico moderno em detrimento ao conhecimento tradicional. Essa 

construção de conhecimento se tornou desconexa das relações ambientais e sociais do 

agroecossistema.  

Dentro da análise dos problemas advindos da modernização da agricultura, começa a 

brotar uma nova transição de cunho agroecológico. Um dos principais objetivos desse novo 

processo é a reconexão, entre o homem e a natureza, no processo de construção do 

conhecimento. Emerge a Agroecologia como sendo uma estrutura conceitual para construção 

de caminhos mais sustentáveis para o desenvolvimento.  

Dentro desse arcabouço teórico-prático está em desenvolvimento a noção do processo 

de construção do conhecimento agroecológico que possui múltiplos aspectos imbricados. A 

CCA está assentada no diálogo dos saberes dos atores na busca de acertos agroecológicos 

através dos princípios ecológicos. Essa interface entre os atores está imersa nas relações 

sociais comunitárias onde os atores agricultores constroem seus projetos. A participação dos 

atores dentro da arena de CCA é uma premissa. O mercado também passa a ser regulado 

socialmente, sendo mais uma face das relações sociais. Todo o processo busca uma transição 

para uma agricultura com características camponesas. 

O ator articulador aparece no processo de CCA tendo o papel diferenciado do 

mediador social da fase da modernização da agricultura. Esse ator tem sua ação voltada para 
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a facilitação dos processos dentro da arena e ampliação do diálogo de saberes. Ele é 

proponente do método de interface entre os atores. O método participativo é formado por 

técnicas e ferramentas, que promovem a participação dos atores na direção do diálogo para a 

construção coletiva na comunidade. Dentro da ação dos articuladores, na arena de CCA, são 

utilizadas as técnicas e ferramentas participativas para ampliação e qualificação na interface 

entre os atores. 

Nessa tese, foi optado, como espaço empírico, para analisar o processo de construção 

do conhecimento agroecológico o município de Dom Feliciano-RS. Os motivos que levaram a 

essa escolha foram a trajetória e as dinâmicas da ocupação do espaço pelos grupos sociais, e 

uma experiência com mais de uma década de um processo de planejamento participativo.  

O detalhamento técnico e metodológico, com maior número de dados, que sustentam a 

opção do espaço empírico será aprofundado nos capítulos 2 e 4 desse trabalho. Mas, de forma 

sintética cabe explicitar que a ocupação do espaço municipal ocorreu por índios, tropeiros e 

colonos, onde o processo de construção do conhecimento tradicional foi o elemento central 

para o desenvolvimento comunitário através da agricultura. Entre as décadas de 70 e 80, o 

processo de modernização da agricultura chegou à arena de construção do conhecimento 

através da ação dos mediadores sociais. A difusão tecnológica trouxe os insumos modernos e 

a centralidade do cultivo de tabaco. O fumo foi paulatinamente se tornando o projeto 

hegemônico dos agricultores na direção de uma agricultura empresarial. 

No ano de 2001, alguns articuladores territoriais promoveram um processo de 

planejamento participativo regional, que através do método participativo dinamizou a arena 

de construção do conhecimento, no sentido de um planejamento de ações comunitárias, 

municipais e territoriais. Esse gerou uma série de desdobramentos no sentido da estruturação 

de uma arena de construção do conhecimento agroecológico, com múltiplos espaços de 

interface com uso do método participativo.  

Fundamentalmente, a dinâmica social e a experiência do planejamento vivida pelos 

atores no município de Dom Feliciano, possibilitam a visualização empírica e o estudo do 

problema de pesquisa proposto para essa tese, ou seja, as grandes questões que aguçam a 

investigação dentro da arena de construção do conhecimento agroecológico que utiliza 

método participativo, como se conformam os projetos dos atores agricultores? Na formação 

dos projetos quais as mudanças advindas do uso do método participativo na interface entre os 

atores no processo de construção do conhecimento agroecológico? 

Com base nessa problematização das noções que fazem parte do processo de 

construção do conhecimento e suas transições no tempo, da mudança da dinâmica dos atores 
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envolvidos e da escolha de um espaço empírico para a pesquisa, acredita-se que estão 

expostos os elementos para o desenvolvimento desse estudo. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

Essa seção apresenta os aportes teóricos transversais da tese. Posteriormente, realiza a 

definição do processo metodológico da pesquisa e da análise. E finalmente procede a 

delimitação do espaço empírico. 

3.1 O REFERENCIAL TEÓRICO 

O principal referencial teórico proposto para a análise do objeto empírico dessa 

pesquisa está centrado na Perspectiva Orientada pelo Ator - POA, sendo Norman Long
23

 na 

Universidade de Wageningen, na Holanda, sua grande referência, e se caracterizando como o 

aporte teórico transversal à totalidade do trabalho.  

Long; Long (1992) identificam em seus trabalhos, a existência de ao menos dois tipos 

de conhecimento. O conhecimento que tem como principal objetivo entender, e um 

conhecimento voltado para ação, ou seja, uma demanda das políticas de intervenção. A POA 

assume um novo caminho entendendo que teoria e ação estão profundamente imbricadas se 

tornado uma unidade. Existe a reconciliação entre teoria e ação. Nesse exercício se busca 

entender os mundos de vida, as estratégias e as racionalidades dos atores nas diferentes arenas 

sociais. 

O essencial da POA é que os seus conceitos foram criados no cotidiano do dia a dia, 

na experiência de vida dos atores. Nesse sentido, se tornam de fácil apreensão para 

agricultores, articuladores e pesquisadores. Outra forte característica é que seus estudos estão 

focados na mudança social e na intervenção, especialmente em relação às situações agrárias 

(LONG; LONG, 1992). 

Do campo da comunicação foram buscados os aportes teóricos dentro dos estudos de 

recepção (MARTÍN-BARBERO, 2003; OROZCO GÓMEZ, 1990, 1991, 1993, 2000, 2007) 

para apoio à estruturação metodológica da pesquisa. Nesse arcabouço teórico é rompida a 

noção da análise comunicacional a partir dos meios de comunicação, e se busca o 

entendimento da relação entre receptor e meio, entendendo as pessoas como atores que 

elaboram e reelaboram as mensagens recebidas. Nesse sentido, tendendo a uma aproximação 

teórica possível à perspectiva orientada pelo ator. 

Nos estudos de recepção, emerge o conceito central de mediação comunicacional 

como o processo realizado pelos atores no entendimento das mensagens. Esse conceito tem a 

_______________ 
23 Norman Long é antropólogo formado na Manchester University na UK e catedrático aposentado do 

departamento de Desenvolvimento Rural na Universidade de Wageningen na Holanda. 



65 

capacidade de auxiliar metodologicamente a presente pesquisa, pois permite um 

aprofundamento analítico do momento da interface entre os autores, ou seja, da comunicação 

dentro da arena na formação dos projetos sociais.  

3.1.1 O ponto de partida: Os limites dos modelos estruturalistas e o caminho de uma 

Perspectiva Orientada pelos Atores 

Dentro da trajetória histórica das ciências sociais, é possível a percepção da existência 

de uma ampla gama de paradigmas, sendo que nenhum deles se tornou uma teoria central ou 

paradigma universal. Em dada época ou período, uma ou outra abordagem ou teoria social 

recebeu maior apoio dos pesquisadores e instituições na explicação dos fenômenos sociais 

(LONG; PLOEG, 1994). 

Na segunda metade do século XX, a partir da segunda guerra mundial, as teorias 

sociológicas estiveram aportadas em perspectivas ligadas à modernização nos anos 50, de 

dependência nos anos 60 (por principal influência da escola cepalina na América Latina), de 

economia política nos anos 70, e nos anos 80 uma perspectiva estrutural ou institucionalista 

baseada em alguma variedade de análise política da economia (LONG; PLOEG, 1994). 

É possível a constatação da influência dos modelos estruturalistas em suas principais 

vertentes, ou seja, na teoria da modernização, ou na teoria marxista/neo-marxista. A lógica da 

teoria da modernização centra-se no entendimento de que o desenvolvimento é um processo 

contínuo, no sentido de formas mais complexas e integradas no nível tecnológico e 

institucional. O centro do pensamento aponta para o envolvimento no mercado através da 

transferência de tecnologia, conhecimento, recursos e formas organizacionais do mundo 

desenvolvidos para aqueles subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (LONG; PLOEG, 

1994).  

A teoria marxista/neo-marxista acentua em suas análises a natureza exploratória dos 

processos de desenvolvimento. Esses têm características externas apontando uma tendência 

expansionista do capitalismo internacional. Esse movimento busca novos mercados para a 

ampliação da mais-valia e da acumulação de capitais. Essa linha de pensamento confia em um 

modelo genérico de desenvolvimento capitalista em escala mundial (LONG; LONG, 1992; 

LONG; PLOEG, 1994). 

Conceitualmente, as teorias da modernização e marxista/neo-marxista representam 

posições ideologicamente opostas. Porém, convergem em similitudes quando interpretam que 

o processo de desenvolvimento e a própria mudança social são produzidos em centros de 

poder externos, através de intervenção de organismos estatais ou internacionais. As forças 
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externas tendem a condicionar as vidas das pessoas, reduzindo sua autonomia e subestimando 

formas nativas ou locais de cooperação e solidariedade. Neste sentido, ambas as teorias são 

pautadas por visões deterministas, lineares e externalistas do processo de mudança social. 

Enfim, uma noção estrutural e vertical do processo de desenvolvimento (LONG; PLOEG, 

1994).  

Segundo Long (2001), é pouco satisfatória, do ponto de vista teórico, a ideia de que 

toda a mudança social ocorra a partir de uma determinação externa. Os impactos externos 

necessariamente são intercedidos e transformados por atores e estruturas locais. Desta forma, 

o autor aponta como necessária a ideia que a análise deva conter características mais 

dinâmicas para o entendimento das mudanças sociais, salientando principalmente a interação 

e a decisão mútua dos fatores e relações internas e externas, e o reconhecimento do papel 

principal desempenhado pela ação do ator. 

As pessoas, os sujeitos sociais, se caracterizam como atores sociais, sendo partes 

ativas dos processos de desenvolvimento e não apenas receptáculos de intervenção ou 

categoria social generalizada e de certa forma vazia. O ator é um sujeito ativo que processa 

informação e utiliza suas estratégias nas relações sociais. O conceito de ator é uma construção 

social e não simplesmente um sinônimo para o indivíduo (LONG; LONG, 1992). 

A análise do processo social a partir de uma Perspectiva Orientada pelos Atores, tende 

a evitar o determinismo das teorias gerais, buscando examinar, com precisão, os diferentes 

modos das pessoas e grupos sociais enfrentarem as mudanças e as estratégias que essas 

elaboram. Nesse sentido, a POA inverte a atenção analítica buscando investigar os processos 

sociais a partir das relações entre os atores e seguindo a complexificação até o nível das 

estruturas (LONG, 2001).  

Uma das principais perguntas que movem os estudos orientados pelo ator, e que não se 

conseguem respostas satisfatórias nos estudos estruturalistas é: porque sobre condições 

similares se desenvolvem formas de ações sociais diferenciadas? 

A Perspectiva Orientada pelos Atores, não se coloca como uma reconstituição 

epistemológica propondo uma nova teoria. A teoria social que provém guarida a POA é a 

Teoria da Estruturação de Antonny Giddens (1989).  

A POA busca entender os processos pelos quais as formas sociais e os arranjos 

particulares surgem e são consolidados, ou seja, procura reconciliar no campo analítico a 

interação entre a estrutura e os atores. Busca alocar a lente de análise a partir do entendimento 

da ação do ator e tenta alcançar a heterogeneidade da ação social. Enfim, oferece pistas do 

processo de construção e reconstrução social (LONG, 2001).  
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3.1.2 Agência: a Capacidade dos Atores 

Dentro do arcabouço teórico da POA o conceito de agência dos atores é considerado 

central. A teoria da agência24 está baseada na capacidade dos atores de processar as suas 

experiências e as dos outros no sentido de atuar com elas. A agência é a capacidade do ator de 

conhecer e perceber com as suas experiências e de outros, não perdendo de foco o poder da 

reflexão, a ação reflexiva, na interpretação e na internalização. É a capacidade de controlar 

habilidades relevantes, e o acesso aos recursos materiais e não materiais (LONG, 2001).  

A agência está ligada à capacidade de fazer as coisas e não somente à intenção. Essa 

aptidão está comprometida com as práticas de organização social, pois a ação social nunca é 

centrada no indivíduo-ego. Os atores manifestam a sua agência na rede de relações, sendo 

uma capacidade exercitada na relação social. Nesse sentido, a agência é um conceito 

relacional entre os atores, não existindo um acúmulo ou armazenamento de agência pelos 

atores. Esse processo se forma nas práticas organizantes, tendo seus limites demarcados por 

convenções sociais e valores (LONG, 2001). 

Os significados, os valores e as interpretações dos atores sociais são construídos 

socialmente. Porém, esses são diferencialmente aplicados e reinterpretados por vezes, gerando 

novas regras culturais. A percepção que os atores têm do mundo, e em especial da sua relação 

com a natureza, lhes possibilita a construção de um conjunto de significados que são 

negociados socialmente no exercício da agência. Os indivíduos humanos têm intenção e são 

cientes da razão que os levaram às práticas sociais. Dessa forma, os atores são reflexivos, 

tendo a capacidade de trazer para consciência e refletir sobre suas escolhas. Em suma, a 

capacidade de entender o que fazem enquanto fazem (GIDDENS, 1989).  

Para a Perspectiva Orientada pelo Ator, a ação humana está envolta no fluxo contínuo 

das condutas. A continuidade das práticas sociais presume reflexividade, que não é somente 

possível através da continuidade das práticas. A reflexividade é um dos caracteres de 

monitoramento contínuo da ação.   

A construção social que os atores realizam está assentada em uma perspectiva de 

realidade múltipla que intercambia as experiências e a cultura. Os atores são detentores de 

conhecimento e capacidade, mesmo possuindo limites no acesso a informações e restrições 

físicas, normativas e político econômicas. Os atores atuam no fluxo de eventos sociais em seu 

entorno, procurando resolver problemas, e montam para isso estratégias através da observação 

da reação e o comportamento dos outros atores (GIDDENS, 1989).  

_______________ 
24 Conceito desenvolvido por Antonny Giddens (1989) na sua teoria da estruturação. 
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Nesse sentido, a noção de agência é construída diferencialmente em culturas diferentes 

e em segmentos díspares da sociedade como, por exemplo, entre agricultores e os 

articuladores, ou na burocracia ou nas relações comunitárias. Nesse caminho torna-se 

elemento central a análise de como se moldam as respostas e as estratégias dos diferentes 

atores.  

A constituição cultural diferenciada da agência afeta a gestão das relações 

interpessoais e os tipos de controle que o ator pode possuir. Nessa abordagem, a noção de 

agência localiza os indivíduos na vida específica dos mundos na qual eles gerem os seus 

assuntos cotidianos. Também reconhece que os indivíduos e os grupos sociais são 

conhecedores e capazes de enfrentar seus problemas, dentro dos limites de suas informações, 

dos seus recursos e das suas incertezas (LONG; LONG, 1992). 

A habilidade de agência requer organização e capacidade organizativa ou estratégica, a 

qual permite ao ator exercer influência nas relações sociais (GUIVANT, 2002). Agência é a 

capacidade do ator de gerar interesse e envolver outros atores em um projeto comum, se 

caracterizando como a capacidade de encorajar outros atores a continuar a desdobrar seus 

projetos em coordenação a um projeto comum (PLOEG, 2003).   

Em síntese, agência é poder e depende crucialmente da emergência de espaços 

relacionais entre os atores sociais. A noção da capacidade de agência dos atores leva a 

perceber a diferença substancial da noção de categoria social generalizadora das teorias 

marxista/neo-marxista ou da noção de recipiente passivo de intervenção da teoria da 

modernização. O ator se torna um sujeito ativo que processa informação e utiliza estratégias 

nas relações sociais, tendo a capacidade de processar a experiência social e delinear formas de 

enfrentar a vida mesmo sobre coerção (LONG, 2001; LONG; PLOEG, 1994). 

A agência se efetiva na relação social sendo fundamental a capacidade organizacional. 

Nesse sentido, se caracteriza a POA como uma perspectiva de análise relacional. A 

emergência de espaços relacionais entre os atores sociais na geração e manipulação das 

estratégias é um dos elementos que reconecta a noção de ator e com a noção de estrutura 

(LONG; PLOEG, 1994).  

A noção de agência permite a compreensão do desenvolvimento de formas sociais 

diferentes dentro de condições idênticas ou circunstancias semelhantes, se constituindo no 

cerne da Perspectiva Orientada pelos Atores (LONG, 2001). 

Para a atual investigação, se considera que os conceitos de ator e agência são centrais 

para o estudo dos agricultores e articuladores quando na interface. A relação entre esses atores 

através do método participativo no processo de construção do conhecimento agroecológico, 
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pode ser caracterizada como o exercício da sua capacidade de agência. A própria noção de 

CCA desenvolvida nessa pesquisa é sustentada pelo exercício da agência dos atores 

envolvidos no processo.  

3.1.3 Outros Conceitos Centrais na POA: Domínios, Arenas, Projetos e Interface 

A Perspectiva Orientada pelo Ator desenvolve um conjunto de conceitos que apoiam o 

entendimento da ação dos atores nas dinâmicas sociais. Dentre eles, os domínios são 

entendidos como áreas da vida social que estão organizados por referência a um núcleo 

central, sendo um espaço que possui regras, normas e valores que implicam um grau de 

compromisso social.  

Os domínios representam valores sociais compartilhados pelos atores sociais. Como 

exemplos podem pensar nos domínios de família, da comunidade, do Estado, da produção 

agropecuária e do consumo. Os domínios são centrais para o entendimento do ordenamento 

social, a regulação, a disputa de valores sociais, a autoridade e de como são criadas as 

fronteiras sociais e simbólicas (LONG, 2001). 

O conflito entre os atores sociais pode ser entendido como o choque entre domínios 

que externalizam os valores e os interesses. Esses domínios podem ser apreendidos como 

elementos constitutivos e habilitadores que formam a opção dos atores dentro dos espaços de 

manobras, ou seja, as arenas (LONG, 2001).  

Os domínios são elementos que auxiliam a conformação do processo de construção do 

conhecimento agroecológico, em razão de expressarem os valores e regras sociais 

constituídos no grupo social.    

O espaço social onde os atores exercitam sua capacidade de agência é conceituado 

como arena. As arenas são situações sociais onde os atores se confrontam uns com os outros, 

mobilizam as relações sociais e utilizam discursos no sentido de ganhar fins específicos 

(LONG, 2001).    

No processo dentro das arenas, os atores utilizam seus domínios particulares no 

sentido de apoiar seus interesses, objetivos e disposições. As arenas abarcam os tipos de 

elementos que constituem e habilitam as opções e os espaços de manobra dos atores sociais. 

Sendo assim, a arena é um local de disputa de diferentes práticas sociais25, ou são espaços 

dentro dos domínios onde existem esforços para resolver as diferentes percepções que os 

atores têm do mundo.  

_______________ 
25 As práticas sociais são entendidas como o concreto da ação social. 
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As arenas sociais são construídas discursivamente sendo delimitadas praticamente 

pelo uso da linguagem e pelas ações estratégicas dos vários atores. A noção de arena auxilia 

na definição dos atores envolvidos e na exposição dos temas, recursos, e discursos implicados 

nas disputas pelas práticas sociais (LONG, 2001).   

Para a atual pesquisa, a noção de arena é especialmente útil na análise do processo de 

construção do conhecimento agroecológico, em especial nas intervenções que ocorrem em um 

conjunto de arenas entrelaçadas. As arenas sociais são segmentadas e atravessadas por 

múltiplas desigualdades, como a propriedade do saber, a apropriação de regras e recursos, e a 

diferenciação social. Dentro desses espaços sociais, a construção, conversão e recomposição 

identitária provocam uma diferenciação coletiva, e uma noção de pertencimento. São os 

atores socialmente pertencentes à arena que têm legitimidade de falar sobre determinado tema 

e apresentarem seus argumentos na proposição de projetos sociais (NEVES, 2008).  

Uma preocupação metodológica dessa pesquisa é o desvelamento da multiplicidade 

espacial da arena de construção do conhecimento agroecológico. Existe o entendimento que 

esse processo ocorre tanto em espaços públicos quanto em privados.   

Segundo Canclini (1989), a concentração populacional que ocorreu nas sociedades 

contemporâneas está diretamente ligada com a reestruturação da comunicação imaterial, onde 

foi paulatinamente passada dos meios massivos (jornal, rádio) à telemática (televisão), que 

modificou o vínculo entre privado e público.  

O rádio, a TV, e agora a internet transmitem a informação e o entretenimento à 

domicílio, o que impacta negativamente a participação popular em ambientes como salão de 

comunidades, paroquiais e demais espaços de construção social. Com a intensa entrada da TV 

na sociedade, o ato de assisti-la está incrustado na gama de práticas cotidiana, se tornando 

uma ação constitutiva das práticas sociais. Essas ações de elaboração e reelaboração ocorrem 

no espaço privado das famílias.   

Os grupos populares rurais tendem na atualidade a sair cada vez menos de seus 

espaços periféricos ou centrais. Dessa forma, a vida nessa fase moderna se caracteriza por um 

processo de isolamento dentro do espaço próprio, em outras palavras, a esfera pública não é 

mais o único local de determinação da ordem social (CANCLINI, 1989).  

Essa reflexão passa a ser uma preocupação metodológica quando do estudo da 

construção do conhecimento agroecológico. Cabe salientar que a POA é um aporte teórico 

relacional, onde é fundamental a interação entre os atores sociais dentro da arena, entendendo 

essas como o espaço da construção do conhecimento. Essa arena, de forma genérica, são os 

espaços públicos onde os atores agricultores e os articuladores lançam mão de suas estratégias 
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na construção dos projetos sociais. Se essa esfera pública sofre um processo de esvaziamento 

devido a uma tendência da sociedade atual, a localização da arena pode sofrer um 

deslocamento. 

Dessa forma, entende-se que os projetos individuais dos agricultores são construídos 

em parte na interação nos espaços públicos, e em parte nos espaços privados. Para essa 

construção, os atores buscam informações, métodos e técnicas, tanto em reuniões e encontros 

com os articuladores e outros agricultores, como no intercâmbio com jornais, rádio, internet e 

especialmente na TV.  

Outra reflexão fundamental é que a noção do processo de construção do conhecimento 

agroecológico está alicerçada no saber produzido pelos atores na relação com o 

agroecossistema, ou seja, nas elaborações entre a cultura e o ambiente. O conhecimento local 

é produzido nesse encontro. Os aportes comunicacionais advindos dos meios externos à arena 

de CCA são exógenos e causam perturbações nos processos. O impacto dos meios de 

comunicação modernos e das novas tecnologias de informação possibilita  que na arena exista 

uma conformação mais ampla do que uma análise entre, por exemplo, rural e urbano, ou 

espaço nacional e internacional. Nesse aspecto, os projetos sociais sofrem influências na sua 

estruturação de atores externos que penetram a arena através dos meios de comunicação 

(LONG, 2001). 

Retomando a discussão dos conceitos centrais da POA, destaca-se a noção de 

projetos. Os atores, a partir dos domínios construídos, constituem em arenas específicas os 

seus projetos que se entendem como formas de articulação das práticas sociais. Cada projeto 

constituído pelo ator é articulado com projetos, interesses e perspectivas de outros atores 

dentro de um complexo de arenas entrelaçadas (LONG, 2001).  

Na construção dos projetos, os atores lançam mão de estratégias na antecipação de 

ações de outros atores. Porém, é necessária a consideração de que poucas arenas são 

autônomas na vida social. Os atores externos, geograficamente distantes, e os contextos e 

marcos institucionais também configuram os processos sociais, as estratégias e as ações que 

ocorrem dentro das arenas. 

Existem também os projetos construídos por atores coletivos como, por exemplo, o 

projeto de modernização da agricultura centrado na intensificação e no aumento de escala 

dos cultivos e criações, o qual é considerado como um modelo universal. Os atores coletivos 

se caracterizam como uma coalizão de atores que possuem metas comuns, valores e acordos 

formais. Esses constroem estratégias centralizadas para sua ação dentro das arenas. Esses 
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assumem imagens, representações ou categorias formando um todo unitário com capacidade 

de influir na orientação da construção dos projetos (LONG, 2001).   

Os projetos dos atores entram em luta, ou disputa, dentro das arenas configurando a 

noção de articulação de projetos, sendo nessa ação, na interface entre os atores, lançada mão 

de estratégias, de recursos, de um repertório de discursos e modos de argumentação no 

sentido da busca da hegemonia. Essa disputa entre projetos produz um gradiente de filiação às 

práticas sociais de cada projeto, sendo um dos promotores da heterogeneidade no rural. Esse 

processo é central na constituição de estilos heterogêneos de agricultura, a partir da 

hegemonia ou não de cada um dos projetos. Essa é a raiz da constituição da heterogeneidade 

entre os projetos sociais dos atores (PLOEG, 2008).  

As estratégias que os agricultores implementam para resolver seus problemas de 

produção são heterogêneas. As condições econômicas, ambientais, demográficas, políticas, do 

mercado e socioculturais se combinam na criação padrões diferenciais, e resultam em 

diferenças na administração da propriedade rural, da opção entre cultivos e criações, e do 

nível tecnológico a ser utilizado. Esses são os elementos constitutivos dos projetos individuais 

dos atores (LONG, 2007).   

Para Ploeg (2008), a maioria dos atuais grupos agrários é constituída por misturas 

muito diversificadas de diferentes modos de fazer a agricultura. Ele propõe três grupos 

dispares de segmentações para a agricultura que estão em ampla interação entre eles.  

A primeira é a agricultura camponesa com projetos voltados para o uso sustentado do 

capital ecológico e centralmente orientados para o melhoramento das condições de vida. Os 

fatores de produção da terra e da mão de obra são basicamente familiares, sendo que o 

excedente da produção é comercializável no mercado e centralmente utilizado para a 

reprodução social. Esse grupo social constitui arranjos institucionais que permitem a produção 

e a sua reprodução. 

A segunda é a agricultura empresarial com projetos impulsionados pelo capital 

financeiro no sentido do crédito agrícola, do uso de insumos modernos e das inovações 

tecnológicas. Nesse grupo, o capital ecológico é sistematicamente substituído pela aquisição 

externa dos insumos. Esses buscam a especialização da produção e ampliação da escala sendo 

orientada pelo mercado. São frequentemente observados em locais onde ocorreram processos 

de modernização da agricultura.  

A terceira é a agricultura capitalista com projetos conduzidos por donos das terras, as 

corporações ou redes de empresas agrícolas. São fortemente especializados, utilizam mão de 

obra assalariada e buscam centralmente a maximização do lucro. 
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Na dinâmica entre esses três grupos, Ploeg (2008) propõe a noção de graus de 

campesinidade para apontar um gradiente de aproximação ou afastamento dos projetos sociais 

da lógica camponesa, ou seja, a posição dos projetos em relação à busca de autonomia dos 

atores, centralidade em uma base autossustentada, construídos através de um processo de 

coprodução entre os atores e o agroecossistema.  

O autor define a dinâmica da descampesinização, caracterizada pelo enfraquecimento, 

erosão e até desaparecimento das práticas e racionalidades camponesas, se aproximando de 

uma racionalidade empresarial. Por outro lado, esse descreve como recampesinização, o 

processo de emergência de uma gramática articulada, mais coerente e mais abrangente, 

fortalecendo as relações socioeconômicas autossustentadas. 

A agricultura camponesa cria estratégias para a sua manutenção através do processo de 

resistência. A heterogeneidade nos projetos sociais é uma forma de resistência à 

homogeneidade praticada na agricultura empresarial. Esse mecanismo de resistência tem 

alicerce na construção pelos atores de formatos heterogêneos dos projetos sociais e redes de 

articulações que permitam soluções locais para problemas globais. 

A resistência é encontrada em uma ampla gama de práticas heterogêneas e 
crescentemente interligadas, por meio das quais o campesinato se constitui 
como essencialmente diferente. Essas práticas só podem ser entendidas 
como uma expressão, se não como a materialização, da resistência (PLOEG, 
2009, p. 27).  

Da mesma forma que os projetos, o conceito de interface se coloca como central para 

atual investigação. Nos processos de construção dos projetos sociais, desenvolvidos dentro da 

arena, a noção de interface ocorre quando da existência de algum tipo de encontro ou contato 

face a face entre atores com diferentes interesses e recursos apontando para uma relação de 

conflito (LONG, 2001). 

No momento da interface, os atores se comunicam utilizando prioritariamente a 

linguagem verbal. Existem também comunicações não verbais por meio de silêncios, posturas 

corporais, entre outros. O estudo da interface essencialmente concerne na análise das 

descontinuidades na vida social. Tais descontinuidades são caracterizadas pelas discrepâncias 

entre valores, domínios, interesses e conhecimentos. As típicas interfaces ocorrem quando 

diferentes e às vezes conflitantes grupos de interesses dos atores se encontram nas arenas em 

torno da elaboração dos caminhos de ligação, ou acomodação, ou luta pelos projetos comuns, 

ou seja, projetos sociais (PLOEG, 2003). 
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Long (2001) entende que existem múltiplos elementos que são chave no entendimento 

de uma perspectiva de interface entre os atores. A interface pode ser entendida como uma 

entidade organizada de relações através das regras e acordos oficiais, ou, por laços 

personificados baseados em relações de amizades como uma intencionalidade entrelaçada. 

Outra possibilidade de entendimento do processo de interface é como os locais onde os atores 

desenvolvem as negociações ajustam conflitos e incompatibilidades.  Na interface os grupos 

sociais disputam e buscam a definição de posições culturais, um choque de domínios, como 

no caso da inserção de novas técnicas para cultivos e criações na agricultura. 

No processo de construção do conhecimento agroecológico, entendido como uma 

dinâmica cognitiva e social, a interface tem papel central na intersecção entre as experiências, 

encontros e descontinuidades dos diferentes atores. A luta pelos significados e relações 

estratégicas dos atores é exercida na interface. Os múltiplos discursos dos atores nas 

implicações entre conhecimento são exercitados nos processos de interface. A própria 

intervenção planejada dos articuladores dentro da arena de construção do conhecimento, 

como por exemplo, o processo de Planejamento Participativo Regional, se expressa nas 

interfaces (LONG, 2001).  

A análise da interface que se concentra em analisar conjunturas ou arenas 
críticas que envolvem diferenças de valor normativo e interesse social 
implica não somente entender as lutas e diferenças de poder que tem lugar 
entre as partes envolvidas, mas também uns esforços por revelar a dinâmica 
de acomodação cultural que faz possível interatuar vários mundos de vida. 
Esse é um tema de investigação difícil, mas que é central para entender os 
resultados intencionais e imprevistos da intervenção planejada... (LONG, 
2001, p. 20) 

As interfaces sociais surgem e se combinam através de um variado grupo de processos 

de acomodação e conflito entre uma multiplicidade de atores. As interfaces sociais são pontos 

críticos de encontro entre distintas arenas sociais, distintos valores e interesses. Esse processo 

produz descontinuidades sociais devido a essas diferenças. O estudo das interfaces é 

entendido como a análise das descontinuidades sociais (LONG, 2007). 

Long (2007) propõe a noção de rede de interface como as ligações entre os múltiplos 

atores com os agricultores, os articuladores, entre outros na direção da construção do 

conhecimento. Nesse sentido, aponta que a comunicação entre os diversos atores envolvidos 

em uma rede de interface é um problema chave na análise dos sistemas de conhecimento. Para 

a atual pesquisa o estudo da rede de interface entre articuladores e agricultores caracteriza o 

caminho a ser trilhado na busca do entendimento do processo de construção do conhecimento 

agroecológico. No espaço empírico proposto para essa investigação os atores articuladores 
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lançaram mão do método participativo que se constitui em um processo diferencial de 

interface em termos de relação entre atores.  

Retomando os pontos chaves da POA, um importante esforço teórico empreendido por 

Long (2001) foi a reconstituição da noção de estrutura, a partir do afastamento das teorias da 

modernização e marxista/neo-marxista. A apreciação desse aspecto se torna importante para a 

atual investigação. 

3.1.4 A reconstituição da noção de estrutura 

A Perspectiva Orientada pelos Atores refuta a noção de estrutura das teorias 

estruturalistas (LONG; PLOEG, 1994). Nessas, a estrutura é entendida como um conjunto 

específico de forças externas impulsionadoras que regulam modos específicos de ação. Essa 

noção estrutural possui tendências centrais normativas ou estadistas. Porém quando se insere 

na análise a heterogeneidade, a explicação teórica parece insuficiente. A ideia central 

desenvolvida na POA é a busca do entendimento dos processos sociais partindo do ator e não 

da estrutura (LONG, 2001; LONG; PLOEG, 1994).  

Dentro das relações sociais se observa a noção de estrutura, por exemplo, no sistema 

de normas e valores, nos sistemas requisitados em toda sociedade, na predominância de um 

sistema de produção, nas relações com o mercado, ou no desenvolvimento da tecnologia. Para 

Ploeg (2003), uma metáfora que propicia o entendimento da noção de estrutura é o esqueleto 

humano. Nesse arquétipo, o esqueleto faz parte do corpo humano e condiciona o limite da 

ação. Analogamente a estrutura seria o esqueleto que induz a ordem à ação humana em 

diferentes práticas sociais, sendo um guia principal para ação. A ação do ator é determinada 

pela estrutura, sendo que essa precede a ação.  

Dentro da abordagem orientada pelos atores é entendida a noção de estrutura como um 

conjunto amplo e não uniforme de propriedades emergentes, que por um lado, são produtos 

do encontro e apoio, ou do distanciamento dos vários projetos dos atores, e por outro lado, 

constitui-se em um grupo importante de pontos de referência e possibilidades construtoras que 

nutrem a elaboração, a negociação e a confrontação dos projetos dos atores (LONG, 2001).  

Na POA existe o posicionamento contrário à noção de que a estrutura é um conjunto 

de forças direcionadoras, as quais explicam os fenômenos sociais, ou seja, uma materialização 

de tendências centrais. Essa argumenta que quando se insere a heterogeneidade na análise dos 

processos sociais, esse entendimento de estrutura perde o sentido (LONG; PLOEG, 1994).  

Desta forma, a estrutura não tem a característica de orientar a ação dos atores de fora 

para dentro, mas sim de auxiliar em referência externas na articulação de projetos dentro da 
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arena. Nessa direção, a noção de estrutura na POA é constituída pelo entrelaçamento dos 

projetos sociais dos vários atores de representação macro e micro. 

As estruturas não são entidades desencarnadas e não têm efeito unilateral de 

estruturação uniforme nas práticas sociais e nas opções dos atores. Somente através do enlace 

dos projetos sociais que, por exemplo, os mercados podem surgir ou se reproduzir. Considera-

se o mercado não como uma estrutura estável com características autorreguladas, mas como 

uma construção social baseada nos projetos e práticas dos atores sociais26 (POLANYI, 2000).  

Porém, não se pode entender as questões macro apenas como a agregação do micro. 

Existem condições macro que interferem em uma grande gama de arenas, como por exemplo, 

os sistemas mundiais. Esses devem ser entendidos como propriedades emergentes que 

funcionam e são inexplicáveis pelo somatório dos eventos micro. As estruturas macro, as 

propriedades emergentes, podem ser entendidas como parte dos resultados das imprevistas 

consequências de numerosos atos sociais e intenções que voltaram como condições 

construtoras da agência dos atores. Uma forma de cadeia de efeitos complexa, de difícil 

desenredamento e com efeitos de retroalimentação (LONG, 2001).  

Essas propriedades emergentes têm a capacidade de causar um efeito onda nas arenas. 

Existem situações que provocam consequências nas arenas que vão desde redes interpessoais 

de pequena escala, acordos institucionais territoriais, até sistemas políticos e econômicos de 

efeito global27.  

3.1.5 A Produção de Novidades 

Outro conceito importante que pode ser aproximado da POA e que está dentro do 

arcabouço dessa pesquisa é o de produção de novidades - novelty production (WISKERKE; 

PLOEG, 2004). Esse pode ser entendido como modificações de algum tipo que quebram uma 

rotina, ou seja, um desvio.  

A novidade emerge e funciona como um novo insight de uma prática, ou mesmo uma 

nova prática. De certa forma é a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. A maioria das 

_______________ 
26 Essa noção de que o mercado e a própria economia estão envolvidos ou embebidos dentro de relações sociais 

foi desenvolvida de forma primordial por Polanyi (2000), através do conceito de “embeddedness”. Desta 
forma, o homem não é somente um ser econômico, mas sim um ser social. A economia e a estrutura do 
mercado do homem estão submersos nas relações sociais.  

27 A noção de estrutura desenvolvida na POA pode ser teoricamente aproximada dos estudos de Bertalanffy 
(1973) onde se encontram os esforços iniciais de formular uma proposta de uma Teoria Geral dos Sistemas na 
qual os princípios genéricos podem ser aplicáveis aos sistemas em geral, quer sejam eles de natureza física, 
biológica ou sociológica. E, aos estudos de complexidade: cf. Capra (1982) e Morin (2005). 
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novidades se caracteriza como um novo jeito de fazer algo, um novo modo de ampliar o 

potencial.  

A construção do conhecimento agroecológico tem como premissas o exercício da 

agência dos atores e o processo de emergência das novidades. A modificação, a adaptação e a 

construção de novos conhecimentos entre os atores sociais, é um processo que tem em sua 

raiz a manifestação das novidades dentro da arena. Os articuladores na sua atuação cotidiana 

como facilitadores dos processos de desenvolvimento e de conexão entre os saberes 

científicos e populares, buscam nas novidades a fonte de ideias e insight nas várias fases dos 

processos de desenvolvimento. 

As novidades podem emergir no campo das ideias, práticas ou artefatos, ou mesmo na 

combinação recursos e processos tecnológicos. Podem ser um processo de produção, uma 

rede, uma integração entre duas ou mais atividades que funcionem melhor. Podem também 

serem artefatos particulares, dispositivos organizacionais ou arranjos institucionais 

(WISKERKE; PLOEG, 2004). 

O processo de produção de novidades está ligado ao conhecimento contextual. Quanto 

maior esse, existirá uma tendência à ampliação da produção de novidades. Entende-se por 

conhecimento contextual a produção social de um processo histórico de acumulação de 

capacidades tecnológicas e habilidades.  

Os principais fatores constituintes do processo do conhecimento contextual são a 

socialização, enquanto um processo de compartilhamento de conhecimento tácito pelos 

atores; a externalização enquanto a codificação do conhecimento para circulação dentro das 

arenas de construção dos projetos; a recombinação no sentido da reutilização de vários 

conhecimentos tácitos e codificados em uma arena pelos diversos atores sendo um principio 

da heterogeneidade; e a internalização como a absorção do conhecimento codificado e 

transformação em conhecimento tácito (OOSTINDIE; BROEKHUIIZEN, 2008).  

De forma genérica, é difícil o transporte de uma dada novidade do contexto onde essa 

é criada para outra arena, pois ela foi cunhada emersa em dado repertório cultural. O processo 

de passagem de uma novidade para outro espaço em território diverso é complexo e exige 

necessariamente a retirada dos aspectos locais característicos do agroecossistema e do grupo 

social no qual ela emergiu, e a busca novamente das dinâmicas de socialização para a troca de 

conhecimentos entre os atores, de externalização na codificação do saber, de recombinação na 

nova arena e internalização pelo novo grupo social (OOSTINDIE; BROEKHUIIZEN, 2008).  

Esse é um processo que reafirma a diferenciação da produção de novidades em relação 

à difusão das inovações tecnológicas que ocorria dentro da fase de modernização da 
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agricultura. A inovação tecnológica se caracteriza como padronizada, gerada em arena 

externa e de predicados universais, sendo dirigida por peritos técnicos externos à arena local. 

Esse processo propicia a desarticulação das características do agroecossistema, uma 

artificialização do crescimento e a ruptura das regras socioculturais. Toda essa dinâmica 

acarreta o bloqueio da produção de novidades dentro da arena (WISKERKE; PLOEG, 2004).  

O processo de produção de novidades é considerado um aporte essencial para a atual 

investigação no sentido de auxiliar a compreensão das dinâmicas dos atores sociais na 

interface do processo de CCA dentro da arena, onde o método participativo se caracteriza 

como estratégias comunicacionais que buscam facilitar o intercâmbio entre os atores e 

consequentemente o processo do conhecimento contextual. 

Analisando os fatores constituintes do processo de conhecimento contextual e da 

emergência de novidades, entende-se que o método participativo pode se caracterizar como 

elemento auxiliar dentro das suas diversas fases. A identificação das novidades na análise dos 

projetos dos atores no decorrer da pesquisa, foi uma fonte de entendimento da dinâmica da 

interface entre os atores e das mediações comunicacionais existentes na sua configuração.  

3.1.6 Os aportes da comunicação no estudo da interface 

No sentido de suprir a demanda da atual pesquisa sobre os aspectos comunicacionais, 

foram buscados dentro dos estudos de recepção aportes teóricos para o auxílio da 

compreensão das mediações comunicacionais que os atores realizam no processo de interface. 

De forma inicial, analisando os nexos entre os meios de comunicação e a audiência, ou 

seja, os atores sociais, é possível a percepção de que esses passaram por várias fases no último 

século. Nesse período a pergunta que se tornou a grande questão dos estudos em comunicação 

na América Latina foi: qual a influência dos meios de comunicação na sociedade?  

Na década de 20, a teoria dos efeitos apontava que os meios dominavam as massas 

sociais e os estudos eram pautados nos níveis e duração da exposição, ou nas condições de 

contato. Na década de 40, a teoria dos usos e gratificações, da escola funcionalista, demarcava 

as funções da comunicação na sociedade através do uso concreto e as satisfações do contato 

com o meio, e inverteu a pergunta: o que faz a audiência com os meios de comunicação?  

Nos anos 60, os estudos culturais, oriundos da escola marxista, enfatizavam o papel da 

cultura e das práticas culturais na relação entre os meios e a sociedade, trazendo um 

deslocamento analítico para os grupos sociais. Na década de 70, a teoria literária buscou 

entender a estética da recepção  fixando-se na ação da estrutura dos textos na audiência. E, a 

partir dos 80, os estudos de recepção tomaram corpo e emergiu uma nova questão: como se 
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realiza a interação entre meios de comunicação e a audiência? (LOPES, BORELLI, 

RESENDE, 2002).  

Os estudos de recepção são caracterizados pela tentativa da superação do impasse nas 

investigações de comunicação fragmentadas entre produção - mensagem - meio - audiência. 

Martín-Barbero (2003), em seu livro primordial “De los medios a las mediaciones”, rompe de 

forma central com a lógica de entender a comunicação a partir dos estudos dos meios, ou seja, 

a análise da comunicação a partir do entendimento da TV, do rádio ou do jornal.  

Esse autor desenvolve uma teorização sobre a mediação cultural entendendo que o 

receptor não é um sujeito passivo e alienado. Ele o caracteriza como atores ativos e criativos 

que exercitam a sua capacidade de agência. Essa elaboração desperta um fio condutor em 

direção a uma aproximação teórica às premissas da Perspectiva Orientada pelo Ator. 

Os sujeitos passam a exercer a ação, a interação, a ambiguidade, a resistência, a 

negociação, e a contradição na relação com as mensagens. Os atores mantêm relações 

simbólicas através de seu próprio imaginário e sua memória com a mensagem transmitida, 

seja ela na forma direta ou via meios de comunicação. Esse processo ativa as referências 

pessoais que são usadas e negociadas internamente levando a reapropriação de diversos 

modos. 

Os sentimentos, as emoções, as disposições, as atitudes, os comportamentos e as 

expectativas dos atores são suportes na explicação das interações comunicacionais dos atores. 

Os aspectos estéticos e a gramática da linguagem na comunicação auxiliam na compreensão 

desse suporte.  

Nesse ínterim, emerge o conceito analítico mais central dentro dos estudos de 

recepção na comunicação que é o de mediação comunicacional. Esse é entendido como um 

processo estruturante que configura e reconfigura tanto a interação dos atores com os meios, 

como a criação por parte dos atores do sentido desta interação. Nesse conceito aparecem dois 

processos de estruturação, sendo o primeiro derivado da ação concreta dos atores na recepção 

e o segundo influenciado pela cultura, pela política, pela economia, pela idade, pela etnicidade 

e pelas condições situacionais e contextuais dos atores (OROZCO GÓMEZ, 2007). 

Através da perspectiva teórica das mediações comunicacionais, é buscado o 

entendimento integrador e compreensivo da comunicação. A mediação comunicacional é uma 

instância cultural do ator na qual ele produz e se apropria dos significados e sentidos das 

mensagens. O espaço da mediação comunicacional aproxima a construção social dos sentidos 

da comunicação de outras práticas cotidianas de significação, consequentemente a cultura se 

torna o espaço de reflexão. 
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A noção de mediação comunicacional não está restrita apenas às mensagens geradas 

nos meios de comunicação como TV, rádio e jornal. Ela possui uma concepção ampliada 

aplicada ao processo de transformação de todas as ideias que são comunicadas aos atores na 

arena de construção de projeto. Essa dinâmica ocorre no contato direto verbal ou não verbal 

entre os atores, e também através de meios comunicacionais. Nesse sentido, entende-se que 

existem mediações comunicacionais em todo o processo de interface dentro da arena de 

construção do conhecimento agroecológico. 

A principal contribuição teórico-metodológica apropriada dos estudos de recepção 

para essa pesquisa se consolida através de um mapa que orienta a análise das múltiplas 

interações que ocorrem entre os atores na interface, ou seja, um caminho metodológico de 

orientação dos pontos analíticos na relação comunicacional entre os atores dentro da arena de 

construção do conhecimento agroecológico.   

Orozco Gómez (2007), por meio de seu trabalho desenvolvido no México, apresenta 

um modelo teórico-metodológico que busca nortear a utilização da teorização de mediação 

comunicacional para estudos empíricos de comunicação. Esse propõe o desmembramento da 

noção das mediações comunicacionais em quatro aspectos distintos: o individual, o 

situacional, o institucional e o tecnológico. 

O autor propõe que a mediação comunicacional individual, seja voltada ao 

entendimento do sujeito e seu desenvolvimento cognitivo e emotivo, está relacionada ao 

campo dos estudos psicológicos e a capacidade de apreensão das pessoas. Essa mediação 

comunicacional também está ligada ao sujeito social e a sua capacidade de agência. Nesse 

aspecto são pensadas as relações dos atores com o meio de comunicação, as diferenças de 

percepção entre sexos em relação às mensagens, as diferenças de apropriação e interesse em 

função da idade e a influência da cultura ligada a etnicidade. 

Segundo Orozco Gómez (1991), nessa mediação comunicacional  busca-se entender o 

funcionamento da matriz de percepções, de apreciações e de ações dos atores. Esse autor 

propõe a noção de guión para auxiliar a construção desse entendimento. Os guións são 

representações mentais ordenadas de uma sequência de eventos dirigidos à obtenção de uma 

meta. Centram-se na atuação do ator no sentido da sua ação social. Nessa condição, se 

diferenciam de uma conduta, pois é mais que uma simples reação. Necessariamente o guión 

implica em reflexão e, por conseguinte, na consciência do ator.  

O conceito de guión alia ação e discurso. Pode ser entendida como uma pauta para 

atuar de acordo a uma representação genérica, da qual o ator entende como se espera 

socialmente que esse aja. Têm um sentido de regras desenvolvidas no aprendizado por meio 
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da observação e da participação junto à família, à escola, à comunidade e outras instituições. 

Os guión têm uma esfera de significação sendo construídos socialmente e culturalmente 

aceitos na interação social (OROZCO GÓMEZ, 1990).  

Porém, dentro do arcabouço teórico da Perspectiva Orientada pelo Ator, a ideia da 

construção social através de planos pré- estruturados, como partituras musicais, ou a própria 

noção de guión não são aceitáveis. Para Long (2001), o construcionismo social entende os 

processos nos quais os atores específicos se comprometem como a coprodução de seu próprio 

mundo social: pessoal e coletivo. Esse processo mistura novos e velhos experimentos com as 

reações a situações existentes.  

O construcionismo social não pode estar apegado a essencialismos e determinismos 

que assumam acontecimentos do tipo causa-efeito no sentido de leis, lógicas universais e 

tendências centrais. Tais formulações correm no sentido contrário a POA, onde a ação social 

busca construir projetos e práticas sociais (LONG, 2001). 

A noção de agência dos atores na construção dos projetos sociais é o conceito central 

que será observado nessa pesquisa quando do estudo dos elementos constitutivos da mediação 

comunicacional individual. As elaborações dos atores exercendo sua capacidade de agência 

dentro das arenas sociais possibilitarão a identificação e análise das informações ligadas às 

percepções diferenciais entre sexos e geracionais, o efeito da cultura, as interpretações 

pessoais do método participativo utilizados na interface e a influência dos domínios. Nesse 

caminho não será apropriada a noção de guión. 

Continuando, Orozco Gómez (2007) apresenta a mediação comunicacional situacional 

propondo que essa análise a apreensão e a negociação em relação ao espaço. Enfoca a casa 

como primeiro espaço de contato com os meios de comunicação, as negociações do 

apreendido nos meios dentro da arena e, espaços diversos como os salões comunitários, a 

escola, a igreja, o futebol, entre outros. No escopo dessa investigação, essa mediação 

comunicacional estará assentada na arena de construção dos projetos. Foram os focos 

analíticos a delimitação da arena de CCA entre; a delimitação das relações dentro dos espaços 

comunitários, municipal e territorial; o grau de entrelaçamento com outras arenas; os 

momentos de interface entre os atores e as modificações advindas do método participativo.  

O terceiro aspecto proposto por Orozco Gómez (2007) é a mediação comunicacional 

institucional que considera o campo de forças institucional onde os atores estão emersos. As 

instituições sociais intercediam a agência dos atores em diferentes momentos. Diversas 

instituições são identificadas nessa mediação comunicacional, desde as mais primárias como a 

família e as comunitárias, até as formadas em espaços sociais amplos como o mercado.  
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Dentro das mediações comunicacionais institucionais é possível averiguar um 

conjunto de negociações entre os atores dentro da arena no processo comunicativo e de gestão 

de significados. São investigadas a predominância de alguns atores sobre outros, a habilidade 

comunicativa como a detenção da linguagem, e as características do espaço onde ocorre a 

agência, sendo misturados em circuitos de ação de resistência e confrontação, passividade e 

aceitação, proposição e debate (OROZCO GÓMEZ, 2000). 

Outro ponto analítico é o entendimento da emergência dos problemas que serão 

tratados no processo de CCA. Os problemas podem ser exemplificados em questões 

tecnológicas na produção agrícola, em processos sociais locais ou na formulação das 

demandas comunitárias. Os atores agricultores vivem os problemas de forma difusa, não 

existindo uma codificação das questões enquanto um problema. Dessa forma, o problema 

social não existe em si mesmo. A enunciação e a tradução do fato na forma de problema se 

conformam a partir dos articuladores, através da sua tradução em linguagem-projeto 

(SARDAN, 1995). 

Essa emergência do problema não é neutra, a própria linguagem-projeto na sua 

apresentação traz um interesse implícito. Caracteriza-se por uma versão impregnada. A 

linguagem-projeto condiciona comportamentos. Na emergência do problema existe um 

recorte de determinadas categorias dentro da arena e uma luta pela definição das fronteiras 

(SARDAN, 1995). 

Também na enunciação do problema social é exigida uma tradução da linguagem dos 

agricultores para a linguagem-projeto. Essa capacidade é característica do articulador, 

cabendo a esse, o papel de especialista na tradução e enunciação do problema dos 

agricultores. Porém, nessa tradução existe um grau de influência dos interesses do próprio 

articulador e da institucionalidade a qual ele está ligado. Na análise da mediação 

comunicacional institucional serão buscados o entendimento da dinâmica dessa tradução dos 

problemas, como forma de averiguação da lógica da construção das práticas sociais.  

A mediação comunicacional tecnológica, a quarta proposta por Orozco Gómez (2007), 

se caracteriza como aquela voltada ao entendimento dos meios comunicacionais como a TV, 

o rádio, o jornal e internet. Nessa, são analisadas sua programação, o formato cultural desses 

programas, o gênero e a significação buscada junto aos receptores. Essa mediação 

comunicacional tecnológica envolve os estudos dos meios de comunicação de forma mais 

detalhada. Essa mediação não será enfatizada nessa pesquisa. Essa escolha ocorreu devido à 

necessidade de centralização do foco investigativo em pontos que são fundamentais ao 

entendimento dos objetivos propostos inicialmente.  
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Figura 4 - Mapa Mental do processo de mediação comunicacional 

 

Fonte: Autor (2013). 

A totalidade das mediações comunicacionais mencionadas, age de forma conjunta na 

comunicação, determinando sentidos e influências. Segundo Orozco Gómez (1993), a 

recepção do ator e a formação dos sentidos e significados, são intercedidas por diversos 

elementos proveniente do sujeito, das diversas institucionalidades envolvidas no processo, do 

local e a situação onde ocorre o processo e dos próprios meios de comunicação.  

A construção teórico-metodológica dos trabalhos desse autor foi realizada para o 

entendimento das mediações comunicacionais das crianças em relação a um destacado meio 

de comunicação, a TV (OROZCO GÓMEZ, 2007). Porém, argumentasse que é plausível a 

aproximação desse mesmo mapa, para a utilização juntos aos processos de interface dentro da 

arena de construção do conhecimento agroecológico.  

As principais razões que levam a esse entendimento são seus preceitos teóricos que 

abrangem o ator como elemento analítico central, a agência dos atores como a capacidade de 

modificação e a elaboração das mensagens, dos projetos, das práticas e da possibilidade da 

delimitação de arena na apropriação das ideias.    

O uso dessa proposta teórico-metodológica que enfatiza o estudo das mediações 

comunicacionais busca capturar as elaborações e reelaborações dos atores nas interfaces em 

sua relação direta, com a utilização do método participativo em arenas com ambientes 

comunitários, municipais e territoriais. Fica o entendimento que os processos de comunicação 

e a mediação comunicacional não podem ser caracterizados como momentos estanques. 

Mesmo nas ocasiões em que atores debatem em espaços públicos, existe a transcendência 

daquele tempo e espaço.  

As dinâmicas de construção do conhecimento agroecológico sofrem múltiplas 

mediações comunicacionais pelos atores antes dos encontros formais como reuniões, durante 
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esses e também depois. O sentido apropriado pelos atores é levado aos outros espaços, 

privados e públicos, nos quais são reapropriados produzindo novos sentidos. 

3.1.7 Em Síntese 

O arcabouço teórico proposto para a análise do espaço empírico transita pela 

Perspectiva Orientada pelos Atores onde existem pedras angulares que a delimitam e podem 

ser expressas nas ideias de que a vida social é heterogênea, abarcando uma ampla diversidade 

de formas sociais e repertórios culturais. Torna-se importante o estudo de como ocorrem, 

reproduzem, consolidam e transformam tais diferenças, identificando os processos sociais 

envolvidos.  

Nesse intento, se requer uma teoria de agência baseada na capacidade dos atores para a 

compreensão do fenômeno. Parte-se da premissa de que a ação social dos atores ocorre dentro 

de arenas sociais, onde os domínios devem ser analisados para o entendimento dos 

significados, valores e interpretações culturalmente construídos. Os projetos dos atores e suas 

práticas são constituídos dentro da arena  destacando-se o conceito de interface, como sendo 

um ponto crítico de união e confrontação onde se explora as diferenças de interesse social, 

interpretações culturais e conhecimento (LONG, 2001). 

As interfaces entre os atores dentro da arena de CCA são ambientes de encontro face a 

face onde se enfatizam as negociações, conflitos e disputas por posições culturais. Nessas, se 

desenvolvem o exercício dos discursos dos atores e também a intervenção planejada dos 

articuladores no sentido da intersecção das experiências voltada à construção do 

conhecimento agroecológico. A emergência de novidades dentro da arena se torna um 

elemento analítico chave. O uso do método participativo produz diferenciações desse 

processo dentro da arena.  

De forma metodológica, os aportes dos estudos de recepção da comunicação auxiliam 

na compreensão dos processos intrínsecos que ocorrem com os atores no momento da 

compreensão das mensagens, na reelaboração dos sentidos a partir de seu repertório cultural e 

na construção de seu projeto. Esse caminho teórico é calcado na busca do entendimento dos 

processos da mediação comunicacional na construção do conhecimento agroecológico.     

3.2 O REFERENCIAL METODOLÓGICO: OPÇÕES METODOLÓGICAS NA PESQUISA 

Os elementos centrais da atual pesquisa, são a busca do entendimento das relações 

envolvidas na construção do conhecimento agroecológico em um dado grupo social, e a 
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influência do método participativo na interface dos atores agricultores e articuladores nessa 

arena. Esse quadro assinala naturalmente para o caminho de uma pesquisa de caráter 

qualitativo.  

Dentre a gama de métodos de análise na pesquisa qualitativa foram consideradas 

possíveis ao contexto proposto a análise de conteúdo e a análise do discurso. O conceito de 

análise do conteúdo é entendido como o conjunto de técnicas de análise da comunicação que 

visam à obtenção da descrição dos conteúdos das mensagens através de procedimentos 

sistemáticos e objetivos. Essa possui técnicas de análise qualitativas e quantitativas, sendo as 

principais: análise temática ou categorial, análise de avaliação ou representacional, análise de 

expressão, análise de relações e análise de enunciação (BARDIN, 1979). 

A análise do discurso é um método que se apoia na reflexão acerca das condições de 

produção textual dentro de um quadro histórico-ideológico. Busca desvendar os mecanismos 

de dominação escondidos sob a linguagem e compreender o modo de funcionamento, os 

princípios de organização e as formas de produção social do sentido (MINAYO, 2000). 

Na tentativa de consolidar a escolha metodológica que possibilite a melhor 

instrumentalização das técnicas de pesquisa, foram descartadas para esse estudo, as técnicas 

de análise de conteúdo assentadas em um viés quantitativo como: a análise temática ou 

categorial, de avaliação ou representacional, de expressão e de relações. A técnica de análise 

da enunciação, dentro do método de análise do conteúdo, tem a capacidade de aliar a 

avaliação do texto produzido na comunicação, com as diversas outras formas estruturais 

atípicas, não verbais, podendo ser uma opção para o estudo.  

Alguns autores classificam a própria análise do discurso como mais uma técnica 

dentro do método da análise de conteúdo, aproximando-a da análise da enunciação. Porém, a 

maioria dos autores entende a análise do discurso como um método de análise diferencial que 

busca transcender o sentido das mensagens para além dos textos e as palavras.  Aliando-se a 

essa corrente, se optou pela análise do discurso como o método para a análise dessa pesquisa, 

principalmente em função de que dentro da arena de CCA, o discurso é o elemento chave na 

interface de construção dos projetos.  

Através da análise do discurso, é possível o estudo da influência dos atores na arena, 

ou seja, a função de tradução entre a linguagem desenvolvimento, a construção dos projetos, a 

identificação da enunciação dos problemas e o papel de representação. Segundo Long (2001), 

o construcionismo social está ligado ao discurso. Esse entende que o discurso não é apenas o 

modo como se usa o verbo na comunicação oral ou a retórica pública, mas também o 

comportamento não verbal, as expressões corporais e os sentimentos. Também, enfatiza as 
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dotações de significados sociais e valores particulares que os atores atribuem na relação entre 

tecnologia e os artefatos. Nesse sentido existem ligações entre os discursos e as práticas 

sociais dos atores.  

Os discursos pertencem aos atores que os usam, os manipulam e os transformam. Uma 

aproximação orientada pelo ator se caracteriza como uma maneira de entender os processos 

sociais e de colocar ênfase nas práticas sociais, com um método de análise das práticas 

discursivas e das situações de interface. Nesse sentido, é importante desenredar os recursos 

utilizados dentro da arena e reconhecer que os discursos não estão separados das práticas 

sociais (LONG, 2001).  

3.2.1 O método de pesquisa: Análise do discurso 

No sentido da garantia epistemológica da qualidade metodológica dessa pesquisa 

qualitativa, foram elencados como grupo de pressupostos: a transparência, determinada 

através da explicitação de todas as ferramentas de análise; a flexibilidade, atingida através da 

possibilidade de intercâmbio das técnicas metodológicas no momento de aplicação, em 

função das modificações da condição do objeto de estudo;  a precisão e a confiabilidade, 

buscada na escolha do método, ou seja, a análise do discurso (STEINKE, 2003).   

Segundo Beaud e Weber (2007) as três principais condições para a realização de uma 

pesquisa qualitativa, são a de conter a clara definição de um tema, expressa na formulação do 

problema de pesquisa; a delimitação de um espaço de análise; e a determinação do contexto 

social, que é a análise de como o pesquisador é visto no campo.     

Cabe salientar, na atual pesquisa, os cuidados necessários nas investigações 

qualitativas na relação do investigador com os atores. Tornou-se premente uma constante 

atividade reflexiva do investigador, bem como a elaboração dos problemas do outro não mais 

como um objeto abstrato de pesquisa, mas como um parceiro intelectual no estudo de um 

fenômeno que se quer conhecer, ou seja, compreender um acontecimento com o outro. 

Através dessa premissa as experiências dos atores se tornam referências que conversam com 

as ideias do pesquisador, é nessa construção relacional que ocorre a análise do fenômeno em 

foco (SCHIMIDT, 2008). 

Retomando o raciocínio em relação ao método de pesquisa, salienta-se que o primeiro 

autor a propor a análise do discurso foi Michel Pêcheux, na França nos anos 60, com a obra 

"Análise Automática do Discurso". Essa emerge no sentido da ruptura com uma tendência 

estruturalista hegemônica na época. O autor entende que é no discurso o lugar privilegiado da 

observação das relações entre os atores, como é também um ambiente de intersecção, de 
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imbricação entre teoria e análise, permitindo a visualização do funcionamento dos 

mecanismos de produção de sentidos. 

O discurso vai trazer indícios de ruptura que o trabalho do analista procura 
desvendar, compreender, interpretar, através de gestos de interpretação que 
tentam flagrar o exato momento em que o sentido faz sentido. O sujeito 
constituído pela linguagem, enquanto contradição e desejo, a história como 
processo de produção de sentidos e a língua como um corpo espesso e denso 
atravessado de falhas, são noções que em Análise do Discurso só podem 
prosperar e florescer, se remetidas à perspectiva do discurso (FERREIRA, 
2009, p.1). 

Dentro da atual pesquisa, os discursos são centrais na análise da arena de construção 

do conhecimento agroecológico. Esses se caracterizam como formas de legitimação dos 

projetos dentro da arena. Long (2001), nas reflexões sobre as premissas da POA, aponta que 

uma maneira útil de explorar a transcendência dos repertórios culturais particulares e também 

entender como esses atuam entre eles e se interpenetram, é através da análise do discurso. O 

autor define como discurso um jogo de significados insertos nas metáforas, representações, 

imagens, narrativas e declarações, que mostram uma versão particular da verdade acerca de 

objetos, pessoas, eventos e as relações entre eles.  

Para Fiorin (2000) operativamente existem dois tipos de discursos: o figurativo e o 

temático. O discurso figurativo tem uma função descritiva de representação do mundo, sendo 

que na pesquisa  deve se tentar compreender o tema enunciado. O discurso temático tem uma 

função interpretativa procurando a explicitação da realidade através da classificação, 

ordenação e estabelecimento de relações e dependências, para a sua pesquisa  deve se buscar 

o entendimento dos esquemas narrativos.  

Os discursos operacionalmente estão divididos em três níveis: o discursivo, o narrativo 

e o profundo. Na análise do nível discursivo, existe a percepção pelos tipos de discursos como 

o lúdico, o polêmico e o autoritário. O nível narrativo pode ser observado pelos esquemas  de 

narração, na enunciação, da pessoa, do espaço e do tempo do discurso. O nível profundo tenta 

explicar o mais abstrato da produção, do funcionamento e da interpretação do discurso 

(FIORIN, 2000). 

A análise do discurso avalia um conjunto de procedimentos argumentativos para o 

entendimento das nuances da luta entre os atores dentro da arena, dentre os quais se salientam 

a ilustração e as figuras de pensamento. As ilustrações são afirmações gerais acompanhadas 

de exemplos na intenção de comprovação. As figuras de pensamento consistem em recursos 

de persuasão, sendo de oposição como a ironia, a lílotes (efeito de atenuação), a preterição e a 

reticências; ou de oposições graduais como o eufemismo e a hipérbole. 
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3.2.2 Delimitações do espaço empírico 

O processo de planejamento participativo regional-PPR da região Centro Sul do RS, 

que será descrito posteriormente no capítulo 4, é bastante amplo podendo ser analisado por 

múltiplos aspectos. Uma feição central poderia ser a análise de seu principal objetivo que foi a 

constituição do plano estratégico regional, ou por outro lado, a influência deste dentro dos 

dezesseis Planos Municipais de Desenvolvimento Rural-PMDR dos entes envolvidos. Porém, 

para a atual pesquisa o foco de análise é a formação e desenvolvimento de arena de 

construção do conhecimento agroecológico, onde os atores desenvolvem um processo de 

construção de projetos através do método participativo.  

Dentro do processo, quando os atores constituíram os diagnósticos nos níveis 

comunitários, municipais e o territorial, as informações e as percepções da realidade foram 

trocadas e rearticuladas entre os agricultores e os diversos articuladores. A construção social 

de um diagnóstico verbalizado refletiu um ponto de consenso formado a partir da luta 

dialógica entre os atores. Esse mesmo processo não pode ser percebido fechado no objetivo 

central, mas influenciando na sua totalidade os próprios projetos dos atores participantes 

configurando uma arena de construção do conhecimento agroecológico. 

Nessa perspectiva, o espaço de formação da linha de desenvolvimento e a construção 

de planos podem ser compreendidos como um ambiente primordial de uma arena de 

construção de conhecimento. Nesse processo, os atores sociais captaram novos discursos e 

estratégias.  

3.2.2.1 A delimitação do município, da arena e dos atores 

O primeiro critério para conformação de um foco espacial foi a escolha de um 

município dentro da região onde se desenrolou o PPR. Como elemento essencial foi escolhido 

um município em que o processo tenha sido realizado em 2001 e que contivesse 

desdobramentos nesse período. Também se buscou município com características 

representativas de toda região Centro Sul, como por exemplo, a população rural elevada em 

relação à população urbana, a hegemonia econômica da cadeia produtiva do tabaco e a 

concentração da agricultura familiar. 

Através de consulta realizada junto aos articuladores do CODETER da região Centro 

Sul foi indicado o município de Dom Feliciano. O principal argumento levantado para essa 

escolha foi que após o PPR de 2001 ocorreu uma dinâmica de formação de inúmeras 

associações comunitárias rurais que desencadeou na formação de um Conselho Municipal de 
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Desenvolvimento Rural-CMDR com ampla participação dos atores agricultores. Esse 

processo foi pautado pelo método participativo e permanece ativo na atualidade.  

O município de Dom Feliciano tem grande dimensão territorial espelhando ampla 

diversidade do agroecossistema que propicia encontro de múltiplas realidades sociais e 

ambientais, o que favorece a observação da diversidade. Também é a sede anual do Fórum da 

Agricultura Familiar. 

Mais uma argumentação complementar para a escolha do município de Dom Feliciano 

foi a questão da fragilidade social. Existe o entendimento que esse critério é importante 

analiticamente nos estudos de locais onde o fenômeno da pobreza rural esteja alojado. Essa 

preocupação busca conectar a atual pesquisa com os preceitos fundamentais dos estudos em 

Desenvolvimento Rural. Para a identificação do grau da fragilidade social foi utilizado o 

Índice de Desenvolvimento Sócio Econômico - IDESE28 construído pela Fundação de 

Economia e Estatística do RS (Quadro 3) que na sua formulação segue a mesma lógica do 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH(SEM, 2000). 

Quadro 3 - Componentes do IDESE. Dados médios do estado do RS e do município de Dom 
Feliciano 

 Componentes do IDESE   
Município Educação29 Renda30 Saneamento31 Saúde32 IDESE33 Ordem34 

Dom Feliciano 0,756 0,583 0,159 0,842 0,585 482º 
Média Estado RS 0,855 0,807 0,569 0,848 0,770  

Fonte: FUNDAÇÃO..., 2008. 

O quadro 3 apresenta que, entre a totalidade dos 496 municípios do Estado do  Rio 

Grande do Sul, Dom Feliciano ocupa a posição de 482º. Esse fato caracteriza um diagnóstico 

de dificuldades estruturais dentro do processo de desenvolvimento, possibilitando uma fonte 

para pesquisa das dinâmicas de Desenvolvimento Rural.  

Analisando internamente o município de Dom Feliciano, foi necessária a definição de 

mais um filtro de delimitação no momento de escolha das comunidades rurais a serem 

pesquisadas, pois o universo continuava amplo. No exame dos primeiros documentos foi 

visualizado que dentro do processo de PPR ocorreu a construção pelo CMDR da ferramenta 

participativa do mapa das regiões homogêneas, que através de indicadores socioambientais 

_______________ 
28 Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - cf. FEE, 2008.  
29 Índice da Educação formado pela: taxa de abandono do ensino fundamental, taxa de reprovação do ensino 

fundamental e taxa de atendimento do ensino médio. 
30 Índice Renda formado pela: Taxa de analfabetismo e Geração e Apropriação da renda. 
31 Índice de Saneamento formado pelo: Abastecimento água e Tratamento de esgoto. 
32 Índice de Saúde formado pela: Taxa de nascimentos abaixo peso, Taxa de mortalidade infantil e Esperança de 

vida. 
33 Variação do IDESE: baixo <0,499; médio de 0,500 a 0,799; alto >0,800. 
34 Ordem dos Municípios do RS: Crescente do 1º a 496º 



90 

dividiu o espaço municipal rural em quatro grandes regiões. Também foi identificada, após 

2001, a formação oficial de 18 associações comunitárias rurais dentro dessas quatro regiões 

homogêneas. A partir desses dois elementos foi optada pela escolha do inicio da pesquisa 

dentro de cada uma das regiões homogêneas, em uma associação comunitária rural 

representativa, e expandir para outros atores de outras associação pertencentes a mesma 

região de acordo com a rede de contatos.  O Quadro 4 mostra o grupo de associações de cada 

região homogênea. 

Quadro 4 - Associações comunitárias rurais existentes dentro das regiões homogêneas de Dom 
Feliciano-RS 

Regiões Homogêneas  Associações 
 
 
 

Tigre 

Associação Linha Amaral  
Associação Maximiliano Kolber  

Associação Remanso 
Associação Padre Rodolfo  

Associação Lomponeto  
Associação Tomas Flores 
Associação Costa Sutil  

  
 
 

Faxinal 

Associação Santa Cecília 
Associação do Faxinal  

Associação São Valentim  
Associação José Bonifácio  

  
 

Cavadeira 
Associação Carvalho  

Associação Fátima  
Associação Santo Antonio 

  
 

Gaspar Simões 
Associação Ulisses Lopes 

Associação Getúlio Vargas 
Associação do Capivari 

Associação Passo Lajeado 
Fonte: Autor (2013). 

Dessa forma, para a região homogênea do Tigre foi iniciada a pesquisa na Associação 

Comunitária Costa do Sutil; para região do Faxinal na Associação do Faxinal; para a região da 

Cavadeira na Associação Carvalho; e para a região do Gaspar Simões na Associação Passo do 

Lajeado.  

Determinado o município, a região homogênea e a associação comunitária, e 

respeitada a lógica do referencial teórico de seguir a ação dos atores, foram escolhidos os 

atores para as primeiras entrevistas. Através de consulta aos articuladores do CMDR foram 

indicados os primeiros atores agricultores a serem entrevistados, sendo eles: os atores 

agricultores que participaram do momento comunitário do processo de planejamento em 

2001, ou aqueles que representaram as comunidades nos CMDR, ou ainda os que estiveram 

presentes nos momentos regionais. 
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Nas entrevistas com os agricultores, foi buscada a formação de uma rede de contatos 

para a identificação de outros agricultores envolvidos, e os articuladores centrais do processo, 

em especial, os envolvidos com o método participativo. As diversas indicações produziram 

uma rede de contatos, onde os principais nós foram os atores mais citados. Esses atores 

também foram entrevistados.  

Cabe salientar que o apoio dos articuladores da Emater-RS que trabalham junto ao 

município de Dom Feliciano foi fundamental para a apresentação do pesquisador aos diversos 

atores, para manutenção de um ambiente de confiança com os atores agricultores e 

articuladores, e para a logística do trabalho de pesquisa. Essa ação propiciou um grau de 

facilitação na interface entre pesquisador e atores, e permitiu um aprofundamento na temática 

em estudo. 

O esquema expresso na figura 5, na sequência, sintetiza a lógica de identificação dos 

atores que foram entrevistados na pesquisa de campo. 

Figura 5 - Esquema de delimitação dos atores entrevistados na pesquisa em Dom Feliciano 

 

Fonte: Autor (2013). 

3.2.2.2 A Produção dos dados: As técnicas 

Para o início dessa pesquisa, foi necessária a realização de um estudo exploratório no 

sentido de entender a distribuição espacial do município, das comunidades e dos atores 

envolvidos, e a próprias dinâmicas dos processos desenvolvidos. Também essa fase propiciou 

o contato com informantes chaves do CODETER e do CMDR que apontaram as comunidades 

e atores para a aplicação das técnicas de produção de dados. 
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O autor desta pesquisa, em sua atividade profissional, exerce a função de articulador 

no âmbito territorial, tendo inserção junto a toda a região e conhecendo pessoas que trabalham 

no município escolhido para a pesquisa. Essa função estratégica, vivenciada 

profissionalmente, propiciou facilidades na fase inicial da pesquisa em relação aos contatos 

municipais e comunitários e também no entendimento espacial e metodológico do ocorrido no 

PPR. Cabe salientar, que em todos os passos dessa investigação o autor buscou desenvolver 

um afastamento analítico para evitar a possível contaminação do estudo acadêmico com o 

atual papel do exercício da articulação.  

O primeiro passo da técnica metodológica da pesquisa, foi a revisão da documentação 

oficial do processo do PPR da região Centro Sul. Nesse processo,  buscou-se informações do 

CODETER, dos CMDR, das comunidades, dos agricultores e dos articuladores envolvidos no 

processo, das ferramentas participativas utilizadas, dos objetivos e dos resultados obtidos, 

entre outros.  

Também, foram realizadas entrevistas com informantes chave desse processo dentro 

do CODETER, como os coordenadores regionais, os agricultores e os articuladores. O 

objetivo desse momento foi o conhecimento dos objetivos gerais dos planos, suas estratégias e 

o entendimento da linguagem-desenvolvimento das instituições envolvidas com seus signos e 

ideologias. Nessa ocasião também ocorreu a identificação dos integrantes do CMDR, das 

comunidades rurais escolhidas e das famílias de agricultores.  

Nessa fase exploratória, ocorreu a retomadas das ferramentas participativas 

construídas e foram realizadas discussões na busca do entendimento analítico dos atores 

envolvidos. A análise do material permitiu o resgate dos processos de construção tradicional 

do conhecimento, o início da identificação da arena de formação dos projetos, os impactos da 

fase de modernização da agricultura na região, o grau e ruptura deste processo na construção 

do conhecimento tradicional, o reconhecimento do momento e ação dos articuladores, o uso 

das ferramentas participativas, entre outros aspectos.  

O próximo passo metodológico foi o uso da técnica de entrevista semiestruturada 

junto a famílias dos atores agricultores. A entrevista típica se desenvolveu através de uma 

recorrida pela propriedade rural, na intenção de visualizar os locais de produção de cultivos e 

criações para identificação do atual sistema de produção. Nesse momento se discutiu temas 

gerais, no sentido da aproximação entre entrevistador com o entrevistado, e se localizou 

caminhos para o começo de um diálogo.  

Em sequência, foi realizada uma entrevista com a família. Os temas iniciaram pela 

coleta de dados genéricos de idade, origem, escolaridade, tempo de residência na comunidade, 
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tamanho da propriedade, produção de cultivos e criação, produção de autoconsumo, 

reconstrução dos sistemas de produção em décadas passadas, e as modificações que foram 

sucedendo. Sequencialmente, foi buscado o entendimento de qual foi a arena de onde surgiu 

as informações para a constituição do atual projeto e as práticas, e quem são os atores 

importantes (agricultores e articuladores) quando da construção do projeto. Também se 

questionou sobre quais os meios de comunicação existentes e a sua forma de utilização, entre 

outros aspectos. 

A entrevista teve como objetivos focais, a delimitação da arena de construção do 

conhecimento agroecológico, as influências dos articuladores, o dimensionamento do 

entendimento sobre o método participativo, bem como suas técnicas e ferramentas, e as 

influências dos meios de comunicação no aporte de informação.  

As entrevistas com os agricultores, como regra, partiram de uma dimensão ecológica e 

técnico-agronômica em razão da possibilidade da observação concreta das práticas sociais e 

seguiram no sentido de processos socioeconômico, cultural e sociopolítico. A técnica da 

entrevista levou em consideração a premissa de que pela observação das práticas sociais e da 

problematização era possível a captura dos discursos ligados aos objetivos propostos na 

pesquisa. 

Dentro da arena de construção do conhecimento agroecológico, foram desenvolvidas 

as entrevistas dos atores na fase de levantamento de dados primários dessa pesquisa. Nos 

espaços comunitários, municipal e territorial foram realizadas 23 entrevistas com atores 

agricultores e 9 com atores articuladores. No quadro 5, na sequencia, são apontados os atores 

entrevistados em cada espaço para a visualização dessa dispersão. 

 

Quadro 5- A distribuição nos espaços da arena das entrevistas realizadas na pesquisa 

ARENA CCA e seus diversos espaços ENTREVISTAS 
Fórum da Agricultura Familiar e Codeter ART_1;  ART_3;  ART_4;  ART_6; ART_9 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ART_2; ART_5; ART_6; ART_7; ART_8 

Comunidades Rurais:  
Associação Comunitária Getúlio Vargas e Passo Lajeado 

– Região Homogênea Gaspar Simões 
 

AGR_3; AGR_6; AGR_17;  
AGR_18; AGR_22 

Associação Comunitária Carvalho – Região 
Homogênea da Cavadeira 

 

AGR_1; AGR_9; AGR_10;  
AGR_11; AGR_12; AGR_13 

Associação Comunitária Costa Sutil – Região 
Homogênea do Tigre 

 

AGR_2; AGR_4; AGR_5; 
AGR_14; AGR_23 

Associação Comunitária Faxinal – Região 
Homogênea do Faxinal 

 

AGR_7; AGR_8; AGR_15 
AGR_16; AGR_19; AGR_20; AGR_21 

Fonte: Autor (2013). 



94 

O formato de construção social dos projetos familiares leva ao caminho de uma ampla 

heterogeneidade. Por esse aspecto teórico, existe a impossibilidade da saturação dos dados 

qualitativos através das entrevistas. Para a manutenção do rigor científico da pesquisa 

apostou-se na trajetória metodológica da seleção do município, da região homogênea, das 

associações comunitárias, e finalmente dos atores agricultores, permitindo o vislumbre do 

caminho e dos critérios das escolhas.  Nesse sentido, foram realizadas no mínimo de cinco 

entrevistas com agricultores por região homogênea, buscando um grau de representatividade, 

ou seja, cinco nós da rede de contato.  

A técnica da entrevista semiestruturada com as famílias de agricultores foi gravada e 

posteriormente disponibilizada eletronicamente. A totalidade do processo foi fotografada com 

o intuito de uma análise complementar das informações coletadas. Dessa forma foi possível a 

identificação visual dos espaços externos como os campos de cultivo e as criações, a casa dos 

agricultores, as características étnicas, artefatos ligados a produção e a cultura, crenças, entre 

outros. A ideia do uso da fotografia foi como uma técnica complementar de documentação. 

Mais uma forma de transpor a problemática de pesquisa, dessa vez em imagens. Essa ação se 

caracterizou pela busca de um apoio a descrição da realidade complexa com vários elementos, 

sendo uma tentativa de entendimento dos significados intrínsecos dos usos sociais da cultura 

material (ECKERT, 1995).   

De forma complementar foi registrado no Diário de Campo as anotações de eventos e 

os progressos das observações. Nesse foi tomada a atenção com a precisão na descrição dos 

detalhes e a honestidade no relato. A principal função do diário foi a da realização de 

anotações cotidianas para a releitura em bloco nos períodos de análise (BEAUD; WEBER, 

2007). 

O Diário de Campo é uma técnica na qual se registrou as observações no transcurso da 

pesquisa, os eventos públicos que dizem respeito ao tema, as interações entre os atores antes 

ou depois da aplicação das técnicas de investigação, entre outros aspectos que auxiliaram na 

compreensão. O seu objetivo foi de auxiliar na constituição de uma cronologia dos eventos de 

campo da pesquisa, com a ordem do uso das técnicas e laços entre os momentos e a ênfase em 

eventos marcantes para as análises do ocorrido (BEAUD; WEBER, 2007).   

Nas primeiras entrevistas com os agricultores foi solicitada a indicação de outros 

agricultores e articuladores importantes no processo. Esse grupo de indicações formou uma 

rede de contatos de onde emergiu a sequência dos próximos passos metodológicos como a 

entrevista com os articuladores citados, a visita aos locais chaves na arena, a influência dos 

meios de comunicação, etc.  
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Em relação aos articuladores, nessa fase, foi buscada a compreensão de como eles 

entendem a constituição dos projetos dos agricultores, a forma de apropriação do método 

participativo e como eles apreendem o processo de construção do conhecimento agroecológico. A 

técnica buscou averiguar as opiniões dos articuladores das vantagens ou as desvantagens sobre a 

utilização do método participativo e a continuidade de seu uso no tempo.  

Um momento metodológico subsequente foi a observação participante
35 de momentos na 

arena de construção de conhecimento agroecológico usando ferramentas participativas, no caso o 

acompanhamento de III Fórum da Agricultura Familiar em 2011. Nessa, foi buscada a observação 

das relações que se desenvolvem no interior da arena entre os atores envolvidos na construção dos 

projetos, isto é, o momento da interface entre os atores. O evento foi acompanhado e fotografado 

para posterior análise. 

A Figura 6, na sequencia, sintetiza a lógica para produção de dados primários na pesquisa 

de campo. 

Figura 6 - Esquema para aplicação das técnicas de coleta de dados da pesquisa 

 
Fonte: Autor (2013). 

3.2.2.3 Temas centrais para reuniões e entrevistas 

O formato metodológico escolhido para pesquisa optou que a investigação ocorresse a 

partir de entrevistas familiares ou individuais, no formato semiestruturado. Esse tipo de 

entrevista permitiu uma conversa informal entre pesquisador e entrevistado balizada por um 

_______________ 
35 A técnica da Observação Participante consiste no exercício da percepção, sua explicitação mental, sua 

memorização e anotação no Diário de Campo de determinado evento no desenrolar da pesquisa (BEAUD; 
WEBER, 2007).    
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conjunto de temas pré-definidos no qual foi explorado um conjugado de pontos de interesse 

sobre o assunto (BONI; QUARESMA, 2005). Entendeu-se como temas centrais para o debate 

junto aos atores nas reuniões, entrevistas e observações participantes, conforme descrito no 

Quadro 6 a seguir. 

 
Quadro 6 - Temas para entrevistas 

Atores Agricultores (Entrevista semiestruturada) 

1º Momento: Recorrida pelas áreas de cultivos e criações da unidade de produção. 

Identificação práticas de produção e sociais. 

2º Momento: Entrevista com a família. 

                   Levantamento dados gerais: idade, origem, escolaridade, tempo de residência, tamanho        
propriedade, produção para comércio e autoconsumo. 
                   Reconstrução da dinâmica e evolução dos sistemas de produção.  

                   Identificação dos projetos sociais através do discurso 

                   Identificação e delimitação da arena de CCA 

                   Identificação dos agricultores e articuladores envolvidos na arena de CCA 

                   Identificação das novidades. 

                   Influência comunicação na construção dos projetos sociais 

                   Opinião sobre o método participativo. 

                   Identificação do processo de mediação comunicacional  

Articuladores (sistematização de reunião e entrevista semiestruturada) 

Reunião Grupal com CODETER e CMDR sistematizada por ferramenta participativa 

Quais são os signos e ideologias das instituições envolvidas? (Linguagem- desenvolvimento) 
Revisão e avaliação das ferramentas participativas utilizadas no processo de PPR 

Qual o projeto de desenvolvimento dos atores articuladores? 

Entrevista semiestruturada com os articuladores 

                     Formatos de tradução de mundos, ou seja, o papel tradutor. (Linguagem- projeto) 

                     Quais são os recursos dos articuladores: histórico, conhecimento acumulado, legitimidade. 

                     Identificação do formato e uso das Ferramentas Participativas 

Momento de Interface 

Observação Participante de encontros e reuniões entre os atores utilizando métodos participativos. 
Fonte: Autor (2013). 

3.2.3 A análise dos dados 

A totalidade do material das técnicas de entrevistas semiestruturadas, da observação 

participante e do diário de campo foi disponibilizada eletronicamente. Foi lançada mão da 

analise do discurso como o método analítico. Essa foi uma iniciativa de explicitação, 

sistematização e expressão dos conteúdos dos discursos dos agricultores e dos articuladores, 

buscando deduções lógicas e justificadas a respeito de quem as emitiu e em que contexto. O 
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texto sistematizado, foi o resultado das manifestações do discurso dos atores que foram orais 

ou formados pela linguagem não verbal.  

O conceito teórico que apoiou a sistematização e organização dos dados foi o de 

mediação comunicacional (OROZCO GÓMEZ, 2007). As informações foram agrupadas em 

três grandes grupos: a) As mediações individuais quando estiverem centradas na ação ou na 

capacidade de agência dos atores, na sua forma de apreensão das informações, na emergência 

das novidades e em outras diferenciações; b) As mediações situacionais quando indicaram o 

caminho da localização da arena de formação dos projetos, dos diferentes portfólios dos 

atores, das redes no sentido da estrutura; c) As mediações institucionais nos temas ligados aos 

diferentes projetos em jogo e do campo de forças. 

A primeira etapa desse momento da pesquisa foi a da pré-análise quando da 

organização dos dados levantados. Nesse momento,  retomou-se os objetivos formulados e foi 

buscada a elaboração de categorias analíticas. Foi realizada uma leitura flutuante exaustiva do 

material; a organização de um corpus seguindo os critérios de exaustão, representação, 

homogeneização e pertencimento; a confrontação com os pressupostos iniciais; e a elaboração 

de categorias analíticas. A segunda etapa desse momento foi composta da exploração do 

corpus no sentido da codificação do material bruto a partir das categorias analíticas 

escolhidas. A terceira e última etapa foi o tratamento do resultado obtido e a interpretação 

sustentada pelo referencial teórico escolhido (CAPPELLE, MELO, GONÇALVEZ, 2003). 

A figura 7, na sequência, sintetiza a lógica para análise dos dados levantados na 

pesquisa de campo. 

Figura 7 - Esquema para análise dos dados da pesquisa 

 
Fonte: Autor (2013). 
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4 DIMENSÕES ANALÍTICAS DO ESPAÇO EMPÍRICO 

A presente seção realiza a contextualização espacial e histórica do espaço empírico. 

Posteriormente faz a descrição e análise da relação dos atores com a lavoura de tabaco. 

4.1 CARACTERIZAÇÕES DE DOM FELICIANO 

A caracterização de Dom Feliciano tem como objetivo construir um pano de fundo 

onde serão desenvolvidas as análises que são o objeto dessa pesquisa. Entende-se que a 

abordagem sistêmica, construída através da operacionalização da noção de Sistemas 

Agrários
36

, pode ser um instrumento teórico útil para a identificação dos marcos sociais que 

influenciaram o processo de desenvolvimento do local de estudo e auxiliaram na compreensão 

da lógica dos grupos sociais e suas relações.  

Para Long (2007), a abordagem sistêmica é basicamente inadequada para o 

desenvolvimento de uma sólida compreensão dos processos de construção do conhecimento e 

aponta a POA como uma alternativa viável. Existe uma concordância teórica com a posição 

do autor, porém nesse trabalho é lançado mão dessa ferramenta na estrita intenção da 

construção das linhas gerais, onde se desenrolam a trama dos atores, não caracterizando uma 

opção teórica analítica para os objetivos principais.  

O conceito de sistema agrário é entendido como uma construção teórica sustentada por 

uma lógica de argumentações que transita pela articulação entre o ecossistema e a sociedade. 

Sua principal função é a de ampliação da capacidade de entendimento de uma gama de 

relações sociais, econômicas e ambientais que ocorrem em um dado território. 

Para uma descrição operacional de um sistema agrário é possível imaginar a 

combinação das seguintes variáveis essenciais: o meio cultivado; os instrumentos de produção 

(materiais e força de trabalho); o modo de artificialização do meio; a divisão social do 

trabalho; os excedentes agrícolas e as relações de troca com outros atores sociais; as relações 

de força e de propriedade que regem a repartição do produto do trabalho, dos fatores de 

produção e dos bens de consumo; o conjunto de ideias e instituições que permitem assegurar a 

reprodução social (MAZOYER; ROUDART, 2001).   

Existe o entendimento que não é adequado para os objetivos dessa pesquisa um 

esforço de construção de um pano de fundo com um grau de detalhamento exaustivo de cada 

sistema agrário, que é uma característica dos estudos focados nesse referencial teórico. O que 
_______________ 
36 Segundo Mazoyer (2001), um Sistema Agrário é um modo de exploração do meio historicamente constituído e 

durável. É um conjunto de forças de produção adaptado às condições bioclimáticas de um espaço definido e 
que responde as necessidades sociais do momento.  
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se propõem é a utilização das noções da abordagem sistêmica para desenhar os traços largos 

de cada fase histórica, objetivando a identificação de um enredo sócio ecológico que se 

desenvolveu em Dom Feliciano e consequentemente ampliar a capacidade de interpretação 

dos processos sociais em estudo.  

4.1.1 Caracterização ambiental 

Na construção de um quadro referencial que auxilie o entendimento das dinâmicas 

sociais que se desenrolaram em Dom Feliciano, se torna premente, uma breve discussão sobre 

o ecossistema da região, enquanto uma base ecológica onde os grupos sociais se instalaram e 

iniciaram o processo de desenvolvimento.  

O clima da região de Dom Feliciano, segundo o sistema de Köppen, se enquadra no 

tipo fundamental temperado úmido (Cf) na variedade Cfb. Esse apresenta chuvas durante 

todos os meses do ano tendo a temperatura média do mês mais quente inferior a 22°C e a do 

mês mais frio superior a 3°C. Existe uma distribuição uniforme das chuvas no decorrer do ano 

com um volume que variam entre 1.200 a 1.600 mm anuais (UNIVERSIDADE..., 2003). 

Do ponto de vista geográfico, Dom Feliciano está situado sobre o escudo sul-rio-

grandense. Esse é um planalto formado por rochas ígneas, metamórficas e sedimentares que 

foram originadas do período Arqueano ao Período Cambriano. As formas de relevo variam 

desde coxilhas, morros, pontões e cristas até chapadas com altitude de até 599 metros 

(MENEGAT, 1998). 

Os solos existentes no escudo sul-rio-grandense são formados sobre o substrato 

rochoso mais antigo do Rio Grande do Sul, tendo uma fertilidade moderada, grande 

propensão à erosão e acusam ligeira falta de água (MENEGAT, 1998). 

O município de Dom Feliciano está localizado em uma área de transição entre uma 

região de campos situada nas partes mais altas, na fronteira com o município de Encruzilhada 

do Sul, e uma região de florestas nas escarpas da serra na divisa com o município de 

Chuvisca. Por esse motivo, em suas divisões internas são encontradas regiões com 

características mais marcantes tanto de campos como de florestas e outras com matizes das 

duas.  

Na área de floresta, a flora originária é a floresta estacional semidecidual que se 

caracteriza por formações vegetais do tipo das florestas secas, cuja fisionomia é marcada pelo 

fenômeno da estacionalidade e semidecidualidade foliar. Observa-se que os estratos arbóreos 

superiores dessa floresta são constituídos por reduzido número de espécies 

(UNIVERSIDADE, 2003). Na área de campo a composição florística é variada, sendo 
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formada de campos limpos, campos sujos, vassourais, matas arbustivas, matas arborescentes, 

matas parque, capões e matas de galerias (RIO..., 1994). 

Figura 8 - Mapa de Dom Feliciano delimitando as áreas de campos e florestas 

 

Fonte: Google Earth (2013). 

O município de Dom Feliciano não possui uma rede hídrica com um rio de grande 

volume para drenagem de suas águas, destacando-se apenas o Arroio Sutil. Porém existem 

inúmeros arroios, córregos e sangas que possibilitam um fácil acesso humano a água. Um 

terço de seu território pertence a bacia do rio Guaíba e o restante tem suas águas drenadas 

para o rio Camaquã e para a Lagoa dos Patos. (SOUZA, 2001).   

4.1.2 Dinâmica e diferenciações de sistemas agrários 

A partir dos marcos ambientais descritos e dos pressupostos teóricos da abordagem 

sistêmica, existe o entendimento de que quatro grandes fase, ou sistemas agrários, em Dom 

Feliciano, expressos na sequência:  
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            Quadro 7- Sistemas Agrários Dom Feliciano 

Sistemas Agrários Períodos 

S.A. Indígena (a) 3000 AP – 1700 

S.A. Tropeiro (b) 1700 – 1900 

S.A. Colonial (c) 1900 – 1970 

S.A. Contemporâneo (d) 1970 - Atualidade 

Fonte: Autor (2013). 

4.1.2.1 Sistema Agrário Indígena (3000 AP37 – 1700) 

Segundo Kern et al. (1991), a primeira ocupação humana no território do Rio Grande 

do Sul teve a presença dos índios coletores, caçadores e pescadores no período de 3000 a 

2000 AP. As principais tribos identificadas foram os arachanes, os carijós e os tapes que são 

ramos guaranis. A presença dos índios da tribo tapes é relatada por historiadores em Dom 

Feliciano (TOPACZEWSKI, 1961).   

Os índios eram essencialmente coletores, caçadores e pescadores. A agricultura 

indígena era de coivara em pequenas roças onde era plantado o milho, a fava, a abóbora e a 

mandioca. Abrigos encontrados nas escarpas da serra indicaram que as roças indígenas eram 

feitas próximas às encostas, pois essas propiciavam solo mais fértil e clima ameno (SCHOLL 

et al., 2004). 

O final do período formado pelos indígenas é dado pelo início do fluxo dos primeiros 

europeus que circulavam na região. A desestruturação das tribos locais foi efetivada através 

da preia que era a caça aos índios com intuito do mercado escravista (SCHOLL et al., 2004). 

Dessa fase indígena, muitos dos costumes foram sendo incorporados nas sociedades 

sucessoras como a culinária utilizando alimentos como o milho e a mandioca e o sistema de 

cultivo de coivara. Nesse sentido, não existe uma completa separação entre os sistemas 

agrários, mas uma redução da presença indígena, e uma hegemonia do próximo grupo social. 

Os indígenas foram paulatinamente sendo expulsos desse território. Persistem pequenos 

aglomerados de tribos identificadas na região, em todas as próximas fases históricas, inclusive 

na atualidade. 

4.1.2.2 Sistema Agrário dos Tropeiros (1700 a 1900) 

Em 1715 é relatada a presença dos primeiros portugueses na região de Rio Pardo. Essa 

localidade foi um dos quatro primeiros municípios do estado, sendo referência militar na 

_______________ 
37 AP: antes do presente 
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disputa entre portugueses e espanhóis pela consolidação das divisas brasileiras. O município 

de Encruzilhada do Sul, de onde é emancipado Dom Feliciano, era nessa fase histórica parte 

de Rio Pardo. 

Na região dos campos de Encruzilhada do Sul, em 1770, é relatada a existência dos 

primeiros estabelecimentos pastoril, sendo uma atividade econômica realizada por 

portugueses. Essa é uma primeira referência econômica ligada a Dom Feliciano. 

O gado europeu que foi solto nos pampas na época das reduções jesuíticas se 

reproduziu naturalmente formando grande rebanho. A exploração econômica destes animais 

nesta época se dava pelo arrebanhamento em currais naturais com o objetivo de transportá-los 

até Sorocaba onde serviam de fonte proteica, principalmente aos escravos das Minas Gerais.  

Os tropeiros eram mestiços entre lusos, brasileiros, caboclos, negros, índios e 

mamelucos (pelo duro), que tinham como atividade econômica o transporte do gado, e 

posteriormente o charque, desde a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul até 

Sorocaba, em São Paulo. Este ciclo econômico, baseado no extrativismo animal, foi 

importante na formação sociocultural de todo estado.  

As serras e escarpas com as florestas eram obstáculos naturais a essa atividade, 

consequentemente, esses espaços não foram ocupados nesta fase. As áreas de campos eram os 

caminhos naturais de circulação dos tropeiros. Desse modo, é possível inferir que as áreas de 

campo de Dom Feliciano também foram utilizadas na exploração do gado, mas as encostas 

com as florestas possivelmente ficaram intocadas. 

O sistema agrário dos tropeiros estava centralmente baseado no modo de produção 

escravocrata adotado no Brasil. A motivação econômica principal das tropas circularem pelo 

sul na busca de gado e do charque era a alimentação proteica dos escravos, em especial, das 

minas de ouro do sudeste. Cabe lembrar também que, a mão de obra que transformava o gado 

em charque na colônia de São Pedro, também era de escravos. Na atualidade, na região 

Centro Sul, existe a cidade de Charqueadas que demarca a importância dessa atividade nessa 

fase histórica. 

O rompimento desse sistema agrário ocorreu em virtude do final desse modo de 

produção. A partir de 1888 com a abolição dos escravos, tanto a produção de charque como 

seu consumo, sofreram fortes mudanças levando ao final do ciclo. A própria Revolução 

Farroupilha (1835/45) tem como pano de fundo uma crise nesse setor econômico.  

Com a abolição dos escravos, esse grupo social passou paulatinamente a ocupar 

espaços rurais de menor valor para a atividade econômica da criação de gado. As áreas de 

transição entre campo e floresta, ou zonas com solos com muito afloramento de rochas eram 
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destinadas a essas comunidades (TOPACZEWSKI, 1961). Em Dom Feliciano, na 

comunidade rural chamada Faxinal, está alocado atualmente um grupo social que 

possivelmente é oriundo desse período histórico.  

Dois marcos históricos foram escolhidos para simbolizar a finalização desse sistema 

agrário. O primeiro a promulgação da constituinte de 1891, que possibilitou a ampliação do 

processo de imigração para o sul do Brasil, e o segundo a proclamação da república em 1889.  

4.1.2.3 Sistema Agrário Colonial (1900 a 1970) 

A história social do município de Dom Feliciano começou a ser registrada com maior 

grau de riqueza, a partir de 1861 através da fundação da Colônia de São Feliciano pelo 

Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Em 1874, os primeiros 265 

colonizadores franceses chegaram a região, porém, não se adaptaram e migraram para região 

de Pelotas.  

Entre 1889 e 1890 ocorreu a primeira colonização de imigrantes poloneses 

(TWORKOWSKI, 1991). Essa colonização foi realizada nas áreas de floresta de Dom 

Feliciano, visto que nas áreas de campo existia a presença da criação de gado com a posse da 

terra por portugueses.  

A Colônia de São Feliciano, em 1891, incorporou-se ao município de Encruzilhada do 

Sul, como seu 5°Distrito, pelo ato n° 490 da União. Posteriormente, em 23 de março de 1938 

foi elevada a categoria de Vila.  Em 12 de abril de 1964 foi emancipada a categoria de 

município com o nome de Dom Feliciano. O nome do município foi uma homenagem a 1º 

Bispo do RS, Dom Feliciano José Rodrigues Prates que havia sido padre em Encruzilhada do 

Sul (TWORKOWSKI, 1991).  

Segundo um censo de 1894, na colônia de São Feliciano viviam 1813 poloneses, 500 

pessoas de origem brasileira, 57 pessoas de origem alemã, 35 italianos e 45 de outras 

descendências, possivelmente índios e negros (ROSIAK, 2008). Essa distribuição demarca a 

base da constituição étnica do município polarizada entre os imigrantes poloneses e os 

brasileiros – pelo duro - oriundos da fase de tropeirismo. 
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Figura 9 - Imigração Polonesa 

 
À esquerda, banner mostrando um tropeiro e uma polonesa representando a formação 
étnica de Dom Feliciano. À direita, casa da cultura de Dom Feliciano construída em 
homenagem ao centenário da imigração polonesa com desenho característico da etnia.  
Fonte: Autor (2013).  

Entre os colonos poloneses, a preocupação com a educação dos filhos e a preservação 

da cultura polonesa sempre foi muito forte. As escolas para as crianças e os grupos artísticos 

sempre foram prioridade para as comunidades. Também a religiosidade é uma marca desses 

imigrantes, sendo hegemonicamente católicos. A padroeira de Dom Feliciano é Nossa 

Senhora Czestochowa, sendo também a padroeira da Polônia (TWORKOWSKI, 1991). 

Nessa fase histórica os principais cultivos desenvolvidos na região foram a batata 

inglesa, o feijão e o milho. A criação de suínos para o autoconsumo também é relatada. O 

fumo em corda também era plantado existindo um fábrica de cigarros. Existem muitas 

descrições da época que salientam que o comércio era dificultado pela carência das estradas. 

Em relatos históricos de 1928, se identifica que São Feliciano era uma das mais 

prósperas colônias do estado contando com mais de sete mil pessoas, onze escolas, moinhos, 

serrarias e oficinas. As casas dos colonos eram boas comparadas ao inicio da colonização. 

Nessa fase é ampliado o comércio com as cidades vizinhas, com transporte por carroças e 

caminhões (TWORKOWSKI, 1991). 

Na descrição da história da colonização polonesa, são registrados como problemas 

ambientais dois momentos de pragas de gafanhoto (1915 e 1922) e uma grande enchente do 

Arroio Sutil, em 1936, onde muitos agricultores perderam suas plantações e houve muita 

destruição. Essa região da encosta da serra é ecologicamente predisposta a tormentas e fortes 

temporais que também são encontrados na atualidade (TWORKOWSKI, 1991). 
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O sistema de cultivo colonial era baseado na derrubada da mata e a queima dos restos 

florestais para o plantio dos cultivos de interesse. Esse sistema tem forte raiz indígena, sendo 

muito diferenciado da agricultura europeia anteriormente desenvolvida pelos imigrantes. Os 

principais cultivos era o trigo, a aveia, a erva-mate, o fumo, a batatinha, o feijão, a linhaça e a 

cevada; a principal criação eram os suínos (SOUZA, 2001). 

Nas áreas de campo, os agricultores seguiam o mesmo sistema de criação extensiva de 

gado de corte desenvolvido na fase do tropeirismo. A tecnologia utilizada era bastante simples 

sendo que o gado vivia como um animal selvagem apenas arrebanhado no momento do abate.   

4.1.2.4 Sistema Agrário Contemporâneo (1970 a atualidade) 

A transição do sistema agrário colonial para o sistema agrário contemporâneo é fluida, 

não existindo um momento marcante ou uma data exata. Esse processo se insere em um 

complexo maior de modificações no agrícola brasileiro que foi a modernização da 

agricultura. As mudanças tecnológicas como a adoção de insumos químicos, a intensificação 

dos usos do solo e água e a redução da diversificação dos cultivos com a consequente 

monocultura são as características mais fortes na transição para a fase contemporânea. 

Como exemplo cabe salientar a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Dom Feliciano em 1969.  Essa organização, além de suas funções de representação da 

categoria, também foi uma das primeiras responsáveis na facilitação ao acesso dos insumos 

modernos para os agricultores como adubo químico, calcário e sementes melhoradas. Essa 

ação era uma inovação na época e auxiliou na consolidação da entidade. 

Segundo Rosiak (2008), as primeiras lavouras de tabaco em Dom Feliciano remontam 

ao inicio dos anos 70. Esse sistema de produção adentrou na arena de construção dos projetos 

sociais através dos instrutores das fumageiras que são mediadores sociais que representam as 

indústrias do fumo e que apresentaram o seu pacote tecnológico. Esse pacote chega a arena na 

fase contemporânea, o que lhe confere características de forte aplicação de insumos modernos 

e alto grau de intensificação no uso do solo e mão de obra dos agricultores. O cultivo do 

tabaco teve uma rápida expansão impulsionado pelo apelo das suas vantagens econômicas em 

relação às criações e cultivos coloniais. 

O cultivo do fumo cresceu largamente na fase contemporânea, chegando na atualidade 

a ser hegemônico entre os agricultores de Dom Feliciano. Na quase totalidade das 

propriedades rurais, existe a presença do tabaco dentro do sistema de produção, seja nas áreas 

de floresta onde se encontram as famílias oriundas dos colonos, ou nas áreas de campos onde 

estão os descendentes dos portugueses.   



106 

Atualmente a área física total do município de Dom Feliciano é de 1.356 km² com uma 

população total de 14.380 habitantes, sendo 3.540 moradores da sede e 10.840 os moradores 

rurais. O Produto Interno Bruto-PIB é de R$ 134.265,00 anuais divididos em 40,36% da 

agricultura, 54,06% do comércio e 5,55% da indústria (BRASIL..., 2011). 

As propriedades individuais somam 93% da forma de posse da terra sendo 2.892 

estabelecimentos rurais e perfazendo 86.000 ha, sendo desse total 22.918 ha são utilizados 

com lavouras temporárias, 35.183 ha com pastagens naturais, 14.986 ha com mata nativa e 

12.913 ha com florestas plantadas (BRASIL..., 2006). 

Analisando as criações são identificados 1.994 estabelecimentos com a presença de 

bovinos e a existência de 31.233 cabeças. De forma minoritária são identificadas 1.329 

cabeças de gado leiteiro com uma produção anual de 1.133 mil litros por ano, 243 açudes para 

piscicultura e 111.465 cabeças de aves (BRASIL..., 2006). 

As principais atividades econômicas que impulsionam os mais de quarenta por cento 

do PIB municipal são o cultivo de fumo, a criação de gado de corte e as florestas plantadas. O 

tabaco é o cultivo de hegemonia econômica tendo uma área de 6.300 ha e uma produtividade 

média de 2.157 kg/ha (144 arrobas/ha). O valor bruto da produção somente desse cultivo 

atinge R$ 60.333.000,00 anuais (BRASIL..., 2009). 

Essa opção de concentração em torno da lavoura do tabaco produziu um processo de 

alta dependência externa. O preço do fumo se tornou o balizador do dinamismo do comércio 

local e da capacidade de investimento tanto nos aspectos sociais ou produtivos das famílias 

rurais. Essa dependência econômica externa produziu uma fragilidade dentro das propriedades 

rurais e um alto grau de dependência das decisões externas, normalmente no nível das 

indústrias fumageiras ou do mercado internacional, característica de uma agricultura 

empresarial.  

Todo esse complexo processo e a própria dinâmica de altas e baixas do mercado do 

tabaco, levou as famílias rurais de Dom Feliciano a estarem na atualidade em momento de 

crise. Existe um entendimento tácito entre os agricultores de que é necessária a busca de 

caminhos alternativos para o desenvolvimento. 

O próprio debate em torno da diversificação da produção, os aspectos da degradação 

ambiental e a fragilidade econômica das famílias rurais, são temas cotidianamente colocados 

dentro da arena. A existência nos últimos anos do Fórum da Agricultura Familiar para a 

construção de novos caminhos para a agricultura municipal pode ser considerado um 

indicador desse processo.   
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4.1.3 Leitura da Paisagem Atual 

As paisagens são consideradas como sistemas abertos na direção da troca de energia e 

matéria em uma dada superfície. Essas podem ser entendidas como a síntese dos fenômenos 

fisiográficos, biológicos e humanos em uma região. São produtos da ação de diversos fatores  

interralacionados de modo sistemático. As paisagens são ecossistemas naturais modificados 

pelos homens (ROCHA, SOUZA, MILANO, 1997).  

Os grupos sociais diferenciais, com suas características culturais intrínsecas, se 

estabelecem sobre determinado ecossistema formando paisagens típicas. Dentro das naturais 

heterogeneidades existentes nesses processos, é possível a observação e a distinção de 

critérios, ou indicadores, de homogeneidades, ou seja, regiões homogêneas. 

Segundo Garcia Filho (1999), as paisagens agrárias oferecem as primeiras 

informações importantes para um diagnóstico rural. A observação das formas de exploração e 

de manejo do meio ambiente, bem como as práticas agrícolas e as condições ecológicas são 

boas pistas para um inicio de uma análise.   

A leitura da paisagem utilizada como uma ferramenta participativa, tem como objetivo 

a visualização das atuais condições sociais, econômicas e ambientais de um dado espaço. Essa 

é utilizada na perspectiva de entender a heterogeneidade do rural na atualidade e buscar 

elementos de homogeneidade dentro desse espaço. Essa ferramenta foi realizada em 2001, 

pelos integrantes do Fórum Municipal de Dom Feliciano, como um instrumento participativo 

de planejamento. Esse grupo realizou uma visita coletiva a todas as comunidades rurais e 

posteriormente produziu um mapa das regiões homogêneas de Dom Feliciano.   

Os critérios, ou indicadores, para a delimitação coletiva dessas regiões envolviam os 

aspectos do agroecossistema, as modificações associadas à ocupação humana, e as atuais 

atividades econômicas desenvolvidas. Os atores do Fórum Municipal de Dom Feliciano 

produziram um mapa dividindo o espaço municipal em quatro regiões homogêneas, sendo: 

região homogênea de Gaspar Simões; região homogênea do Faxinal; região homogênea do 

Tigre; região homogênea da Cavadeira (MAFFINI, LEMOS; 2001). 

Para a atual pesquisa, foi repetida a visitação às comunidades e retomadas as noções 

que os integrantes da época utilizaram na construção das quatro regiões homogêneas do 

município. Essa leitura da paisagem tem a função de apresentar mais detalhadamente a 

situação da atualidade de Dom Feliciano.  
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Figura 10 - Mapa das regiões homogêneas - Leitura da Paisagem Dom Feliciano 

 
Fonte: Maffini, Lemos (2001). 

4.1.3.1 Região homogênea de Gaspar Simões 

É a região com as altitudes mais altas do município, fazendo divisas com as regiões 

dos campos dos municípios de Encruzilhada do Sul e de Rio Pardo. O relevo do terreno se 

caracteriza por ser ondulado apresentando vários afloramentos de rochas. Pode ser descrito 

como um terreno de transição entre campos e floresta, com fortes características dos campos. 

Foram visualizados muitos capões com mata nativa. 

A ocupação humana nessa região é esparsa. A distância entre as moradias é grande e 

as propriedades possuem tamanhos próximos a 100 ha, porém existe uma variação grande. O 

tipo de casa e as pessoas atualmente residentes, apontam para um grupo étnico luso-brasileiro, 

possivelmente descendentes dos tropeiros, índios, negros e dos portugueses.  

A principal atividade agropecuária é a criação do gado de corte. A tecnologia utilizada 

é simples, formada por raças rústicas de bovinos e cercamento de grandes áreas de campo. 

Complementarmente foram identificados cultivos de fumo em áreas pequenas com tecnologia 

de secagem convencional. O tabaco é uma das atividades da propriedade rural compondo 

principalmente com o gado de corte. 

É possível a observação da presença de reflorestamento em grandes maciços florestais 

pertencentes a empresas especializadas, indicando a aquisição de propriedades inteiras e a sua 

transformação em florestas. Esse processo levou a migração das famílias da região. 
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Figura 11 - Região homogênea de Gaspar Simões em Dom Feliciano-RS 

 
À esquerda, paisagem típica da região. À direita, criação de gado de corte. 
Fonte: Autor (2013). 

4.1.3.2 Região homogênea do Faxinal 

É a região do município que faz a divisa com o município de Amaral Ferrador. O 

terreno se caracteriza pela transição entre a área de campo e floresta, mas com predominância 

para o tipo de solos da área de floresta.  

O solo é muito declivoso com forte afloramento de rochas. Existe a presença de muita 

mata nativa nos cerros. No centro da região, existe uma ampla áreas de várzea nas 

proximidades do arroio Ladrão.  

A ocupação humana é adensada. São identificadas muitas moradias e infraestrutura 

comunitárias como escolas. As propriedades rurais são de tamanho médio, com no máximo 

50 ha. As pessoas que atualmente habitam a região apontam para uma descendência luso-

brasileira. Cabe salientar a existência de um grande grupo social de afrodescendentes que 

pode apontar para uma área de quilombolas.  

As condições sociais encontradas nessa região são deficitárias, indicando para os 

menores indicadores de desenvolvimento do município. Os principais cultivos econômicos 

são o milho e o fumo nas encostas menos declivosas e as pequenas lavouras de arroz irrigado 

nas várzeas.   
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Figura 12 - Região homogênea do Faxinal de Dom Feliciano-RS 

 
À esquerda, atividade de corte de pedras na área declivosa. À direita, terreno típico formado por 
cerros, encosta com cobertura de solo para plantio do fumo e várzea para arroz e milho.  
Fonte: Autor (2013). 

4.1.3.3 Região homogênea do Tigre 

Essa região do município faz divisa com o município de Chuvisca compreendendo os 

espaços das linhas coloniais, incluindo a sede.  

É uma região de floresta que possui um terreno ondulado, solo com alta fertilidade 

natural e sem afloramento de rochas. São áreas propícias para agricultura. Com a ocupação do 

espaço pelos imigrantes, ocorreu a derrubada das florestas, mas existe presença de capões de 

mato esparsos sendo concentradas nas matas ciliares.  

A ocupação humana é a mais adensada do município. Nessa região estão concentradas 

as colônias dos imigrantes poloneses divididas em linhas. São identificadas muitas 

infraestruturas comunitárias como escolas, centros comunitários, posto de saúde, linhas de 

ônibus, igrejas e centros de serviços.  

As propriedades rurais são de tamanho médio de 20 ha, típicas de áreas colônias. As 

moradias são construídas com características da cultura polonesa. As condições sociais 

apontam para a região do município com maiores indicadores de desenvolvimento.  

O cultivo intensivo do tabaco é a principal atividade econômica. São identificáveis nas 

propriedades muitas estruturas ligada à lavoura do tabaco, como produção de mudas, estufas 

de secagem com ar forçado e maquinário agrícola apropriado. 
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Figura 13 - Região homogênea do Tigre em Dom Feliciano-RS 

 
À esquerda, Centro comunitário e Igreja de uma linha de colonização polonesa na região 
homogênea do Tigre. À direita, Monumento à imigração polonesa em uma das linhas 
coloniais.  
Fonte: Autor (2013). 

4.1.3.4 Região homogênea da Cavadeira. 

É a região do município que faz divisa com o município de São Jerônimo (comunidade 

de Quitéria). O terreno se caracteriza pela transição entre a área de campo e floresta, mas com 

predominância para área de floresta. Os solos são muito declivosos e com forte afloramento 

de rochas. Existe a presença de muita mata nativa nos cerros. 

A ocupação humana nessa região é esparsa. A distância entre as moradias é grande e 

as propriedades possuem tamanhos próximos a 50 ha. As pessoas que atualmente habitam a 

região, apontam para uma descendência luso-brasileira, mas nas áreas mais próxima a região 

colonial é identificada famílias de origem polonesa.  

Não são visualizadas muitas infraestruturas sociais. A principal atividade agropecuária 

é a criação do gado, apesar das dificuldades impostas pelo terreno ondulado. A tecnologia 

utilizada é simples. Também foram identificados cultivos de fumo em áreas pequenas e com 

tecnologia de secagem convencional. Existe a presença de reflorestamento em grandes 

maciços.  
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Figura 14 - Região homogênea de Cavadeira em Dom Feliciano-RS 

 
À esquerda, criação de gado em terrenos declivosos. À direita, paisagem típica da 
região homogênea da Cavadeira em Dom Feliciano. 
Fonte: Autor (2013). 

4.2 OS ATORES E A RELAÇÃO COM A LAVOURA DE TABACO 

A produção de fumo não foi considerada inicialmente um elemento central quando da 

construção do projeto dessa pesquisa, no entanto, no esforço de delimitação do espaço 

empírico e da identificação dos atores envolvidos nos processos de planejamento 

participativo, ficou explícito que a problemática da produção de tabaco estaria permeada na 

totalidade dos estudos. Assim, essa secção do trabalho tem como alvo apresentar como o 

projeto do tabaco foi estruturado em Dom Feliciano e o detalhamento de suas bases 

agronômicas de produção, para que seja possível a compreensão das mudanças ocorridas 

junto aos atores e os impactos socioambientais. Também tem como objetivo compreender a 

lógica do projeto hegemônico do tabaco e identificar os mecanismos que os agricultores 

utilizaram para ampliar seu grau de autonomia dentro da arena.  

4.2.1 Bases agronômicas na produção de tabaco 

A lavoura do tabaco iniciou em Dom Feliciano no começo da década de 70, apesar dos 

registros históricos mostrarem que na chegada da colonização polonesa existia uma fábrica de 

cigarros no município, mas essa foi considerada um resquício colonial da origem europeia. 

O pacote tecnológico do fumo foi colocado aos agricultores dentro do bojo do 

processo de modernização da agricultura.  O sistema de produção foi construído a partir das 

bases tecnológicas modernas, ou seja, lavração e gradeação dos solos, o uso de adubos 

químicos e corretivos e aplicação de agrotóxicos. 

A apropriação das bases técnicas de produção do tabaco imbricou um novo cultivo, 

um pacote tecnológico e outro modelo de relação com o mercado. O novo cultivo foi inserido 



113 

no sistema de produção dos agricultores, que em partes de Dom Feliciano era centrado nos 

cultivos anuais como milho, feijão, alpiste, linhaça e trigo (AGR 15), e em outra parte dirigido 

à criação de gado de corte (AGR 6). Em ambos os espaços do município existiu a penetração 

desse pacote tecnológico. 

O cultivo do tabaco possui fortes características de cultivos olerícolas que exigem um 

amplo leque de operações manuais em todo o seu ciclo vegetativo. O sistema de cultivo do 

fumo inicia no inverno, junho ou julho, pela constituição de uma sementeira para a preparação 

das mudas. Normalmente, são utilizadas pequenas estufas plásticas, onde são depositadas 

bandejas de isopor para sustentarem o crescimento dessas mudas.  

Após um período médio de 60 dias, a muda é transplantada para o canteiro definitivo 

onde se desenvolverá. Essa área de terra é previamente preparada. A escolha das áreas para as 

lavouras segue a mesma lógica dos cultivos tradicionais, priorizando locais de recente 

desmatamento (coivara) ou campos que ficaram em pousio, com pastagens, por período 

longo.  

Durante os vários contatos com os agricultores foi perceptível que esses imbricaram o 

conhecimento tradicional com o novo pacote tecnológico do fumo. A percepção dos 

agricultores do formato de recuperação da fertilidade natural dos solos foi trazida para o novo 

cultivo.  Os agricultores utilizam o pacote tecnológico moderno do fumo, mas agregam as 

práticas de manejo da fertilidade do solo que acumularam na construção do conhecimento 

tradicional.  

Nessas áreas são plantados em média 16,5 mil mudas de tabaco em um ha. O módulo 

mínimo de cultivo por propriedade rural é normalmente de dois hectares. As propriedades nas 

áreas coloniais de Dom Feliciano têm um tamanho em torno de 20 ha e nas áreas de campo 

giram próximas a 50 ha. Cabe a constatação de que o fumo ocupa uma fatia muito pequena da 

área disponível possibilitando a coexistência com um grande número de cultivos e criações.   

Uma característica diferencial da lavoura de tabaco para os cultivos e criações 

tradicionais realizadas em Dom Feliciano, é a necessidade de baixa quantidade de área. A 

condição normal encontrada na pesquisa, aponta que as lavouras de feijão ocupam para 

cultivo 5 ha por família, as de milho 10 ha por propriedade, e o gado de corte exige espaço de 

pasto superior a 50 ha. No caso do fumo, a unidade normal é de 35 mil pés que ocupam 2 ha. 

Mesmo os agricultores com as áreas de tabaco mais amplas, que são muito raros, não 

ultrapassam a 10 ha. 

Nessa perspectiva, pode ser visualizado um aspecto ambiental diferencial na 

comparação entre fumo e cultivos anuais. Os solos de Dom Feliciano são frágeis na sua 
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utilização agrícola em razão da sua formação geológica. A base desses solos são as rochas 

ígneas e metamórficas com alto grau de intemperização em razão do tempo. Essa é a 

formação de solos mais antiga do estado do RS. As características físicas desses solos 

produzem a propensão de erosão causada principalmente por chuvas que na região giram em 

torno de 1.200 a 1.600 mm por ano, agregadas ao histórico de períodos de alta precipitação 

com forte temporais que causam escorrimento superficial de água e forte erosão das áreas de 

cultivo. 

A redução do tamanho das lavouras anuais, que ocupam áreas maiores de cultivos, por 

lotes pequenos e controlados para o cultivo do fumo, foi um indicativo de redução da erosão 

que foi sentido pelos agricultores e articuladores (AGR9 e 10 e ART1 e 2). 

Na leitura da paisagem do município também foram observadas grandes áreas cobertas 

com floresta nativa em regeneração, em especial, nas áreas mais íngremes que abrigam os 

solos com alto grau de pedregosidade. No passado, essas áreas foram ocupadas com os 

cultivos anuais como milho e feijão, devido à necessidade do aproveitamento totalidade das 

propriedades rurais. 

Cabe salientar que a totalidade do espaço geográfico de Dom Feliciano é formado por 

áreas de transição. Na parte do município com altitudes mais altas, que na leitura da 

paisagem, é indicada pela região homogênea de Gaspar Simões, é visualizado o final do 

espaço dos campos da região de Encruzilhada do Sul, ou seja, é o encontro dos campos altos 

com uma serra. As regiões homogêneas da Cavadeira e Faxinal são as próprias serras com 

terrenos declivosos e pedregosos. A região homogênea do Tigre é o inicio de uma região de 

floresta com solos ondulados, mas também transicionais no comparativo as várzeas da Lagoa 

dos Patos encontradas em Camaquã. 

Os solos transicionais são naturalmente propensos a erosão. Agregados as condições 

geomorfológicas e ao uso agrícola propiciaram o entendimento pelos agricultores que existe 

grande perda de solos. A própria história colonial de Dom Feliciano descreve em 1936 uma 

forte chuva que causou inundação e processo de grande erosão nas lavouras dos agricultores 

na região homogênea do Tigre. 

A troca do sistema de produção dos cultivos anuais para o tabaco propiciou a redução 

do uso dessas áreas. Esse fato ocorreu pela baixa pressão sobre o uso dos solos, ou seja, os 

agricultores desenvolvem suas lavouras de fumo nas áreas preferências, mais planas e com 

acesso facilitado e planejam o restante das áreas de suas propriedades, conforme uma melhor 

aptidão dos solos.  Esse é um fator de redução de erosão dos solos.  
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Continuando a análise do ciclo do cultivo, no período do desenvolvimento vegetativo 

existe uma série de práticas culturais com uso de insumos modernos, como adubos químicos e 

agrotóxicos, que são realizadas para o aceleramento do crescimento da planta, evitar o seu 

florescimento, o controle ervas invasoras, entre outros. Analisando os princípios ativos dos 

agrotóxicos utilizados, é perceptível que eles, em sua grande maioria, pertencem à classe 

toxicológica III - mediamente tóxico e classificação ambiental II - produto muito perigoso ao 

meio ambiente. Não é utilizado pelos agricultores nenhum equipamento de proteção no 

momento de aplicação dos venenos. A manipulação dos venenos é apontada pelos agricultores 

como sendo um dos grandes problemas da lavoura do tabaco. Muitos agricultores assinalam 

que gostariam de parar de plantar fumo para nunca mais utilizar veneno, e outros 

abandonaram o cultivo devido ao envenenamento (AGR 4).  

O balanceamento entre área plantada e estrutura de secagem é central dentro desse 

sistema de produção. O ajuste do dimensionamento de área de fumo a ser plantada pela 

família, é necessário para a utilização de uma estufa para secagem das folhas. Cabe lembrar 

que um módulo mínimo é de 2 ha, com 35 mil pés de fumo (ART 5).  

A colheita das folhas do fumo é realizada em três etapas iniciando, em dezembro, 

pelas folhas da parte de baixo das plantas e progressivamente até as folhas da ponta. A fase da 

colheita exige muito tempo, sendo o ponto máximo da utilização da mão de obra familiar 

(ART 5). O período do verão, em especial entre os meses de janeiro a março, é o momento de 

estrangulamento do uso da mão de obra familiar e também de grande dificuldade de 

contratação de outras pessoas para o apoio na colheita. 

O tabaco é comercializado seco, enfardado em arrobas, ou seja, em fardos de 15 

quilos. A secagem das folhas de fumo é uma atividade obrigatória nesse sistema de produção, 

sendo necessária a construção nas propriedades rurais de estufas. Essas são estruturas de 

alvenaria de grande porte e que utilizam lenha na produção de ar quente para secagem. O 

investimento financeiro nesse equipamento é considerado alto pelos agricultores chegando ao 

patamar de R$15.000,00 para uma estufa padrão de 35 m² que possibilita a secagem de 35 mil 

pés de tabaco por safra (ART 5). Uma estufa metálica de ar forçado, que é considerada a 

ultima inovação tecnológica no setor, pode atingir valores em torno de R$30.000,00 (AGR 

17). 

A primeira tecnologia de secagem utilizada pelas estufas é a convencional, onde 

existem cinco andares de andainas para colocação de folhas de fumo, as quais são amarradas 

em varas de madeira. Nessa construção, circula naturalmente o ar quente que é gerado em 

uma fornalha que queima madeira. O tempo de secagem é longo gerando um produto final de 
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boa qualidade. A necessidade de tecer as folhas de fumo nas varas de secagem e o maior 

tempo para a secagem resulta em um maior envolvimento em tempo dos agricultores (ART 

5).  

Figura 15- Secagem do fumo 

 
Estufa convencional de secagem de tabaco. À esquerda, agricultores na 
preparação do produto para secagem. À direita, visão interna da estufa com 
varas colocadas nas andainas dentro da estufa convencional. Comunidade 
Faxinal, Dom Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

A segunda e terceira geração de tecnologia de secagem são as estufas de ar forçado 

que foram introduzidas a partir dos anos 2000. Nessa construção, as folhas de fumo são 

colocadas em mesas e utilizam grampos para fixação, sem a necessidade de tecer em varas, o 

que reduz a mão de obra. O ar quente gerado em uma fornalha, é forçado para dentro da 

estufa através de uma ventoinha. Essas estufas possibilitam a secagem de uma maior 

quantidade de folhas de fumo por unidade de tempo, reduzindo o uso de mão de obra. Porém, 

a qualidade final do produto é inferior as estufas convencionais (ART 5 e AGR 17). 

Para a secagem de 35 mil pés de tabaco que é uma safra completa de uma estufa são 

consumidos de 35 a 50 metros estéreis de lenha, ou seja, entre 1 a 1,5 metros estéreis para 

cada 1.000 pés de fumo (AGR 17). Na atualidade, as empresas fumageiras e os órgãos de 

fiscalização ambiental são rígidos no controle do uso de mata nativa como lenha de secagem 

de fumo. Emerge a necessidade do cultivo de florestas plantadas na propriedade rural, 

normalmente eucalipto, para serem usados na queima das fornalhas (AGR 9).  

Após a secagem das folhas de fumo, existe a necessidade da formação de lotes 

homogêneos de folhas e o enfardamento em arrobas. Essa atividade é realizada após a 

secagem da quase totalidade da safra e consome ainda mais tempo das famílias de 

agricultores. 

No intuito da explicitação de todas as etapas do cultivo do tabaco em Dom Feliciano, 

nessa pesquisa foi construído junto aos mediadores ligados às empresas fumageiras de um 
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Calendário Sazonal. A técnica utilizada envolveu a construção coletiva pelos atores, através 

do apoio didático de diagramas e tarjetas. Essa é considerada uma das ferramentas de 

participação dentro do método participativo.  

Quadro 8 - Calendário Sazonal Tabaco Dom Feliciano-2011 
Calendário Sazonal do cultivo do Tabaco – Dom Feliciano 

 J F M A M J J A S O N D 

Cultivo de solo convencional (Aração, 
Gradagem, Canteiros) 

            

Plantio Direto: Semeadura de aveia, nabo e 
ervilhaca. 

            

Dessecação das plantas de cobertura solo             

Mudas: semeadura em sistema Flothing              

Mudas: Transplante             

Tratos Culturais: adubação nitrogenada, 
capina, amontoa 

            

Tratos Culturais: Desponte e aplicação de 
anti-brotante. 

            

Colheita (maior concentração de trabalho)             

Cura das folhas e secagem             

Classificação, enfardamento e 
comercialização. 

            

Fonte: Autor (2013) 

O cultivo de tabaco possui atividades na totalidade do ano. Os meses entre janeiro e 

março são os de maior concentração de uso da força de trabalho da família, pois se acoplam 

às atividades de colheita e secagem.   

Essa descrição do sistema de produção do tabaco em Dom Feliciano, permite a 

extrapolação de que o principal fator restritivo da lavoura, é o número de pessoas da família 

voltadas para às tarefas do fumo. Esse elemento é considerado fundamental quando da análise 

dos resultados diferenciais observados no espectro das entrevistas entre os agricultores.  

Nos casos dos agricultores que plantaram áreas maiores que sua estrutura familiar 

comportava, esses tiveram que lançar mão da contratação de diaristas, chamados de peões, 

que possuem um custo de R$ 30,00 por dia e são de difícil localização nas fases de maior 

demanda de mão de obra, em especial nos meses de verão (AGR 17).  

A articulação em redes sociais permite aos agricultores a localização desses atores que 

optam como estratégia de reprodução social pela venda da mão de obra como empregados 

rurais. Nas narrativas dos agricultores foi perceptível a dificuldade da identificação de pessoas 

dispostas ao trabalho de colheita do fumo, devido ao alto grau penosidade das atividades. 
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Como exemplo, os agricultores que atualmente em Dom Feliciano utilizam como 

alternativa ao tabaco, os cultivos de olerícolas (AGR4 e 11), ou as frutíferas como a uva 

(AGR2 e 8), ou ainda a criação de gado leiteiro (AGR16 e 21), que no senso comum são 

considerados atividades agrícolas de alta demanda de trabalho da família, afirmaram que não 

se pode comparar esses cultivos e criações, ao grau de penosidade do cultivo de tabaco, em 

especial na fase de colheita. 

Verdura dá muito menos trabalho que o fumo. O que demora é instalar essas 
águas (irrigação) e o sombrite (proteção sobre os canteiros) o resto dá pouco 
trabalho comparado com o fumo (AGR11). 
As vacas só dão trabalho na ordenha...tem que limpar bem para não estragar 
o leite. O resto do tempo é só na pastagem. O fumo dá muito trabalho o 
tempo todo (AGR16). 
Planto fumo sempre contrariado. Eu cheguei a plantar sozinho 28 mil pé em 
estufa convencional o que foi muito trabalhoso. A mulher diz que dá muito 
dinheiro, mas não dá. A uva não se compara com o fumo. É muito fácil 
(AGR2). 

Durante as entrevistas muitos agricultores apresentaram suas experiências em anos 

anteriores sobre a quantidade de pés de fumo plantado, as dificuldades encontradas, e o 

planejamento para ampliação ou a redução na quantidade para o próximo ano (AGR 1, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 13,17, 21, 22,23). O trecho na sequência exemplifica esse mecanismo. 

Quando plantei 98 mil pés de fumo trabalhei de segunda a segunda sem 
parar, ai não deu certo! Depois fui ajustando para não trabalhar demais e não 
faltar, fui ajeitando a minha turma de trabalho (esposa e 3 filhos menores). 
Ainda tem o enchimento da estufa que eu colhia... 3 dias para encher e ficava 
10 dias parado para secagem, isso não estava certo. Dai fiz mais uma estufa 
para fazer o rodízio e folgar apenas um dia (AGR 17).  

Mas, também foi possível a percepção de que existe um grupo de atores que na 

estruturação da lógica da reprodução social encontraram dificuldades na administração 

familiar. Esses por vezes não possuem terra, ou mesmo se encontram em processo de 

empobrecimento. São essas pessoas que normalmente se dispõem a trabalhar como peões, nos 

trabalhos mais penosos. Em partes do município, como nas regiões homogêneas do Faxinal e 

Gaspar Simões, são encontrados moradores rurais sem terra que habitam os corredores e 

cantos de propriedade que vendem sua força de trabalho para a lavoura do tabaco.  

A partir da observação de campo e de algumas reflexões dessa pesquisa, é cogitada a 

possibilidade de que esse grupo social seja oriundo da fase da abolição da escravatura 

identificada na análise da sucessão de sistemas agrários. No inicio do século XX, os escravos 

livres das regiões das charqueadas e os que trabalhavam como tropeiros de gado, buscaram 

locais para assentamento. As áreas com dificuldade de acesso e maiores declividades foram as 
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escolhidas por serem de pouco interesse na atividade de criação de gado, e consequentemente 

evitarem conflitos. Nesse sentido, as regiões homogêneas de Dom Feliciano do Faxinal, 

Gaspar Simões e Cavadeira são espaços de transição com características que favoreciam a 

localização dessas pessoas que vieram de Encruzilhada do Sul, Rio Pardo e São Jerônimo 

(AGR6 e 18). 

É possível, a extrapolação de que na trajetória desse grupo social ocorreu a 

manutenção de um ciclo de empobrecimento, em razão das dificuldades de reprodução social. 

São esses atores, que na atualidade tendem a vender sua mão de obra como peões na colheita 

do fumo. Porém, o aprofundamento dessa hipótese exige um esforço de pesquisa e análise que 

foge ao escopo dessa investigação. Foram levantados esses questionamentos no entendimento 

de que pode ser uma fonte interessante para futuros estudos.   

Em fases onde as vantagens econômicas da lavoura de tabaco foram positivas, ou seja, 

preços que impulsionaram a atividade, alguns agricultores ampliaram sua área de fumo acima 

das possibilidades de gestão familiar. Essa estratégia gerou como resultado uma ampliação 

das dificuldades de administração interna, uma crise financeira e a consequente perda dos 

contratos com as empresas fumageiras.  

Em uma das entrevistas, foi salientado pelo agricultor que em determinado ano 

plantou 70 mil pés de fumo possuindo uma família de apenas dois adultos, ou seja, o dobro da 

capacidade de atendimento. Esse enfatizou que a experiência foi muito ruim, pois naquele ano 

os custos com contratação de peões, lenha e a compra de alimentos foram muito altos, acima 

do lucro do fumo. No final da safra ele optou pela venda da totalidade da sua criação de 11 

animais e iniciou a trabalhar como peão no ano seguinte para quitar as dívidas com a empresa 

fumageira (AGR6).  

O custo com empregado rural pode consumir boa parte do lucro da atividade deixando 

o agricultor a mercê fundamentalmente do preço pago pelo produto final. Os agricultores 

entendem essa lógica e ajustam o tamanho das suas áreas, fortemente influenciados pela 

disponibilidade de mãos familiares para o trabalho. 

Uma constatação fundamental nessa pesquisa, foi que a quase totalidade dos 

agricultores entrevistados afirmaram o interesse em abandonar o plantio de fumo. Os 

principais motivos apresentados foram o obrigatório uso de venenos, as complicações na 

saúde da família causada pelo cultivo, o excessivo tempo que as famílias dedicam para a 

produção, e a dependência da indústria fumageira.  

Os agrotóxicos são de uso cotidiano na lavoura de tabaco, principalmente os 

herbicidas e antibrotantes. Os agricultores percebem que esses produtos químicos são venenos 
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que prejudicam sua saúde e do meio ambiente. O veneno não é aceito como normal ou 

necessário. Esse é entendido como algo errado que está sendo usado, ou seja, ele não é 

aceitável pelo grupo social. Em algumas famílias quando se vai usar o veneno no fumo, se 

proíbe a presença das crianças na lavoura, em uma tentativa de preservar os mais os jovens 

(AGR 17). Em uma das entrevistas, foi relatada a desistência definitiva do plantio de fumo, de 

forma imediata, quando ocorreu uma intoxicação por veneno. 

No ano de 2000 eu tive um problema de saúde com o fumo. Em julho, eu fui 
transplantar as mudas e me senti mal. Fui no mesmo dia no hospital e o 
médico disse que era intoxicação do veneno do fumo. Eu já tinha problema 
de coluna devido ao peso do trabalho com fumo. Daí eu desisti e nem plantei 
as mudas, parei com o fumo. (AGR 4).  

Outras complicações em relação à saúde das pessoas começaram a serem percebidas 

através dos órgãos de saúde pública em Dom Feliciano. Existe uma preocupação empírica de 

que o trabalho junto ao fumo e a exposição aos agrotóxicos, possam causar um aumento na 

população dos agricultores, de doenças como a depressão e o câncer (ART 3).  

Um grupo de profissionais ligados ao Ministério da Saúde, está pesquisando a 

manifestação da doença da folha verde do tabaco em Dom Feliciano. Essa se manifesta 

através de náuseas, vômito e fraqueza geral, sendo uma intoxicação aguda adquirida por meio 

de absorção dérmica da nicotina da folha do fumo. O primeiro relato dessa doença no Brasil 

foi descrito no Rio Grande do Sul em 2007 (OLIVEIRA, 2010). 

Essa intoxicação por nicotina, ocorre pelo contato direto com a planta de fumo, em 

especial na fase de colheita. Esse é um fator que prejudica a saúde de todos os agricultores 

envolvidos com esse tipo de trabalho. Esse tema da saúde dos agricultores começa a ser 

debatido na arena onde esses constroem seus projetos. A perspectiva de que o trabalho que é 

considerado penoso, e que toma um tempo enorme durante todo o ano da família, agregado a 

degradação paulatina da saúde, começa a despertar nos atores uma noção de 

insustentabilidade. 
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5  A DELIMITAÇÃO DA ARENA DE CCA E OS ARTICULADORES 

O presente capítulo da tese apresenta o processo de planejamento participativo 

regional-PPR, desenvolvido em Dom Feliciano, a partir do ano de 2001, descrevendo suas 

fases, técnicas e principalmente o resultado da interface entre os atores, através do uso do 

método participativo. Na sequencia, existe a delimitação analítica da arena de construção do 

conhecimento agroecológico, aportada no planejamento participativo regional, e a discussão 

sobre a ação dos articuladores dentro da arena.  

Essa seção objetiva abalizar a arena de CCA e aprofundar o entendimento das 

modificações na ação dos atores articuladores dentro da arena, quando foi utilizado o método 

participativo para a interface entre os atores. Busca, também, atender a dois objetivos 

específicos do trabalho de tese, o primeiro de identificação e delimitação da arena de CCA e o 

segundo, de análise das modificações na ação dos atores articuladores que lançam mão do 

método participativo dentro da arena de CCA.  

5.1 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO REGIONAL - PPR 

A partir do ano 2000, foi desencadeado na região Centro Sul, onde está localizado o 

município de Dom Feliciano, um processo de construção de um planejamento participativo 

para definição dos caminhos do desenvolvimento da região. Esse buscou envolver os atores, 

em especial os agricultores familiares, desde a dimensão comunitária, passando pelo estrato 

municipal e chegando ao nível territorial. A proposta inicial do PPR foi trazida para Dom 

Feliciano pelos articuladores da Emater-RS que trabalham em âmbito territorial.  

Nessa fase, a instituição Emater-RS sofria um processo de revisão da postura diretiva 

da ação de seus técnicos na extensão rural. Durante a fase da modernização da agricultura, 

entre as décadas de 70 a 90, essa isntituição teve sua atuação voltada à difusão da tecnologia 

na intenção da ampliação da produção, e da produtividade de cultivos e criações, através da 

indução à adoção do pacote modernizante. A interface entre o mediador social extensionista e 

o agricultor estava alicerçada em formatos estruturais do tipo top-down, com características 

difusionistas, enfim uma ação diretiva. 

O processo de transição institucional não foi simples ou rápido. Existe o entendimento 

de que esse processo foi desencadeado inspirado em duas vertentes. A primeira de caráter 

instrumental, pois desde o inicio da década de 90, o método participativo e o tema da 

participação das comunidades rurais vinham sendo estudados e testados pelos articuladores 

territoriais da Emater-RS em projetos tutelados pela GTZ. Existiram inúmeras experiências da 
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utilização de ferramentas participativas na mediação comunitária. Foram testadas as técnicas 

participativas e acumulado conhecimentos e habilidades no grupo. Ou seja, a equipe de 

articuladores territoriais conhecia as premissas do método participativo e dominava as 

ferramentas e técnicas.  

A segunda vertente tem um caráter histórico, pois o momento político que o estado do 

Rio Grande do Sul vivia no final da década de 90 e inicio dos anos 2000, pode ser 

considerado impar. O governo popular de Olívio Dutra e do Partido dos Trabalhadores (PT), 

imprimiu um conjunto de políticas públicas voltadas à ampliação da participação, sendo 

possivelmente que a mais renomada seja o Orçamento Participativo (PIRES, 2001). Nesse 

período, a ampliação de processos de participação popular e consequentemente a proposta do 

PPR encontrou terreno fértil.  

O PPR pode ser entendido como uma fase inicial do processo de transição do técnico 

extensionista do papel de mediador social para o papel de articulador. A instituição Emater-

RS possuía uma histórica relação hierárquica e diretiva com os extensionistas de campo, na 

qual a estrutura empresarial transmitia de forma rígida os signos e ideologias da fase da 

modernização da agricultura na forma de pacotes tecnológicos. Ao técnico de campo, cabia a 

aplicação desse conjunto de técnicas e tecnologias delimitadas pela estrutura. 

No inicio dos anos 2000, emerge internamente a possibilidade de uma nova 

compreensão do processo de Desenvolvimento Rural. Os extensionistas de campo recebem 

oficialmente formação teórica em Desenvolvimento Rural e metodológica em método 

participativo. A política institucional é aberta para a participação dos agricultores através de 

processos de diagnóstico e planejamento municipais e territoriais.   

Trabalho na extensão desde 82, quando chamaram um monte de agrônomo 
para fazer Proagro....sempre trabalhei no fomento ao leite, fazia pastagem e 
silagem e tinha outro veterinário que cuidava da sanidade.... Eram pacotes 
para aumentar a produção e a gente convencia os agricultores. Com o 
planejamento de 2000 mudou o rumo do trabalho. A participação exige mais 
ideias e não tem pacotes. Cada técnico encontra soluções próprias junto com 
as comunidades rurais (ART 1) 

Esse momento de abertura institucional, possibilitou que uma parte dos extensionistas 

da Emater-RS assumisse uma postura de atores sociais, construindo juntos com os 

agricultores, nos mais diversos espaços sociais, processos voltados ao Desenvolvimento 

Rural. Esses processos, como o PPR, estavam pautados na promoção da participação dos 

atores locais.  
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Cabe salientar que o processo de transição institucional da Emater-RS, não ocorreu 

com a totalidade de seus mais de dois mil empregados. Muitos continuam entendendo que a 

ampliação da produção e da produtividade de cultivos e criação, é o caminho do 

desenvolvimento. Porém, a fase histórica referida pode ser entendida como a abertura de uma 

janela dentro da instituição a uma pluralidade de atuações e a consequente emergência de uma 

postura de articuladores em uma parte dos extensionistas (ART 1,9).  

A mudança institucional da Emater-RS nessa fase, pode ser teoricamente entendida e 

explicada através da noção da reconstituição da estrutura, dentro da POA. Nesse arcabouço 

teórico a estrutura não é entendida um conjunto de forças direcionadoras da ação dos atores, 

ou seja, os signos e ideologias empresariais não condicionam a ação dos atores. As estruturas 

têm a capacidade de auxiliar com as referências externas para a articulação dos projetos 

dentro da arena. Os signos e ideologias empresariais passam a ser um guia para a ação 

coletiva dos atores dentro da arena, não mais uma diretiva (LONG, 2001; LONG; PLOEG, 

1994; PLOEG, 2003). 

A abertura institucional possibilitou aos articuladores da Emater-RS, tanto do âmbito 

territorial como os municipais, de assumirem uma atuação como atores dentro dos processos 

de desenvolvimento sem um distanciamento dos signos da instituição. Esse possivelmente foi 

o fator mais relevante na separação teórica interna do papel de articulador e o de mediador 

social dentro do mesmo grupo de técnicos. 

Eu entrei na Emater em 1998 e fui direto para curso de metodologia 
participativa em Bagé... Na escola, não tinha visto nada disso antes. Eu sabia 
cuidar do gado porque aprendi em casa... Esse conhecimento de organizar a 
conversa com os agricultores e poder ter a possibilidade de trabalhar muitas 
outras coisas além da lavoura é muito bom!(ART 2). 

A proposta do PPR encontrou ressonância entre as administrações municipais que se 

encontravam recém-eleitas para um mandato de quatro anos. Também foram atores centrais 

que se agregaram à proposta, os sindicalistas rurais, as organizações não governamentais e as 

organizações governamentais de âmbito estadual (ART 1).  

Os articuladores territoriais da Emater-RS promoveram oficinais de capacitação 

teórica em Desenvolvimento Rural e método participativo para esse grupo de articuladores do 

local, que se agregaram ao processo, visando o aprofundamento da proposta de participação e 

do próprio PPR.  

O objetivo dos articuladores territoriais proponentes dessa experiência, foi de 

construção coletiva com os agricultores das linhas estratégicas gerais nas intervenções 
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voltadas ao desenvolvimento. O processo foi planejado com a intenção de desencadear 

debates dos atores dentro da arena de construção do conhecimento, na direção de uma 

transição agroecológica. Os atores envolvidos no PPR tinham um entendimento tácito que os 

atuais padrões de desenvolvimento eram insustentáveis, e que se fazia necessário a construção 

de um processo transicional.  

Depois dos cursos de Desenvolvimento Rural sustentável nós iniciamos a 
ideia de propor um planejamento participativo em toda a região....falamos 
com o pessoal que trabalhava no sindicato, prefeitura, orçamento 
participativo...a gente tinha como norte a ideia de aplicar a metodologia 
participativa nas comunidades rurais e ir construindo de baixo para cima 
(ART1). 

Os principais atores individuais desse processo foram os agricultores familiares, 

incluídos a partir do uso de métodos participativos na construção dos debates. O princípio 

metodológico do PPR, foi desenhado com o objetivo da manutenção de uma ampla 

participação das famílias dos agricultores, e da construção coletiva dos diagnósticos, das 

demandas e das estratégias através do método participativo (CHAMBERS, 1994).  

O desenho metodológico do PPR, expresso na figura 16, foi composto de seis fases 

que se desenrolaram em um período temporal de um semestre (ART 1).  

Figura 16 - Desenho Metodológico do planejamento participativo regional-PPR 

 
Fonte: Cotrim ; Gerber, 2007. 

A primeira fase do processo ocorreu nas diversas comunidades rurais em dezesseis 

municípios da região. Na quase totalidade desses espaços, os articuladores da extensão rural 

em conjunto com os articuladores das secretarias municipais da agricultura e os sindicalistas 

rurais, foram os proponentes do processo junto à arena nos espaços comunitários.  
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Dentro dos espaços comunitários como salões, igrejas e clubes rurais foram reunidas 

as famílias de agricultores para a realização de um diagnóstico participativo. A utilização das 

ferramentas participativas, foi o elemento que auxiliou o debate entre os agricultores para a 

construção coletiva de uma análise da situação e para a formulação conjunta das demandas 

mais evidentes da comunidade.  

A sistematização do debate sobre demandas comunitárias foi realizada através da 

técnica do uso de tarjetas com visualização móvel, sendo divididas dentro dos aspectos 

ambientais, os sociais e os econômicos. Nessa mesma ocasião, também foram escolhidos de 

dentro do grupo dos agricultores, os representantes comunitários que levariam adiante nos 

próximos passos do processo esse diagnóstico coletivo e as demandas comunitárias. 

 

Figura 17 - Planejamento comunitário 

 
Fase do planejamento municipal do PPR. Trabalho de grupo com uso tarjetas. À 
esquerda, na comunidade do Faxinal e à direita na Gaspar Simões. Dom 
Feliciano, 2001. 
Fonte: Emater-RS - Dom Feliciano, 2013.  

A segunda fase do PPR, ocorreu no âmbito municipal dentro do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural-CMDR, se configurando como um espaço da arena onde os atores 

apresentavam e defendiam seus projetos. Esse espaço da arena em alguns municípios da 

região Centro Sul, estava conformado apenas por representantes das instituições agrárias 

como sindicatos rurais, bancos e prefeitura municipal. Dentro do processo, foi realizado um 

esforço de incorporação dos representantes comunitários, constituído um novo ambiente com 

caráter mais participativo. No CMDR foi proposta a realização de um diagnóstico socialmente 

construído da realidade municipal, a partir do uso de ferramentas participativas. 

A terceira fase do PPR, ocorreu através de um fórum territorial que reuniu as 

delegações municipais, que em um mesmo compasso temporal, tinham desenvolvido as 

atividades do planejamento nos âmbitos comunitário e municipal. Nesse espaço mais amplo, 

foi construído coletivamente um diagnóstico regional através do debate e a participação dos 
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atores de todos os municípios. A partir desse diagnóstico, foi desenvolvido coletivamente, 

através do método participativo, um Plano Estratégico Regional. Esse instrumento apontou as 

estratégias dos atores da região para o desenvolvimento, com base no diagnóstico territorial e 

nas principais demandas da região.  

A quarta e quinta fase do PPR, foram etapas de adequação das linhas gerais de 

desenvolvimento tratadas no espaço territorial e as demandas originais que emergiram nos 

momentos municipal e comunitário. Com base no Plano Estratégico Regional, foram 

ajustados e construídos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural-PMDR, que apontaram 

as prioridades das ações para os diversos atores sociais. 

Entre os anos de 2000 e 2011, esse processo permaneceu ativo na região Centro Sul. 

Desde o início foram realizados dez fóruns territoriais no período de onze anos com a média 

de 250 participantes por edição. Nesses, foram adequadas e incluídas novas linhas de ação 

dentro do Plano Estratégico Regional em razão das variações dos diagnósticos continuados na 

região e nos municípios e da emergência de políticas públicas voltadas às demandas 

territoriais.  

Os atores envolvidos nesse processo, avaliam que foram produzidos impactos nos 

âmbitos comunitário, municipal e o territorial na qual o planejamento se focou, ou seja, a 

arena nos seus espaços comunitários, municipais e territoriais que foram fundamentais na 

construção de novos projetos e práticas dos atores (ART 1, ART 2, ART 3). 

Um fato emblemático salientado pelos articuladores do PPR, foi que no ano de 2010, 

essa região atingiu a condição de Território Rural38, em virtude desse processo de construção 

social, constituindo assim um Conselho de Desenvolvimento Territorial-CODETER, baseado 

nos atores agricultores e articuladores. Esse conselho pode ser considerado a materialização 

do espaço territorial da arena, se conformando como o local da disputa das linhas gerais de 

desenvolvimento.  

5.1.1 O processo de planejamento participativo em Dom Feliciano 

O processo de planejamento participativo no município de Dom Feliciano, iniciou no 

bojo do movimento proposto pelos articuladores territoriais da Emater-RS, no ano de 2001. O 

primeiro movimento nessa direção, foi a formação de um grupo de articuladores composto 

pelos integrantes da equipe municipal da Emater-RS, Secretário Municipal da Agricultura e 

_______________ 
38 Territórios Rurais é uma política pública federal operada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, através 

da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, que possibilita aporte de projetos de desenvolvimento no âmbito 
regional. 



127 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais que estavam afinados com as premissas de um trabalho 

coletivo e participativo (ART 2). 

Esse grupo de articuladores, após a formação básica no método participativo montou a 

estratégia geral de sensibilização comunitária para as reuniões com os agricultores, propôs a 

divisão do espaço municipal em doze locais representativos e desenhou metodologicamente 

os encontros. 

A primeira fase do processo de planejamento municipal, se caracterizou pela 

realização de doze reuniões comunitárias, com a presença total de 297 agricultores. Nessas, 

foram debatidas as questões do desenvolvimento comunitário e sistematizado, através de 

trabalhos de grupo, com uso de tarjetas e visualização móvel, o resultado das ideias dos 

agricultores. Também, emergiram do grupo, as principais demandas coletivas comunitárias no 

aspecto social, econômico e ambiental. Finalmente, foi escolhido um representante dos 

agricultores para o acompanhamento das fases subsequentes (ART 2). 

O resultado desse conjunto de reuniões está registrado no Quadro 9 a seguir, 

permitindo a percepção das principais demandas das comunidades rurais de Dom Feliciano. 

 

Quadro 9 - Resultados das reuniões de planejamento comunitário de Dom Feliciano-RS no ano de 2001 
Comunidade Demandas Comunitárias Representante 

Eleito 
Linha Amaral-Caneleira-
Datinha 

Agricultura: ATER, Cooperativa, Conservação de solos. 
Eletrificação Rural 
Saúde 
Estradas 

 
 
Edmar Lacerda 

Linha Assis Brasil-
Maximiliano-Laurentio 
Freire 

Agricultura: Patrulha mecanizada, Cooperativa, Conservação Solo, 
Diversificação, Irrigação. 
Educação: ônibus escolar 
Lazer: Quadra de esporte 
Eletrificação Rural 

Ivo Dostatny 

Remanso e Caminho Novo Educação: ônibus escolar e escola até 8º série 
Saúde: oculista e pediatra 
Agricultura: Diversificação, ATER, Cooperativa. 

 
Wilson Gomes 

Herval-São Pedro-Santa 
Cecília-Santa Teresinha 

Agricultura: Estrada, ATER, Diversificação, Conservação Solos, 
Melhoramento Pecuária, Açudes Piscicultura. 
Saúde: Posto de saúde com mais médicos e remédios. 
Eletrificação Rural 
Educação: ônibus escolar 
Poço Artesiano 

 
 
 
Ervino Moch 

Faxinal Saúde: Posto de saúde 
Eletrificação rural 
Água potável 
Agricultura: Patrulha mecanizada, ATER 
Moradia  

 
 
Bejamim da Silva 

Linha Federal-Colônia 
Nova-Linha35-São 
Valentim-Linha Evaristo 

Agricultura: Cooperativa, Diversificação Patrulha Agrícola, Estradas. 
Saúde: Mais remédios e médicos. 
Educação: Ampliação da escola e 1º grau completo 
Água potável 
Eletrificação Rural 

 
 
Jorge Luiz 
Siesluk 

Capivari Saúde: Posto Saúde, Ambulância, Dentista. 
Agricultura: Patrulha mecanizada, açudes para a irrigação e piscicultura, 
ATER, Cooperativa. 
Educação: ônibus escolar, 1º grau completo 
Eletrificação rural 
Trabalho para as Mulheres 

 
 
Nilo Jesus 
Cardoso 
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Comunidade Demandas Comunitárias Representante 
Eleito 

Coleta Seletiva Lixo 
Vila Fátima-Correa Neto-
Costa Xavier 

Agricultura: Cooperativa, ATER, Patrulha mecanizada, Diversificação. 
Eletrificação Rural 
Saúde: Posto de saúde 
Coleta de lixo seletiva 

 
José Paulo 
Sortika 

Tigre – Cerro Coqueiros – 
Costa Luciana – Passo 
Barro 

Agricultura: Comercialização, ATER 
Eletrificação rural 
Saúde: Posto de Saúde 
Poço artesiano 
Escola de 1º grau completa 

 
Jilson Francisco 
Longarai 

Sede-Nicolau Perdeneiras-
Campo Umbu-Loponeto-
Sutil 

Agricultura: ATER, Comercialização, Cooperativa, Diversificação, Patrulha 
Mecanizada, 
Saúde: Mais médicos e equipamentos 
Educação: ônibus escolar, Merenda escolar, Escola agrícola. 
Poço artesiano 

 
 
Ademar Hugo 

Zona dos Lopes-Costa 
Xavier-Cristo Rei-Costa 
Pinheiro 

Saúde: Dentista, Mais médicos e remédios. 
Agricultura: Fundo Municipal, ATER, Comercialização, Diversificação. 
Estradas 
Educação: Guarda escolar, Escola Agrícola. 

 
 
Paulo Sergio 
Dylevisk 

Santa Rita-Ariovaldo-
Cerro Capitão-Sítio 
Herval-Gaspar Simões 

Saúde; Posto de Saúde 
Agricultura: ATER, Comercialização, Cooperativa. 
Estradas 

Adão Luiz Lucas 
Barretos. 

Fonte: Maffini; Lemos, 2001.  

A segunda fase do processo, ocorreu a partir da constituição do fórum municipal 

formado pelos articuladores e os representantes escolhidos nas reuniões comunitárias. Esse 

grupo teve como objetivo inicial, a construção coletiva de um diagnóstico do município, 

empregando ferramentas participativas (ART 2). 

A primeira ferramenta utilizada nessa construção foi a leitura de paisagem do 

município. A técnica para realização da ferramenta, se caracteriza por uma recorrida coletiva 

do município, em toda a sua extensão, com os componentes do CMDR dentro de um ônibus. 

Nesse exercício, os atores puderam observar as diferenças existentes entre os 

agroecossistemas, os sistemas de cultivo e criação, as referências étnicas, a infraestrutura 

instalada, o destino da produção, entre outros elementos. A finalização dessa atividade foi a 

constituição de um mapa do município, dividido em regiões homogêneas, a partir da 

observação dos atores. Esse mapa permitiu ao grupo, a visualização sistematizada das grandes 

diferenças e semelhanças encontradas no território municipal (ver Figura 10).  

A segunda ferramenta que apoiou a construção desse diagnóstico coletivo foi o 

itinerário de desenvolvimento municipal. Esse calendário histórico municipal procurou 

delimitar, a partir de entrevista coletiva com as pessoas mais antigas das comunidades, as 

grandes fases do desenvolvimento dos grupos sociais do município, e principalmente 

caracterizar as crises e as atitudes tomadas pelos comunitários para sua superação. Essa 

ferramenta, permitiu a construção coletiva da história oral dos grupos sociais do município.  

A terceira ferramenta participativa utilizada, o ranking de prioridades, foi realizada 

durante a primeira reunião do fórum municipal para validação das duas primeiras ferramentas 

de diagnóstico no dia 16 março de 2001. Essa reunião contou com a presença dos membros do 
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CMDR agregados dos representantes das comunidades rurais e as lideranças municipais como 

o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito, Câmara de Vereadores, Secretários Municipais e 

Delegados do Orçamento Participativo Estadual (MAFFINI, LEMOS; 2001). 

Neste encontro, ocorreu a validação pela plenária das ferramentas participativas do 

mapa das regiões homogêneas,  o itinerário de desenvolvimento municipal, e a apresentação, 

através da técnica do uso de tarjetas com a visualização móvel, de todas as demandas 

comunitárias divididas nos aspectos ambiental, social e econômico. Através da técnica de 

trabalho de grupo, com sistematização em tarjetas, ocorreu a priorização das demandas 

comunitárias gerando o ranking de prioridades.  

O resultado final da reunião, apontou como prioridades econômicas, a necessidade da 

diversificação dos cultivos para evitar a hegemonia do tabaco, a promoção do cooperativismo 

e a criação de agroindústrias regionais; como prioridades ambientais a conservação solos e 

água e a coleta seletiva lixo; e como prioridades sociais a ampliação do atendimento médico, 

a preocupação com a energia elétrica e a busca por uma escola agrícola (MAFFINI, LEMOS; 

2001).   

O conjunto das três ferramentas realizadas pelo grupo de Dom Feliciano, foi 

apresentado por representantes na reunião do fórum territorial da Centro Sul, sendo um dos 

subsídios para a construção coletiva do Plano Estratégico Regional de Desenvolvimento 

Sustentável (BRASIL..., 2009).  

Na continuidade desse processo os representantes das comunidades que participaram 

do fórum municipal de Dom Feliciano foram oficializados pela Prefeitura Municipal como 

membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, materializando esse, como um 

espaço dentro da arena de construção dos projetos.  

A primeira ação do CMDR, foi a confecção de um Plano Estratégico Municipal de 

Desenvolvimento Rural iniciado pelas ferramentas participativas e as análises do diagnóstico 

socialmente construído, bem como o tratamento estratégico das demandas priorizadas a partir 

dos marcos gerais desenvolvidos no Plano Estratégico Regional de Desenvolvimento 

Sustentável (MAFFINI, LEMOS; 2001).  

Esse plano foi um balizador para a constituição das políticas públicas municipais e da 

ação das instituições dos articuladores junto às comunidades rurais, através dos Planos 

Operativos - PO. O processo de planejamento municipal desencadeou junto às comunidades 

rurais, a aspiração de oficializarem sua estrutura de organização em associações comunitárias, 

materializando assim, esses espaços dentro da arena de construção coletiva dos processos. 
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Essa onda de estruturação comunitária resultou na formação e registro civil de inúmeras 

associações que podem ser visualizadas no Quadro 10 a seguir. 

 

Quadro 10- Comparativo entre reuniões comunitárias realizadas no PPR em 2001 e a formação de 
Associações Comunitárias em Dom Feliciano 

Reuniões Comunitárias 2001 Associações Comunitárias 
Linha Amaral – Caneleira –Datinha Associação Linha Amaral 

Linha Assis Brasil – Maximiliano – Laurentio 
Freire 

Associação Maximiliano Kolber 

Remanso e Caminho Novo Associação Remanso 

Herval – São Pedro – Santa Cecília – Santa 
Teresinha 

Associação Santa Cecília 

 
Faxinal 

 
Associação do Faxinal  

Linha Federal – Colônia Nova – Linha 35 – São 
Valentim – Linha Evaristo 

Associação São Valentim 
Associação José Bonifácio 

 
Capivari 

 
Associação do Capivari 

Vila Fátima – Correa Neto – Costa Xavier Associação Carvalho 
Associação Fátima 

Associação Santo Antônio 
Tigre – Cerro Coqueiros – Costa Luciana – 

Passo Barro 
Associação Padre Rodolfo 

 
Sede – Nicolau Perdeneiras – Campo Umbu – 

Loponeto – Sutil 

Associação Lomponeto 

Associação Tomas Flores 
Associação Costa Sutil 

Zona dos Lopes – Costa Xavier – Cristo Rei – 
Costa Pinheiro 

Associação Ulisses Lopes 

 
Santa Rita – Ariovaldo – Cerro Capitão – Sítio 

Herval – Gaspar Simões 

Associação Getúlio Vargas 

Associação Passo Lajeado  

Fonte: Autor (2013). 

Cada associação formada requereu uma vaga para participação efetiva junto às ações 

do CMDR, ampliando ainda mais a base comunitária nesse espaço de construção. Na 

atualidade, a principal dinâmica do CMDR é de avaliação dos resultados do planejamento do 

ano anterior e a montagem do novo plano para o período subsequente. Muitos atores sociais 

como a Prefeitura Municipal e Emater-RS, colocaram em prática o plano existente, através da 

constituição e implementação de políticas públicas.  
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O fato positivo mais citado pelos atores das associações das comunidades em relação 

ao processo desenvolvido, foi a conquista de patrulhas agrícolas comunitárias. Essas são 

formadas por tratores e equipamentos sendo administradas pelas coordenações comunitárias. 

Esses maquinários auxiliaram na construção de infraestruturas na comunidade e nas 

propriedades dos agricultores.  

Também foi realizada a construção de poços artesianos comunitários para o 

atendimento às demandas sociais de acesso à água de qualidade. A administração dessas 

estruturas foram elementos que auxiliaram na organização das associações das comunidades. 

Muitas outras políticas públicas foram implementadas no objetivo do atendimento das 

demandas comunitárias elencadas no processo de planejamento, como a construção de centro 

comunitário, de secadores de grãos de leito fixo, o recolhimento seletivo de lixo nas 

comunidades rurais, entre outros (ART2, 3, 4). 

Na atualidade, está em debate um leque de opções produtivas voltadas à diversificação 

da lavoura do tabaco, pela sua substituição ou diversificação dentro do sistema de produção. 

Estão sendo estruturados os projetos dos agricultores que evolvem a viticultura, a avicultura 

colonial, a piscicultura, a olericultura, a produção de leite a base de pastagens, a ovinocultura, 

a nogueira pecan, entre outros.  

 Na análise da trajetória do CMDR nesses mais de dez anos, foi perceptível aos atores 

envolvidos um processo gradativo de ampliação da autonomia na tomada de decisão em 

relação ao inicio do conselho, onde existia um claro alinhamento com as instituições ligadas 

aos articuladores que foram os proponentes iniciais, no caso a Prefeitura Municipal. 

O conselho tem o papel de apoio e organização das comunidades nos 
projetos de diversificação (dos cultivos)... O conselho nesse ultimo ano 
apoiou a fruticultura como a cadeia prioritária (dentro do CODETER), 
mesmo a prefeitura municipal achando que o leite e a piscicultura são mais 
importantes (ART 5). 

Alguns articuladores avaliam que o espaço do CMDR poderia ser mais dinâmico e 

propositivo. Essa opinião possui um viés de crítica, fundamentada na ampliação da autonomia 

do conselho e ao descolamento dos signos e ideias das instituições percursoras, em especial da 

Prefeitura Municipal. A tensão existente nessa relação tende a ser um indicativo de que esse 

ambiente se torna cada vez mais valorizado pelos atores, como um espaço importante dentro 

da arena de CCA. 
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O CMDR é muito atuante, mas não é um parceiro (da Prefeitura) para pensar 
as políticas públicas. Ele cumpre a função de chancelar as políticas públicas 
e cobrar. Mas são pouco protagonistas (ART 5). 
As associações (comunitária) foram organizadas pensando que a Prefeitura 
Municipal iria resolver os problemas. O polonês é muito individualista, não 
tem o senso coletivo. O ponto central é a disponibilidade de máquinas para 
as associações (ART 3).  

Com o inicio de uma nova gestão da prefeitura municipal de Dom Feliciano, a partir 

de 2009, outra dinâmica de ações toma forma. Um novo espaço de construção coletiva se 

configura no processo. O Fórum de Agricultura Familiar, se constitui como um momento 

anual de amplo debate entre os atores de Dom Feliciano, que foi proposto pelos articuladores 

municipais da prefeitura. Esse é uma iniciativa de apresentação de um conjunto de 

alternativas à lavoura do tabaco, e a promoção do debate dos limites e vantagens de cada 

ideia. Os articuladores da prefeitura municipal que criaram a proposta do Fórum da 

Agricultura Familiar, ocupavam no inicio do PPR, em 2001, espaço no CMDR como 

delgados do Orçamento Participativo e representantes comunitários, estando apropriados das 

discussões sobre a diversificação de cultivos. 

O Fórum da Agricultura Familiar em seus encontros possui uma dinâmica 

metodológica dividida em dois momentos, inicialmente, os especialistas técnicos detalham 

propostas de projetos voltados à diversificação da lavoura do tabaco na forma de painel; e em 

um segundo tempo, ocorre a divisão da plenária em grupos de trabalho, e um debate entre os 

atores, o qual é sistematizado pela técnica do uso de tarjetas com visualização móvel. O papel 

dos articuladores participantes do Fórum, é de apoio metodológico com as ferramentas 

participativas durante a fase dos debates.  

Figura 18 - Fórum  de Agricultura Familiar 

 
Trabalho de grupo entre agricultores e articuladores sistematizado com visualização móvel. À 
esquerda, com temática ambiental em 2010. À direita, com temática do gado leiteiro em 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

O Fórum da Agricultura Familiar, se constituiu em um espaço dinâmico. Na sua 

primeira versão em 2009 reuniu 370 pessoas, no segundo ano 580 agricultores estiveram 
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nesse encontro, e em 2011 participaram dos debates 662 atores agricultores e articuladores. 

Nos últimos dois encontros foram produzidos documentos sínteses com o nome de “Carta de 

Dom Feliciano”, que apresentam os resultados do debate dos grupos dos atores sobre os temas 

vinculados à diversificação do tabaco. As alternativas de diversificação da piscicultura, 

avicultura colonial, fruticultura, apicultura, produção leiteira, pecuária familiar, olericultura 

são analisadas pelos atores presentes. Temas transversais como as questões ambientais e os 

programas PAA e PNAE são aprofundados. Esses relatos permitem a avaliação dos avanços 

coletivos de cada tema e apontam de forma participativa os limites para ser enfrentado na 

totalidade do território Centro Sul.  

O Fórum da Agricultura Familiar se consolida como um espaço dentro da arena de 

CCA, onde os atores ampliam o debate sobre os projetos. A interface entre articuladores e 

agricultores traduz a luta pela afirmação dos projetos individuais dos agricultores buscando a 

consolidação em projetos sociais, ou seja, projetos que possuem suas bases acordadas dentro 

da arena. Possivelmente, esses momentos de encontro sejam na atualidade, o melhor local de 

observação empírica da interface entre os atores mediada por ferramentas participativas. 

Os espaços de participação territorial do CODETER e do Fórum da Agricultura 

Familiar se fundiram nos ultimo dois anos, e passaram a acontecer de forma unificada. Os 

atores articuladores responsáveis pela condução dos processos de debate e planejamento de 

âmbito territorial, entenderam que os objetivos de ambas as propostas são muito próximos. A 

diferença básica é que o Fórum da Agricultura Familiar tem um caráter aberto a todos os 

atores da região, e consequentemente organiza reuniões com grande número de pessoas e o 

CODETER, por ter um caráter oficial, tem um reduzido número de representantes municipais. 

Porém, o que se tornou central nesse espaço da arena tem sido a temática da diversificação de 

cultivos em relação à hegemonia do tabaco.  

Dentro de todo esse movimento desencadeado pelo PPR a partir de 2005, uma nova 

estrutura de organização produtiva dos agricultores de Dom Feliciano, emerge através da 

unificação de 23 associações comunitárias, a COOPACS - Cooperativa dos Agricultores 

Centro Sul. A COOPACS iniciou com 25 sócios, os presidentes das associações comunitárias, 

e na atualidade possuem 240, tendo características de uma cooperativa de produção voltada ao 

escoamento da produção de alimentos dos agricultores de Dom Feliciano. As associações 

comunitárias continuam existindo, sendo o espaço comunitário da arena de CCA. A 

cooperativa exerce o papel de comercialização e foi constituída a partir dessas organizações 

de base.  
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Os principais canais de escoamento da produção utilizados pela COOPACS são o 

Programa de Aquisição de Alimentos-PAA39 e o Programa Nacional de Alimentação Escolar-

PNAE40. Essas duas políticas públicas podem ser consideradas instrumentos governamentais 

de abastecimento, ou seja, um conjunto estratégico que conecta a produção da agricultura 

familiar com o consumo (FROEHLICH, 2010).  

No ultimo ano, para atendimento das 400 famílias no PAA do município foi 

comercializada a produção de 62 agricultores familiares de Dom Feliciano, e no atendimento 

dos 3000 estudantes da rede municipal e estadual do município foram envolvidos 116 

agricultores. A ação da COOPACS apoia o processo de transição dos agricultores da 

dependência exclusiva do cultivo do fumo para uma situação de composição de rendas e 

atividades entre o tabaco e a produção de alimentos. 

Existe uma redução de plantio de fumo nos agricultores que estão 
diversificando. Tem que cuidar para eles não fazerem loucura. Alguns 
querem parar de vez com o fumo e somente produzir alimento, mas ainda 
não existe mercado para tudo isso. A COOPACS incentiva o plantio de 
pequenas áreas com alimentos para os agricultores irem aprendendo as 
técnicas de cada cultura. O segredo do sucesso da cooperativa é não ter sido 
necessário muito investimento inicial pelos agricultores. Foram compradas 
as laranjas existentes na propriedade e o aipim e a batata doce já plantados 
(ART 6).  

Na atualidade, a cooperativa está sediada na Feira do Produtor, no centro da cidade de 

Dom Feliciano, conta com uma infraestrutura de caminhões adquiridos através de programas 

federais e municipais e possui um quadro efetivo de dois funcionários diretos, e uma série de 

sócios que apoiam as diversas ações. 

5.2 A ARENA DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO AGROECOLÓGICO. 

A dinâmica social iniciada em 2001, com os primeiros movimentos do PPR e seus 

desdobramentos em mais de uma década, possibilitou a estruturação de uma arena de 

construção do conhecimento agroecológico. Existe o entendimento de que os espaços 

comunitários, municipais e territoriais inicialmente propostos para um processo de 

planejamento de ações para o Desenvolvimento Rural, transcenderam as intenções e se 

tornaram para os atores, em especial os agricultores e articuladores, em local de construção de 

_______________ 
39 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política pública federal que promove o acesso alimentar 

para as populações em situação de insegurança alimentar e promove a inclusão social e econômica no campo 
por meio do fortalecimento da agricultura familiar. Maiores informações ver lei 10.696/2003.  

40 O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE garante a alimentação escolar aos alunos de toda a 
educação básica. A partir de 2009 ficou obrigatória a aquisição de 30% dessa alimentação com produtos da 
Agricultura Familiar. Maiores informações ver lei 11.947/2009. 



135 

novas ideias, processos e emergências de novidades dentro do domínio da produção 

agropecuária. 

O trabalho depois do planejamento com as comunidades ficou mais fácil... a 
gente conversa direto nas comunidades com os agricultores. Os projetos de 
diversificação aconteceram mais rápido... Os agricultores conversam e 
buscam alternativa... eles estão dizendo que o fumo não dá mais sozinho! 
(ART 2). 
Eu conheci os técnicos nas reuniões na linha federal antes de ter associação e 
eu ir no conselho... na hora que precisei de ajuda quando desisti de vez do 
fumo e comecei de vereda na verdura corri atrás de ajuda... aqui na volta 
ninguém plantava verdura e os técnicos me levaram para conhecer o Pedro 
que plantava alface e tomate...no inicio foi difícil mas aprendemos (AGR 4) 

A arena é configurada por espaços sociais onde se desenrola a interface entre os atores 

no processo de CCA. Essa é construída discursivamente sendo delimitadas praticamente pelo 

uso da linguagem e pelas ações estratégicas dos vários atores. A arena é formada pelos 

espaços sociais e não somente pelas localizações físicas. Nesse caso a interface entre os atores 

é central, ou seja, os atores e as relações sociais são a essência da arena (LONG, 2001).  

O recorte teórico da arena desenvolvido nessa tese, tem a pretensão de expressar uma 

interpretação dos espaços de interface entre os atores, quando está ocorrendo o processo de 

construção do conhecimento agroecológico. Essa noção é um recurso teórico de delimitação 

de um dado ambiente empírico. Existe a clareza que os atores não visualizam essa construção 

teórica.  

Os atores não entendem os espaços de construção do conhecimento como herméticos 

ou estanques, na verdade a arena possui semelhanças com sistemas abertos, onde existe o 

fluxo de informações e pessoas do externo para o interno. Na atual investigação a arena é 

caracterizada pelos espaços públicos onde os atores agricultores e os articuladores lançam 

mão de suas estratégias na construção dos projetos. São os locais de disputa e luta pela 

construção dos projetos. São espaços para a busca de solução das diferentes percepções que os 

atores têm do mundo. No processo de CCA dentro da arena, os atores buscam reafirmar as 

regras e os valores sociais compartilhados pelo grupo em relação à produção agropecuária, no 

sentido de apoiar seus interesses, objetivos e disposições. 

O projeto individual, ou simplesmente o projeto dos agricultores, construído pelo ator 

é o ponto de partida na identificação e análise da arena. O caminho percorrido pelo ator para 

materializar um projeto em sua propriedade através do agrupamento e montagem das ideias, 

lógicas e práticas angariadas dentro de espaços sociais, aponta para a delimitação teórica da 

arena de CCA. 
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Nas reuniões entre os colonos, às vezes, um fala uma coisa que o outro ainda 
não sabe com certeza, né. Então um vai ensinando o outro. Assim, a gente 
vai entendendo como fazer os peixes crescerem dentro do açude (AGR 5) 

A arena de CCA não é individualizada. Essa sofre influencias de outras arenas 

formadas por uma gama de atores. Existe o transito de atores entre os espaços da arena e entre 

as arenas. As ideias, as estratégias e os projetos migram entre os diversos estratos da arena. 

Essa múltipla espacialização da arena e seu entrelaçamento com outras arenas de construção 

do conhecimento de outros territórios possibilitam a conexão com a noção de estrutura da 

perspectiva orientada pelo ator. A estrutura é o produto do encontro dos projetos sociais e 

também o ponto de referência, e as possibilidades construtoras de novos projetos. Nessa 

direção, a noção de estrutura é constituída pelo entrelaçamento dos projetos dos vários atores 

sociais de representação macro e micro (LONG, 2001). 

A arena de CCA delimitada nessa pesquisa, abarca, no sentido horizontal, os espaços 

comunitários de convivência dos atores agricultores e, no sentido vertical, o espaço municipal 

dentro do CMDR e territorial do CODETER e do Fórum da Agricultura Familiar. Um projeto 

construído por um determinado ator agricultor, pode ser composto de práticas angariadas, por 

exemplo, entre os comunitários, dentro do CMDR, ou mesmo dentro do Fórum da Agricultura 

Familiar. 

Na reunião da associação são somente os agricultores e cada um dá um 
palpite de como fazer um planta melhor, mas no conselho sempre tem 
novidades de diversos lugares e principalmente a presença dos técnicos... Eu 
gosto de buscar uma ideia que esta surgindo, é mais fácil lá no conselho...lá 
eu via uma coisa que nem estava por dentro, mas entendia (AGR 17). 

Um ator agricultor pode exercer sua capacidade de agência, capacidade de influenciar 

a construção dos projetos sociais no espaço comunitário, municipal e territorial quando dos 

processos de CCA. Ou seja, as ideias e os atores permeiam dentro da arena no decorrer do 

processo.  

A Figura 19 a seguir, apresenta de forma sistemática os espaços da arena de CCA 

delimitados na pesquisa que estão envolvidos em cada nível. Os atores agricultores e 

articuladores exercem a sua capacidade de agência em variados níveis da arena e em 

diferentes tempos não estando fixados dentro dos espaços. 
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Figura 19 - A delimitação da arena de Construção do Conhecimento Agroecológico em Dom 
Feliciano 

 

Fonte: Autor (2013). 

Na figura, dentro do espaço comunitário, foi representada a totalidade das 

comunidades rurais pelas quatro associações comunitárias, nas quais foi iniciada essa 

pesquisa, porém se deixa claro que essa dinâmica ocorre em maior ou menor grau dentro de 

todas as comunidades rurais. 

O CODETER e o Fórum da Agricultura Familiar se conformam como o espaço mais 

amplo de formação e luta pelos projetos sociais e nesse sentido buscam dinamizar o apoio 

mútuo entre agricultores e articuladores gerando um sentimento de segurança, ou seja, a 

sensação de todos estarem construindo um caminho certo.  

Do ponto de vista dos agricultores dentro do Fórum, é encontrada a possibilidade de 

conversarem e trocarem experiências com os agricultores de outros municípios. Esse espaço 

possibilita uma relação direta em razão da existência de referencias de linguagem e de lógica 

para pensar o mundo. Esse espaço na arena, se consolida como um ambiente de conversa 

argumentativa e da busca do entendimento dos exemplos próximos.  
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O Fórum da Agricultura Familiar é um nível da arena que tem como objetivo central o 

incentivo à transição. Nesse sentido, se coloca como um ambiente para a tomada de 

conhecimento e um momento de mudança de pensamento. Esse espaço cria um clima 

favorável de afirmação à diversificação voltada ao objetivo transicional observável na 

interface entre articuladores e agricultores.  

O Fórum (da Agricultura Familiar) ajuda muitos os agricultores....eu 
acho que falta formação e informação básica aos agricultores e 
durante o encontro a gente ouve e conversa com muita gente que ajuda 
a clarear as ideias (AGR 1).  

No passado recente, outras arenas foram propostas com os mesmos objetivos do 

Fórum, mas nenhuma se consolidou com o grau de apoio de um grande grupo de atores por 

longos períodos. A diferença básica desse nível da arena é ser um espaço de debate e um local 

de construção coletiva. Os atores que participam do Fórum têm algo a dizer, têm experiências, 

têm ideias ou angústias.  

No passado, nessa mesma região, puderam ser identificados outros espaços propostos 

para a mesma finalidade, e que não conseguiram o mesmo grau de aceitação. Em muitas 

ocasiões, foram realizados seminários ou encontros, onde os agricultores foram chamados 

para ouvirem as vantagens, principalmente econômicas, de um dado projeto de diversificação.  

Esses fóruns não se replicaram e sua eficiência na transição dos projetos dos agricultores foi 

reduzida.  

Antes do Fórum (Agricultura Familiar) era comum a Prefeitura reunir os 
agricultores para apresentar uma nova possibilidade de diversificação. Vinha 
o pesquisador e falava as questões técnicas e no final mostrava o quando os 
agricultores iam ganhar. Acabava a reunião e nada mudava... (ART 1) 
No ultimo Fórum depois da inauguração oficial não foi feita nenhuma 
palestra técnica. A plenária foi dividida em grupos para avaliar os avanços 
de cada assunto da diversificação que foram escolhidos no ano anterior. Os 
grupos escolheram um coordenador para controlar as falas e um cara das 
tarjetas para ir sistematizando e visualizando. O difícil foi controlar o tempo 
de trabalho... todo mundo quer falar! (ART 9) 

O ponto central da diferença entre a dinâmica percebida no Fórum da Agricultura 

Familiar e em seminários técnicos é a questão do método. A premissa epistemológica e 

teórica dos seminários técnicos direciona para o método difusionista. A postura dos 

especialistas técnicos, apesar com o mesmo objetivo transicional, se diferencia quando a 

opção metodológica é a de difundir um conhecimento ao invés da opção pelo diálogo e 

argumentação.  
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No Fórum da Agricultura Familiar, existem momentos de painéis de especialistas 

técnicos mostrando os elementos dos projetos de transição e amplos momentos de trabalhos 

em grupos para debates entre agricultores e articuladores e finalizações com plenárias para 

exposição do acumulado coletivo. Todos esses espaços de interface são apoiados por 

ferramentas participativas. 

O uso das ferramentas participativas na condução metodológica dos encontros, 

possibilitou a ampliação da interface entre os atores. Esses convivem discursivamente por 

períodos maiores, com amplas possibilidades de encontrar argumentos convincentes, ou não, 

para uma mudança de atitude. O método participativo está assentado na construção coletiva 

de grupo, no diálogo entre atores. 

No Fórum, a gente ajuda na divisão dos participantes para fazer os trabalhos 
de grupos com as tarjetas. Depois, a gente controla o tempo para voltar na 
plenária. Eu acho que fica muito fácil eles (os participantes do Fórum) 
pegarem o assunto e participarem com as suas opiniões... As tarjetas ajudam 
muito... Aumenta o envolvimento e a motivação dos participantes, mexe 
com as pessoas (ART 4). 

Esse momento pode ser chave na transição, quando o ator passa a acreditar que existe 

outra forma, outra prática, ou outro projeto que ele pode utilizar na sua vida. Esses projetos 

são complexos e intrincados e exigem o entendimento individual de vários elementos 

multidimensionais. O inicio dessa construção dos novos elementos dos projetos sociais, 

parece ser muito efetivo dentro de espaços coletivos com variado rol de estratégias e atores 

como no caso do Fórum da Agricultura Familiar. 

Para os atores agricultores de Dom Feliciano, a arena do Fórum da Agricultura 

Familiar é a possibilidade da troca de conhecimento entre agricultores de toda a região. Esse 

intercâmbio amplia o leque de elementos na construção dos projetos (AGR 1,4,5,6).  

5.3 OS ARTICULADORES: CARACTERIZAÇÃO E FORMAS DE AÇÃO 

A Figura 20, a seguir, expressa o caminho desenvolvido na pesquisa o qual traduz a 

lógica compreendida na formação do processo de construção dos projetos dos agricultores e 

na delimitação, de forma argumentativa, da arena de construção do conhecimento 

agroecológico. 
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Figura 20 - Esquema de delimitação da arena de CCA 

 

Fonte: Autor (2013).  

Com a explicitação dos critérios de delimitação dos espaços da arena de CCA, cabe 

enfatizar e detalhar, nessa seção, os principais atores envolvidos na construção do 

conhecimento agroecológico. O foco da pesquisa dessa tese são dois grupos de atores sociais, 

os agricultores e os articuladores. 

Os agricultores terão seus projetos detalhados no capítulo subsequente, onde serão 

descritas suas estratégias na construção de seus projetos e as grandes tendências na trajetória 

em relação ao tipo de agricultura.  

Os articuladores possuem características diferenciais dentro do seu grupo em relação a 

sua origem e formação. Mas inicialmente, o essencial a ser salientado é a diferenciação entre 

os articuladores e os mediadores sociais. A atual pesquisa é centrada na interface entre os 

articuladores e agricultores, porém nesse momento é necessária a ampliação analítica para os 

mediadores sociais em razão da sua proximidade ao tema. 

Os mediadores sociais são entendidos nesse trabalho como os técnicos que trabalham 

imersos na ideologia da modernização da agricultura. Os preceitos de aceleração dos fatores 

de crescimento econômico e intensificação de cultivos e criações baseados em insumos 

modernos são os principais elementos da sua ação. A sua forma de mediação é diretiva, 

atomizada e pautada nos princípios difusionistas. Os mediadores sociais tendem a apoiar e 

valorizar a transmissão das mensagens técnico-científicas como sendo o caminho do 

desenvolvimento. Esses são intitulados os projetos universais aportados dentro da arena de 

construção do conhecimento (LONG, 2001).  
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Do ponto de vista do foco dessa pesquisa, ou seja, a interface entre os atores através do 

método participativo, pouco esses mediadores sociais têm a contribuir, pois sua ação é 

pautada no método difusionista com ênfase nos contatos individuais com os agricultores, 

sendo eles adversos a participação dentro da arena de CCA. Porém, são essas pessoas que 

falam e agem em prol do projeto hegemônico do tabaco.  

Os mediadores sociais estão ligados a dois tipos de empresas. Os principais são os 

instrutores das empresas fumageiras, que em sua ação fazem a difusão do pacote tecnológico 

do tabaco. O segundo são os compradores de madeira ligados às empresas de reflorestamento, 

que em sua atuação alugam áreas para novos plantios, intermediam compra de terras para 

reflorestamento e fazem aquisição de madeira. Esse segundo grupo tem sua atuação apenas na 

região homogênea de Gaspar Simões e serão analisados quando salientado os projetos dos 

agricultores daquele espaço. 

A ação dos mediadores sociais não é de confronto em relação aos processos de 

construção coletiva dentro da arena de CCA como, por exemplo, o Fórum da Agricultura 

Familiar. O trabalho dos instrutores das empresas fumageiras basicamente é a assistência 

técnica ao cultivo de fumo e a negociação financeira da comercialização da safra. Os signos e 

ideologias da empresa fumageira são muito fortes e determinam sua atuação. O grupo de 

agricultores que cada instrutor atende é numeroso, em função do ganho em escala com o 

trabalho do empregado e também para impossibilitar o envolvimento em outros temas 

comunitários. A ação do instrutor é centrada no pacote tecnológico do tabaco sendo 

negociado nos contratos ente agricultor e empresa. 

O Daniel (instrutor empresa fumageira) passa aqui no inicio da safra para 
acertar as contas e o contrato para esse ano...Dessa vez, tive que comprar da 
empresa um armário de ferro para veneno, eu disse que tinha um quartinho 
fechado, mas ele falou de uma lei do ambiente, que era obrigado, ou não 
dava para fechar o contrato...daí, eu comprei...Depois, ele passa voando uma 
que outra vez e só para mesmo na compra do fumo (AGR 10). 

O uso nessa pesquisa da noção mediador social, recai sobre os atores que têm sua ação 

ancorada dentro do processo de modernização da agricultura e a sua interface com os 

agricultores através de um conjunto de técnicas, conhecimentos e conceitos na direção do 

crescimento econômico dentro da ideologia em pauta.  Cabe salientar, que uma diferenciação 

dicotômica entre articulador e mediador social, não pode ser estendida à totalidade da ação de 

todos os atores envolvidos nos processos. Uma discussão mais detalhada será realizada no 

final desse trabalho, quando se construir uma reflexão sobre o processo de transição dos 

articuladores. 
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Por outro lado, os articuladores são as pessoas que transitam dentro da arena de CCA 

com diversas funções, como de dinamização dos grupos de atores, proposição das 

metodologias de debate, animação da participação, auxilio na organização dos espaços da 

arena, facilitação da logística para a presença dos atores, condução metodológica do momento 

de interface, facilitação e tradução das políticas públicas e outros elementos externos à arena.  

Existem diferenças em relação à origem e formação dos articuladores. Um primeiro 

grupo de articuladores é composto por profissionais com formação tecnológica como os 

agrônomos, os técnicos agrícolas, os veterinários, entre outras formações. Entre esses 

articuladores, são encontrados os trabalhadores da extensão rural da Emater-RS no âmbito 

territorial (supervisor ou assistente técnico regional) e no âmbito municipal (os extensionistas 

de campo), e também os servidores da Prefeitura Municipal como o Prefeito, o Secretário de 

Agricultura e os técnicos de campo. Todos esses atores possuem uma formação acadêmica ou 

tecnológica, e vieram de outras cidades para uma atuação profissional no município.  

Um segundo grupo de articuladores é formado por atores sem uma necessária 

graduação formal que emergem dos atores agricultores como facilitadores de processos ou 

representação organizacional. Esses são identificados na pesquisa como os presidentes das 

associações comunitárias, que também estão presentes no CMDR, as coordenações da 

Cresol41 no município e da COOPACS. Esses agricultores paulatinamente vão deixando de 

desenvolver a agricultura como sua atividade principal e passam a exercer profissionalmente a 

função de articulador.  

A trajetória de vida desses articuladores invariavelmente passa pela coordenação de 

uma associação comunitária, uma participação efetiva no CMDR, e a partir desse ponto um 

salto para a atividade na cooperativa de crédito, de produção, sindicato ou cargo em prefeitura 

municipal. Nessa mudança profissional, carregam consigo a característica da origem local, o 

que lhes confere uma legitimidade pela identidade. Tendem a carregar consigo, a lógica de 

ação dos agricultores, e principalmente o conhecimento contextualizado do agroecossistema. 

Possuem uma atuação diferenciada dos outros articuladores em razão de sua origem. 

Eu participei do planejamento de 2001 na linha Federal... foi muito bom, me 
lembro que a gente queria água para beber e para o gado e patrulha 
mecanizada... Fui escolhido para vir para conselho naquele ano. No conselho 
fui presidente por dois anos... sempre tive envolvido. O pessoal da Cresol me 
conheceu no conselho e convidou para abrir o posto da cooperativa aqui em 
Dom Feliciano. Hoje eu sou o gerente... (ART 7). 

_______________ 
41 Cresol– Sistema de cooperativas de crédito rural com interação solidária. 
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A totalidade dos articuladores, em sua ação cotidiana, realizam a interface entre os 

atores. São em sua essência, atores móveis dentro dos espaços da arena. Promovem a 

possibilidade de conecção entre os diversos atores nos variados níveis.  

É uma função importante do articulador, a tradução da língua que é usada em esferas 

externas à arena de CCA, como no caso das políticas públicas ou dos programas 

governamentais. Uma forma de ação do articulador é a tradução da linguagem-

desenvolvimento, que se constitui na língua externa à arena local, em uma linguagem-projeto 

que é operacional no mundo dos articuladores e usada no contato formal entre os articuladores 

e agricultores. Os agricultores possuem um conjunto de lógicas e regras sociais locais 

diferenciadas da linguagem-projeto o que configura um conflito. Isso ocorre por serem duas 

línguas, dois sistemas de sentidos. Nesse ponto, emerge a capacidade de cada articulador na 

tradução. Os métodos participativos se caracterizam como elementos que se integram nessa 

relação (SARDAN, 1995).   

Os agricultores participam do Fórum (Agricultura Familiar) e depois passam 
aqui (na cooperativa de crédito) para ver como são as coisas... Eles querem 
entender um financiamento ou linha de crédito e a gente que é do interior 
tem mais facilidade de explicar para eles... O Fórum é muito bom para 
ajudar a mudar as ideias (ART7). 

A ação dos articuladores nos processos de construção do conhecimento, tende a ser 

uma relação de duplo sentido, ou seja, o de porta voz de um conhecimento técnico-científico 

gerado em arenas externas, e o de diálogo entre o conhecimento popular e científico, 

caracterizando assim como um transplantador de uma mensagem técnica dentro de um 

sistema de significados próprio, na busca de um casamento entre conhecimento popular e 

científico (SARDAN, 1995). 

Na sua atuação cotidiana, os articuladores desenvolvem o papel de facilitadores das 

dinâmicas de desenvolvimento. Nesta função existe a busca de um ambiente favorável à 

produção de novidades, ampliando os processos de socialização para o compartilhamento dos 

conhecimentos tácitos pelos atores, a externalização enquanto a codificação do saber para 

circulação na arena, a recombinação dos saberes locais e a internalização das práticas sociais 

(OOSTINDIE; BROEKHUIIZEN, 2008) 

Eu consegui através do sindicato que um grupo fizesse uma excursão para 
Anta Gorda para conhecer plantação de nogueira... Foi bom ouvir dos outros 
agricultores a opinião deles sobre a nogueira... muitos comparam umas 
mudas para experimentar. O que a gente mais gostou lá foi a forma como 
eles vivem lá... a comunidade dos agricultores tem espaço para o lazer. Aqui 
em Dom Feliciano o agricultor se esquece de viver somente trabalham... no 
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fumo não tem sábado e domingo, pois plantam acima da capacidade da 
família (ART8).   

O papel do articulador nos processos de construção do conhecimento tende a ser de 

uma interligação de mundos com saberes diferenciados. Porém, existe uma construção pessoal 

da representação desses mundos. A ação do articulador engendra as suas crenças, os signos da 

institucionalidade a qual ele está ligado, e a leitura da realidade do saber tradicional na 

construção dos projetos sociais (NEVES, 2008). 

Os articuladores em sua ação congregam as contribuições da socialização profissional 

do exercício da sua atuação política e cultural dentro da arena. Esses, literalmente misturam as 

referências institucionais e as percepções políticas e culturais locais, objetivando o suporte e a 

legitimação das suas práticas. Eles são atores na sua ação dentro da arena e exercem sua 

capacidade de agência. 

A dinamização dos espaços da arena de CCA passa a ser o centro da ação do 

articulador. Esse busca a promoção e a facilitação dos momentos de interface simétrica entre 

os atores. Comparativamente, a ação do mediador social, o papel de especialista em 

determinadas técnicas agronômicas, amplamente enfatizado na fase da modernização da 

agricultura, não é desprezado, apenas ocupa um momento localizado dentro da ação na arena. 

Nós aqui (Emater-RS de Dom Feliciano) gastamos mais tempo organizando 
as reuniões das comunidades ou do Conselho, ou ajudando a legalizar uma 
associação do que trabalhando mesmo na assistência nas lavouras... Teve 
uma hora que perguntei para o Sérgio (Supervisor da Emater-RS) se isso 
estava certo? Ele disse que eu que tinha que perceber se estava certo e 
perguntar para os outros que estavam juntos no trabalho... Hoje, acho que 
estava certo! (ART 2). 

Existe um papel de especialista técnico dentro da arena de CCA, que compõe a 

apresentação do saber acadêmico sobre determinado tema. Essa face não é desprezada ou 

minimizada, ela é fundamental dentro da arena de construção do conhecimento agroecológico. 

Muitas vezes, esse papel recai sobre um articulador que tem a expertise sobre o assunto. Cabe 

enfatizar que nesses momentos, o articulador está desenvolvendo o papel de especialista sobre 

determinada temática. A separação do papel de facilitação para o de especialista, deve 

respeitar a ética do grupo e os acordos sociais firmados na organização da arena.  

O articulador pode também apresentar o projeto ao qual ele entende como o mais 

adequado, exercendo um papel de especialista. Nesse momento ele faz a tradução de 

determinadas faces de uma política pública, caracteriza-se como o exercício da linguagem 

desenvolvimento. Mas, necessariamente o articulador nessa situação social deve compreender 
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que existem dentro dessa arena as estratégias dos outros articuladores. Esses projetos estarão 

em um legítimo confronto dentro da arena.  

Para a finalização dessa seção da tese, é importante realçar a ação dos articuladores 

durante o processo de planejamento participativo regional desde 2001 até os dias atuais. O 

PPR na região Centro Sul pode ser entendido como uma experiência de Desenvolvimento 

Rural dentro de uma sequência de espaços sobrepostos na arena de construção do 

conhecimento agroecológico.  

Os articuladores envolvidos desde o início nesse processo possuem a noção da 

insustentabilidade das dinâmicas do desenvolvimento existentes e estavam buscando 

deliberadamente uma transição para outros patamares. Há uma intencionalidade na ação dos 

atores. No processo de transição, é utilizado o método participativo como princípio para a 

construção da arena de CCA. Existe o entendimento inicial dos atores envolvidos de que essa 

transição necessariamente busca um novo acerto social, ambiental e econômico entre os 

diversos grupos sociais e o agroecossistema.  

Na figura 21 a seguir está expresso o formato da ação dos articuladores regionais da 

Emater-RS nos primeiros passos da implantação do PPR a partir de 2001. 

Figura 21 - Esquema da ação dos articuladores regionais 

 

Fonte: Autor (2013).  

A ação inicial foi fruto da mudança de enfoque do Desenvolvimento Rural a qual a 

instituição Emater-RS passava naquela fase.  Os articuladores da instituição assumiram a 

noção de serem atores do processo e utilizaram a estrutura organizacional para construir uma 

Espaços comunitários 

Associações 

Espaços Municipais 

CMDR 

Ação Atores Regionais - Articuladores 

Espaços regionais 

CODETER e Fórum da 

Agricultura Familiar 

Estruturação 

Arena 

CCA 



146 

rede entre os outros atores. No inicio do processo, existiu a sensibilização de um conjunto de 

articuladores para as questões da insustentabilidade do processo de desenvolvimento no 

município, e a construção coletiva da forma de ação junto aos agricultores. A formação 

teórica inicial dos articuladores em Desenvolvimento Rural e método participativo foi um 

marco para o entendimento dessa ação. Esse processo agrupou características dialógicas com 

uma noção construtivista. 

Nós fizemos um curso na UFRGS, em 1999, de especialização que durou 
mais de um ano... Foi ali que eu entendi a história do Desenvolvimento 
Rural e a diferença do que a gente fazia... eu e os outros montamos um curso 
para o pessoal que trabalha nos municipais e os parceiros... o debate é muito 
bom e as pessoas entendem... ali lançamos as ideias do planejamento. (ART 
1).  

Os articuladores foram os animadores das reuniões comunitárias dentro PPR. O papel 

central deles foi de facilitador da interface, em especial pela utilização do método 

participativo através da construção das ferramentas participativas. A construção do 

diagnóstico comunitário, o apontamento dos pontos de estrangulamentos ao desenvolvimento 

e a escolha das representações comunitárias foram momentos de interface entre os próprios 

atores agricultores. Dentro dos mesmos preceitos do método participativo utilizados na 

comunidade, foram desenvolvidos os processos de planejamento no estrato municipal, no 

CMDR, e no territorial, no CODATER. Os articuladores facilitaram os processos 

metodológicos e garantiram a infraestrutura necessária para desenrolar das ações. Eles são 

atores e exerceram o papel de animadores dos processos.  
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6  DIMENSÕES ANALÍTICAS DOS PROJETOS DOS ATORES AGRICULTORES 

Essa seção do trabalho apresenta as observações realizadas a partir das entrevistas com 

os atores agricultores, através dos estudos diretamente realizados no espaço empírico. Busca 

identificar os projetos dos agricultores constituídos dentro da arena de construção do 

conhecimento agroecológico, nas quais foi utilizado o método participativo para a interface 

entre os atores, nesse sentido atende a um objetivo específico do trabalho de tese. Também 

apresenta a lógica dos projetos sociais dos atores forjados na luta entre projetos dentro da 

arena de CCA.  

No trabalho de campo desenvolvido nessa pesquisa ficou apontada de forma central 

uma ampla heterogeneidade na constituição dos projetos dos agricultores, mesmo esses 

estando sobre a pressão de uma hegemonia do projeto social do tabaco. Essa constatação 

reforçou as noções centrais do arcabouço teórico transversal utilizado nessa tese, a 

Perspectiva Orientada pelos Atores-POA, na que existe o entendimento de que a vida social é 

heterogênea abarcando uma ampla diversidade de formas sociais e repertórios culturais, 

mesmo sobre processos de pressão de esquemas hegemônicos. 

 Nos processos notados no espaço empírico, foi observada a ação dos agricultores 

como atores sociais. Esses são partes ativas das ações utilizando estratégias nas suas 

interfaces com outros atores. Nesse sentido, cada agricultor se caracteriza como um ator que 

exercita suas estratégias na construção de seus projetos e influencia nas concepções dos outros 

atores.  

Na POA, cabe a compreensão de que os projetos dos atores e suas práticas são 

constituídos dentro da arena social. As interfaces entre os atores ocorrem dentro da arena no 

encontro face a face, onde se enfatizam as negociações, os conflitos e as disputas. Nessas, se 

desenvolvem o exercício dos discursos dos atores e também a intervenção planejada dos 

articuladores no sentido da intersecção das experiências.  

A arena de construção do conhecimento possui uma conformação entrelaçada, 

partindo de uma dimensão comunitária, onde os atores se  interrelacionam dentro das 

comunidades rurais, indo em direção de uma dimensão municipal, quando parte desses atores 

buscam elementos dentro do CMDR e retornam aos espaços comunitários, e chegando a uma 

dimensão territorial, quando parte dos atores participa do Fórum da Agricultura Familiar ou 

do CODETER, e angariam elementos de projetos articulados com um grande grupo de outros 

atores. 



148 

Os agricultores identificados nessa pesquisa, participam diretamente da arena de 

construção de projetos nos níveis comunitários, municipal e territorial. Nessa interface entre 

os atores tiveram contato com as ideias de superação da hegemonia do tabaco em muitos 

momentos. Os processos participativos utilizados na arena, ampliaram as opções de 

possibilidades na construção dos projetos. Através da mediação comunicacional, as vontades, 

desejos e o sentimento de segurança moldaram os elementos angariados dentro da arena e 

conformaram seus projetos familiares.  

Nesse tipo de processo social, a heterogeneidade se torna uma característica intrínseca. 

A composição dos projetos sociais a partir dos diversos elementos angariados na arena gera 

um grau amplo de projetos heterogêneos, o que, segundo Ploeg (2008), é um dos principais 

atributos de uma agricultura com lógica camponesa.  

A agência dos atores agricultores é exercida na participação.  A participação nas 

associações comunitárias, no CMDR ou no Fórum da Agricultura Familiar abrem espaços 

para o exercício da sua agência, que é comprometida com as práticas de organização social. 

Os atores manifestam a sua agência na rede de relações, sendo uma capacidade exercitada na 

relação social. A agência é um conceito relacional não existindo um acúmulo ou 

armazenamento pelos atores. A capacidade de agência dos atores, se cristaliza na interface 

entre eles e entre os articuladores dentro da arena de construção dos projetos sociais. Nessa 

interface são trocadas ideias, experiências, e colocadas em prática as estratégias de cada ator 

na consolidação dos projetos sociais. 

Os atores agricultores são providos de sentimentos, emoções, disposições, atitudes, 

comportamentos e expectativas que se agregam nas relações simbólicas com o seu imaginário. 

Esse conjunto de atributos é utilizado no processo de mediação comunicacional durante a 

interface. As mensagens oriundas dos variados atores dentro da arena de construção dos 

projetos, tornam-se fonte das transformações das ideias que modificam os projetos. 

Dentro desse universo de ideias apreendidas na arena de construção dos projetos, cada 

ator busca a mediação dentro do núcleo familiar através do processo da mediação 

comunicacional. Segundo Orozco Gómez (2007), nesse conceito emergem dois 

procedimentos, sendo o primeiro derivado da ação concreta dos atores no angariar as 

mensagens dentro da arena e o segundo influenciado pela cultura, pela política, pela 

economia, pela idade, pela etnicidade e pelas condições situacionais e contextuais dos atores, 

e que se reforça dentro do espaço familiar. A mediação comunicacional é uma instância 

cultural do ator, na qual ele produz e se apropria dos significados e sentidos das mensagens.  
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Essa dinâmica ocorre no contato direto verbal ou não verbal entre os atores. As 

mediações comunicacionais existem em todo o processo de interface dentro da arena de 

construção do conhecimento agroecológico. Esse procedimento é cristalizado em um conjunto 

de práticas sociais, sendo observáveis nos cultivos e criações utilizados, na inserção das 

mercadorias no mercado e na organização comunitária e social. 

A caminhada analítica pelas experiências dos agricultores, realizada através da análise 

das entrevistas, consistiu em importante estudo de como ocorre, reproduz, consolida e 

transforma tais diferenças identificando os processos sociais envolvidos. Essa ação retoma a 

premissa da POA de articulação entre teoria e ação inspirada no cotidiano, e no dia a dia da 

vida dos atores.  

Segundo Long (2007), as condições econômicas, ambientais, demográficas, políticas, 

do mercado e socioculturais se combinam na criação de padrões diferenciais e resultam em 

diferenças na administração da propriedade rural, da opção entre cultivos e criações e do tipo 

de tecnologia a ser utilizado. Essa heterogeneidade visualizada na observação empírica do 

trabalho, passará nesse texto por uma tentativa de organização das informações em grandes 

grupos, ou projetos sociais, na busca de uma sistematização.  

O projeto de cada agricultor é individual e criado na mediação comunicacional com a 

família. Cabe enfatizar que no limite, o projeto de cada agricultor é único e coaduna uma série 

de mediações comunicacionais que mesclaram aspectos do agroecossistema, do grupo social e 

das vontades pessoais de cada família dos agricultores. O projeto social é fruto da agência dos 

atores dentro da arena na busca da afirmação de seu projeto junto ao grupo social. Na figura 

22 na sequência, está apresentado o esquema teórico para a explicação dos diversos conceitos 

articulados na dinâmica em discussão.  
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Figura 22 - A dinâmica da construção dos projetos familiares e sociais na arena de CCA 
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Fonte: Autor (2013). 

Dentro da arena de CCA, é apresentada a atuação do ator agricultor na construção de 

seu projeto familiar que é composto de um grupo de cultivo e criações. As ideias e 

argumentos para composição do projeto são consolidadas através do processo de CCA. O 

processo ocorre pela ação tanto de articuladores como de agricultores utilizando o método 

participativo. Nessa interface entre atores, o agricultor entende, estuda e ajusta o projeto 

individual, através da mediação comunicacional interna à família. Também os atores 

agricultores procuram materializar a sua escolha familiar em um projeto social, ou seja, a 

transformação do projeto individual em coletivo, através da capacidade de agência dentro dos 

espaços da arena, na interface com outros atores. Nas arenas são utilizados os métodos 

participativos. Por outro lado, os projetos sociais consolidados dentro da arena retroalimentam 

o processo de construção do conhecimento agroecológico, com discursos e estratégias nos 

mais diversos espaços. 

Um dos fatores centrais para a categorização dos projetos sociais é o grau de 

autonomia da unidade de produção familiar. A autonomia é compreendida como a liberdade 

adquirida pelos atores para direcionar os rumos de seus projetos, a capacidade de decidir com 

menor grau de influencia externo, ou seja, o amplo exercício da ação individual do ator e da 

capacidade de agência dos atores. 

Ploeg (2008) propõe uma forma de avaliar a autonomia agregada a relação com o 

agroecossistema, através da noção de graus de campesinidade. Essa aponta um gradiente de 

aproximação ou afastamento dos projetos dos atores de uma lógica camponesa, ou seja, a 
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posição dos projetos em relação à busca de autonomia dos atores, centralidade em uma base 

autossustentada, e construídos através de um processo de coprodução entre os atores e o 

agroecossistema. 

Na tentativa desse trabalho de organização dos grupos de projetos que apontam 

tendências gerais, foram encontrados cinco grandes projetos sociais, sendo: o projeto social de 

fortalecimento do projeto hegemônico do tabaco; o projeto social de diversificação de cultivos 

e criações; o projeto social de substituição do tabaco por novos cultivos e criações; os projetos 

sociais pluriativos; e os projetos sociais de desarticulação.  

O projeto social que enfatiza o fortalecimento do projeto hegemônico do tabaco, é 

desenvolvido por agricultores que aprofundam as bases da manutenção do cultivo de tabaco. 

Esses investem em melhores estruturas de secagem para obtenção de qualidade no produto 

final. Também ajustam a quantidade de mão de obra familiar ao tamanho da lavoura no 

sentido do atendimento integral das atividades. Possuem uma excelente relação com os 

mediadores das empresas fumageiras, o que lhes traz vantagens contratuais. E relativizam no 

nível do projeto familiar, qualquer outra forma de diversificação de cultivo ou criação. 

Os agricultores que optaram pelo projeto social de diversificação de cultivos e criações 

ainda estão fortemente ligados ao cultivo do tabaco, sendo por muitas vezes dependentes 

dessa relação. O projeto social de diversificação, se caracteriza pela redução da área de 

cultivo do fumo e a tentativa de uma nova atividade produtiva, ou a retomada de cultivos e 

criações que foram desenvolvidos no passado. Nesse caminho, pode ser uma retomada das 

ações da fase colonial, ou novidades que emergem de forma endógena ou exógena ao grupo 

social. 

O projeto social de substituição do tabaco por outros cultivos e criações é uma ruptura. 

Em alguns casos, existe a paralização completa do cultivo de tabaco, e em outras uma redução 

drástica da área plantada deixando essa, apenas como mais uma alternativa dentro do rol de 

atividades da família. Dois grandes grupos de agricultores partiram para esse tipo de 

organização, de um lado os que optaram pelo cultivo de olerícolas, e de outro lado os que 

enveredaram pela criação de bovinos de leite e de corte. 

O quarto tipo de projeto social foi observado pela opção das atividades pluriativas. 

Nesse grupo foram encontrados desde agricultores que nunca plantaram fumo, até aqueles que 

plantam áreas como uma das alternativas de um rol de estratégias não agrícolas. São variadas 

as ideias e novidades encontradas pelos agricultores para a reprodução social através de 

atividades não agrícolas, que passam das atividades de artesão colonial, venda de força de 

trabalho rural, agente de saúde, motorista, entre outros. 
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O quinto projeto social é o de desarticulação que representa a saída dos agricultores de 

sua comunidade, ou a retirada produtiva de uma propriedade da agricultura familiar pelo 

arrendamento ou venda da área para empresas que realizam reflorestamento com maciços 

florestais. Essas florestas são exógenas, sendo uma descontextualização sócio- 

ambientalmente.   

Na delimitação dos cinco projetos sociais, ficou expresso que o projeto hegemônico do 

tabaco sempre é um pano de fundo, sendo uma das forças dentro da arena de construção dos 

projetos. Para o melhor entendimento do significado das mediações adotadas pelos 

agricultores na construção de seus projetos e sua inserção no cenário de Dom Feliciano, se 

optou pela descrição analítica do chamado projeto hegemônico, antes da exposição e 

discussão dos projetos sociais dos atores. 

6.1 O PROJETO HEGEMÔNICO 

O tabaco é hoje o elemento hegemônico entre os projetos dos atores de Dom 

Feliciano. Da totalidade das entrevistas realizadas com os agricultores aproximadamente 80% 

possuem o cultivo como um elemento no rol das atividades da propriedade rural, sendo que 

apenas um entrevistado nunca plantou fumo em toda a sua trajetória.  

A prefeitura municipal de Dom Feliciano, realizou no ano de 2009, um levantamento a 

partir do instrumento fiscal que registra os volumes e os valores da comercialização de 

produtos agropecuários onde identificou que 86,5% do valor da produção agrícola do 

município são oriundos do tabaco (ART3).  

Com o intuito de apresentação da dinâmica geral do tabaco na região sul do Brasil, é 

apresentado, na sequência, no quadro 11, uma série histórica de 10 anos da evolução do 

número de famílias que plantam tabaco nos três estados do sul do Brasil, a área total cultivada 

em ha, a produtividade expressa em quilogramas por ha e o preço médio pago por quilograma 

de fumo em reais (ASSOCIAÇÃO.., 2012).  
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Quadro 11 - Série histórica da evolução do tabaco na região sul do Brasil 
 

Safra 

 

Nº famílias 

 

Área (ha) 

 

Produtividade 
(kg/ha) 

Preço 
médio/kg 

(R$)42 

2001 134.930 253.790 2.006 2,45 

2002 153.130 304.510 2.086 2,85 

2003 170.830 353.810 1.697 3,82 

2004 190.270 411.290 2.069 4,24 

2005 198.040 439.220 1.919 4,33 

2006 193.310 417.420 1.844 4,15 

2007 182.650 360.910 2.102 4,25 

2008 180.520 348.720 2.047 5,41 

2009 186.580 374.060 1.990 5,90 

2010 185.160 370.830 1.866 6,35 

2011 186.810 372.930 2.233 4,93 

Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO, 2012. 

Na série histórica, pode se notar a tendência da estabilização da produtividade do fumo 

em torno de 2000 kg/ha. As variações dessa média ocorrem devido às condições climáticas, 

em especial o déficit hídrico, pois o cultivo tem seu desenvolvimento vegetativo no auge do 

verão. A produtividade dos agricultores de Dom Feliciano se encontra dentro dessa média, ao 

redor de 2157 kg/ha (BRASIL..., 2009). 

Nos primeiros cinco anos da série histórica, é possível a averiguação de que o preço 

médio do fumo ampliou em 59%, influenciado pelas condições do mercado, em especial o 

mercado internacional, e que o impacto foi a ampliação em 69% no número de famílias 

produtoras e do incremento de 60% da área cultivada. Tendo uma tendência a estabilidade na 

produtividade, o principal fator impulsionador da atividade foi o preço final do tabaco. 

Para o agricultor iniciar com o cultivo de tabaco, é necessário a realização de um 

investimento inicial de construção de uma estufa de secagem. Essa estrutura produtiva é 

considerada custosa, mas é imprescindível para o sistema de produção. Após a edificação, são 

necessários vários anos de utilização para amortização desse investimento. Esse é um fator 

que conecta as famílias ao cultivo de fumo por longos períodos. 

No ultimo período de cinco anos pode ser notado uma estabilidade no número de 

famílias de produtores, ao redor de 180 mil, e da área cultivada em torno de 370 mil ha. 

Através da ação dos mediadores (instrutores do fumo), existe um processo de seleção 

_______________ 
42 Cabe salientar que o preço do quilograma de tabaco pago efetivamente aos agricultores é dado em relação aos 

fatores como a variedade do fumo e a classificação final do produto, que é influenciado tanto pelos aspectos de 
cultivo, como o processamento na secagem e embalagem. Para efeito dessa análise, foi utilizado o preço médio 
que possibilita a análise entre anos e regiões.   
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promovido pelas empresas fumageiras, de agricultores com capacidade de organização da 

propriedade rural e com alta quantidade de mão de obra familiar. 

O instrumento dessa seleção são os contratos para safra. As empresas somente 

oferecem combinações favoráveis, com estipulação de preço e volume de aquisição pré-

fixados antes da safra, para aqueles agricultores avaliados como promissores ou com histórico 

idôneo. Os outros, não recebem nenhum financiamento de insumo, nem qualquer garantia de 

compra, ficando a mercê do mercado no momento de comercialização. 

Durante as entrevistas foram identificados quatro modelos básicos de relação 

contratual entre empresas fumageiras e os agricultores. O contrato com maior grau de 

vantagem para o agricultor define no plantio o compromisso de aquisição, com preço mínimo 

pré-estipulado e a totalidade dos insumos são entregues no inicio da safra para pagamento 

parcelado a medida que vai sendo apresentado o produto final (AGR10, 17). 

Uma segunda variante desse contrato, estipula o compromisso de aquisição sem 

definição de preço mínimo e o financiamento dos insumos para pagamento na primeira 

entrega de produto final (AGR9). O terceiro tipo de contrato somente financia os insumos 

para pagamento na primeira entrega do produto final, sem garantia de compra ou preço 

(AGR5, 16). E o ultimo tipo encontrado, são os agricultores que plantam livres de relação 

com as empresas ficando dependentes de atravessadores que realizam a ligação com as 

empresas (AGR20).   

Os melhores preços de comercialização, são conseguidos pelos agricultores que pré-

estipulam em contrato. Esse tem sido o instrumento de seleção para aqueles que desenvolvem 

o projeto do fumo de forma padronizada pelos critérios das empresas. Esse elemento fortalece 

o resultado positivo do projeto de determinados agricultores, sendo um dos elementos que 

auxilia na manutenção do projeto do tabaco como um projeto hegemônico.  O sucesso de uma 

lavora de tabaco está mais centrado no preço de comercialização, que é controlado pelas 

empresas e influenciado pelo mercado, do que pelo volume de produção, ou pela 

produtividade. 

Cabe a constatação, de que o cultivo do tabaco existe na quase totalidade das 

propriedades rurais sendo entendida pelos agricultores, como uma cadeia produtiva 

estruturada, pois essencialmente, apresenta um mercado de escoamento da produção. 

O fumo dá muito trabalho. Mas tem compra certa. O que é ruim as vezes é o 
preço que eles pagam. Mas sempre vende. Com o dinheiro do fumo comprei 
minha terra, construí a casa e comprei a Kombi. Agora o preço está muito 
ruim (AGR 8). 
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A redução de 22% do preço médio do fumo praticado no ano de 2011 em relação ao 

ano de 2010, salientada na série histórica, foi apontando por vários agricultores como um 

forte sinal de alerta no sentido da redução da dependência econômica do cultivo.  

Figura 23 - Fases do cultivo de tabaco 

 
À esquerda, lavoura de fumo na safra 2011. À direita, caminhão 
transportando tabaco enfardado na sede de Dom Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

Dentro da arena de construção de projetos, nas associações comunitárias, no CMDR 

ou no Fórum da Agricultura Familiar, ocorreram muitos momentos de ampliação do grau de 

interesse dos atores, por possibilidades de diversificação, naturalmente entre os agricultores 

onde o fumo não se configura como o projeto hegemônico.  

Os agricultores que não entram nos critérios empresariais, tendem a comporem seus 

projetos com um grupo de alternativas, tanto agrícolas, como não agrícolas. O principal 

processo utilizado pelos agricultores que não possuem em seu projeto o fumo como elemento 

único, é jogar com a quantidade de pés de fumo a serem plantados por safra. Na verdade, esse 

é um instrumento essencial para manutenção da autonomia, visto que o preço final está 

totalmente fora de seu controle, e a produtividade é um fator com menor grau de importância. 

Cabe enfatizar que quando se expressa o termo hegemonia do tabaco estamos nos referindo 

não somente a estrita dependência econômica de uma atividade agrícola, mas também da 

redução, e, por vezes abandono, de cultivos e criações alternativas em função da exigência de 

tempo e mão de obra do cultivo de fumo. Também da redução de uma lógica camponesa 

dentro do núcleo familiar, em virtude de que as decisões mais importantes partem das 

empresas fumageiras e não mais dos agricultores. Essa ação dos agricultores reflete um 

processo de descampesinização (PLOEG, 2008). 

Existe um grupo de alternativas que está sendo experimentadas pelos atores em seus 

projetos. A constatação da composição diversificada dos projetos dos agricultores, tem sido a 

porta de entrada para os programas de cultivos e criações diferenciais. São os grandes 
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elementos impulsionadores das políticas públicas voltadas à diversificação do cultivo de 

tabaco, não somente em Dom Feliciano como também em todo Brasil, bem como através da 

Convenção Quadro para redução do fumo no nível mundial (BRASIL..., 2010).  

Apresentado no texto, a lógica geral do projeto hegemônico do tabaco, na sequência, 

será adentrado a exposição e análise dos cinco grupos de projetos sociais que compõem as 

observações empíricas dos atores agricultores de Dom Feliciano. 

6.2 O PROJETO SOCIAL DE FORTALECIMENTO DO TABACO. 

Em algumas famílias de agricultores, o projeto hegemônico do fumo conseguiu 

atender às demandas coletivas e a organização interna, possibilitando um aprofundamento de 

suas bases. Ou seja, esses projetos se tornaram exemplares do ponto de vista da agricultura 

empresarial (PLOEG, 2008). 

O agricultor AGR17 possui uma propriedade de 70 ha na região homogênea de Gaspar 

Simões. O casal, na faixa dos 40 anos, tem três filhos menores de idade que compõe a força 

de trabalho. Nesse última safra, plantou 70 mil pés de tabaco atingindo uma produção de 700 

arrobas, o que lhes conferiu uma renda bruta na faixa de R$ 47 mil anuais. 

O contrato que possui com a empresa de tabaco, é do tipo mais vantajoso para o 

agricultor, com fixação de preço mínimo no pré-plantio e financiamento total dos insumos 

para pagamento, em parcelas, na safra. A sua reclamação recai sobre as divergências da 

classificação de seu produto na indústria, o que lhe reduz a rentabilidade. 

Recentemente, comprou a ultima inovação tecnológica em secagem de fumo, uma 

estufa metálica. Essa custou ao redor de R$30mil e não obteve financiamento da empresa. 

Entende que esse equipamento vai propiciar maior agilidade e reduzir custos com energia 

elétrica e lenha.  
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Figura 24 – Estufa metálica de secagem de fumo 

 
À esquerda, visão interna da estufa, destaque para o sistema de mesa e 
grampos para fixação folhas de fumo. À direita, visão externa da estufa 
terceira geração metálica com ar forçado de secagem de fumo. Região de 
Gaspar Simões, Dom Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

Dentro de seu projeto familiar, desenvolve os cultivos e criações para o autoconsumo 

familiar. Porém, enfatiza que os produtos como feijão, milho ou aves, não possuem uma 

cadeia produtiva estruturada como a do fumo. Ele entende como impossível, investir nesse 

tipo de diversificação. Pensou recentemente em criar galinhas caipiras e fazer comercialização 

na cidade, porém, quando tomou conhecimento da legislação sanitária para instalação de um 

abatedouro desistiu da ideia.  

Esse agricultor participou dos movimentos do planejamento de 2001, foi fundador e 

presidente da associação comunitária Getúlio Vargas e tomou parte como conselheiro do 

CMDR. Tem atuação politico partidária dentro da comunidade. 

Na reunião da associação são somente os agricultores, mas no conselho 
sempre tem novidades de diversos lugares e principalmente a presença dos 
técnicos... eu ia lá prá buscar uma ideia que está surgindo, é mais fácil no 
conselho. No conselho você via uma coisa que você nem estava por dentro, 
mas entendia... Não acho bom as alternativas (diversificação) porque tem 
que vender de forma ilegal, eu gosto da organização do fumo (AGR17). 

O agricultor AGR22, possui uma propriedade de 64 ha na região homogênea de 

Gaspar Simões. Ele é descendente de alemães e migrou da região colonial de Dom Feliciano 

para a região de campos em busca de áreas mais planas para os cultivos.  

O casal possui mais de 60 anos de idade e a força de trabalho está centrada nos três 

filhos que estão na idade adulta, mas que permanecem no núcleo familiar em razão da 

dinâmica da divisão das rendas da propriedade. Cada filho tem um rendimento individual, ao 

qual ele próprio realiza a administração. Essa ação familiar promove autonomia.  

Na ultima safra, o agricultor plantou 70 mil pés de fumo, obtendo uma produção de 

680 arrobas e atingindo uma renda bruta anual ao redor de R$ 43 mil. O seu contrato com a 
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empresa fumageira, possibilita o financiamento de insumos para pagamento na safra, e um 

preço mínimo pré-estipulado, sendo considerado vantajoso pelo agricultor. Ele acha que, de 

forma geral, a relação entre empresa e agricultor piorou muito nos últimos anos em razão da 

quebra de confiança. Afirma, que devido aos maus pagadores, os bons agricultores são 

penalizados. 

Também cultiva milho, feijão, arroz, batata e incorporou a característica da região 

homogênea ao projeto familiar, através da criação de 22 cabeças de gado de corte. O 

autoconsumo familiar é garantido, e existe comercialização local e para cooperativa dos 

excedentes. Ele aposta em um futuro mercado para esses produtos através da COOPACS. 

Eu coloquei na merenda escolar arroz, laranja e bergamota e no PAA feijão e 
arroz... acho bom o trabalho da cooperativa. O tempo gera confiança para os 
agricultores. Existe uma burocracia grande para conseguir vender para o 
PAA e a merenda. Produzir a gente sabe, falta mercado. O fumo tem um 
mercado certo, por isso não dá para sair (AGR22). 

O agricultor AGR22, participou do processo de planejamento em 2001, e auxiliou na 

organização da associação comunitária. Na atualidade, estão operacionalizando a política 

pública municipal de fornecimento de maquinário agrícola, através de uma retroescavadeira 

que presta serviços subsidiados aos sócios. 

O agricultor AGR9, possui uma propriedade de 54 ha, sendo que nasceu e viveu 

sempre na região homogênea da Cavadeira. A família é composta pelo casal e mais um filho, 

que também é casado, porém, moram e trabalham todos juntos. 

Na última safra, o agricultor plantou 45 mil pés de fumo, e obteve uma excelente 

produtividade de 17 arrobas por cada mil pés, gerando uma produção de 765 arrobas. Ele 

possui um contrato vantajoso com a empresa fumageira com um alto preço mínimo pré-fixado 

o que produziu uma renda bruta anual ao redor de R$63 mil. Para essa safra, a empresa está 

exigindo dele, a cobrança antecipada dos insumos devido às vantagens acima da média que 

recebeu, mas o agricultor não reclamou da ação. 

Em um espaço dentro da propriedade, existe um complexo de plantios voltados à 

segurança alimentar. Esse ano, em um ha, foi plantada a batata doce, a abóbora, a melancia, o 

mugango, o milho verde, a batatinha, chás e ervas. Essa área é coordenada pela mãe da 

família e recebe o nome de babucha. Desse local, saíram alimentos que foram 

comercializados para merenda escolar via COOPACS. 

O agricultor AGR9, foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Dom Feliciano e também da associação comunitária Carvalho. Tomou contato com os debates 
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comunitários e municipais sobre a diversificação da lavoura do tabaco, mas entende que está 

estruturado e com uma relação estável com a indústria fumageira.  

Figura 25 - O trabalho familiar no fumo 

 
À esquerda, Trabalho familiar na capina do fumo na região da Cavadeira. À direita, 
Trabalho familiar na colheita das folhas baixeiras do fumo na região de Gaspar 
Simões, Dom Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

6.3 O PROJETO SOCIAL DE DIVERSIFICAÇÃO DE CULTIVOS E CRIAÇÕES 

Na estratégia de diversificação de cultivos e criações, o agricultor organiza dentro de 

seu projeto, o tamanho de sua lavoura de tabaco, em relação aos demais componentes. Esse 

fato, leva em consideração o grau de penosidade imposto pelo cultivo do fumo, descrito no 

capítulo 3.  

A percepção dos agricultores em relação ao grau de penosidade das atividades do 

fumo, possibilitou o resgate das ideias de Chaynov (1974) sobre a lógica do campesinato. 

Dentro de seus trabalhos esse autor identificou que os camponeses estabelecem internamente 

na família um volume máximo de atividades produtivas, que traduziu como grau de  auto-

exploração  da mão-de-obra familiar. Esta  auto-exploração, é limitada pelo equilíbrio da 

demanda familiar para a obtenção das necessidades para reprodução social e o esforço 

necessário para a produção. Quando é atingido o equilíbrio, ou seja, atendimento das 

demandas internas, a família internamente executa um processo de avaliação das 

necessidades, e da própria vontade de continuar com uma dada atividade, usando como um 

indicador, a penosidade do trabalho. As famílias de agricultores estabelecem limites ao 

esforço interno, levando em conta a penosidade do trabalho (CHAYNOV, 1974). 

Esse mecanismo foi observado entre os agricultores entrevistados. O balanceamento 

entre o número de pés de fumo plantado e a vontade e a capacidade de trabalho, são 

elementos que as famílias lançam mão na programação das próximas safras de fumo e 

também na diversificação dos cultivos e criações (AGR 1, 2,5,6,14,20,21,23).  
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Um elemento central para o processo de diversificação, é a questão do mercado 

consumidor. Nesse tema emerge a COOPACS como elemento de organização dos 

agricultores. Essa cooperativa local de Dom Feliciano, está na atualidade executando 

primordialmente, o fornecimento de alimento para os programas PAA e PNAE. Esse mercado 

institucional tornou-se central na estruturação das ações de diversificação.  

6.3.1 O cultivo de videiras e o processamento artesanal de suco 

O agricultor AGR2, possui uma propriedade de 11 ha na região homogênea do Tigre 

próximo ao centro do município. Está com 55 anos de idade e a força de trabalho atual é 

formado pelo casal. Os filhos quando atingiram a idade adulta buscaram alternativas em 

outros espaços.  

Na ultima safra de fumo, plantou 28 mil pés, secou em estufa convencional e 

comercializou 412 arrobas. Possui contrato com empresa fumageira para pagamento dos 

insumos financiados nas primeiras entregas da nova safra e não tem preço mínimo garantido. 

Dentro do projeto familiar, a lavoura de tabaco está estável e ajustada à capacidade da família, 

e a relação com os articuladores das empresas fumageiras é positiva, existindo elementos de 

confiança das duas partes. 

Em toda a sua trajetória buscou alternativas de diversificação na produção. Seu projeto 

nunca apostou estritamente no fumo. Anteriormente plantava sete ha de milho para 

comercialização a um preço médio de R$6,00 o quilograma, o que avalia como bom negócio. 

Parou quando entrou no mercado local a produção de outras regiões e o preço baixou. 

O agricultor AGR2, salienta que a primeira pessoa que falou em plantio de videiras 

para ele foi um tio que era padre, ainda na década de 80. Esse argumentava que a altitude de 

Dom Feliciano, próxima de 600 metros, era muito semelhante à região da serra gaúcha, 

produtora de uvas e vinhos, que é em torno de 700 metros.  

Nos movimentos do planejamento participativo de 2001 o tema da diversificação do 

tabaco foi recorrente e a ideia de plantio de videiras emergiu a partir desse ponto. Ocorreram 

vários debates na arena nos espaços comunitários e principalmente do CMDR que se 

cristalizaram em três politicas públicas, sendo uma da prefeitura municipal, outra da Cresol e 

uma terceira territorial vinda através da Embrapa. Como incentivo, foi oferecida a doação de 

mudas e assistência técnica. A contrapartida era formada pela construção da espaldeira ou 

latada, que são as estrutura de sustentação do parreiral. 
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Figura 26 - Diversificação com parreiras 

 
À esquerda, estruturas em latada, e à direita estrutura de espaldeira. 
Ambas para condução de videiras. Dom Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

O agricultor AGR2, constituiu em seu projeto familiar, a implantação de um ha de 

parreiras, inicialmente pelo apoio do programa da Embrapa com mudas viníferas. Porém, 

essas mudas não vigaram e morreram, sendo substituídas por mudas de variedades francesas 

do tipo Niágara e Isabel, que foram obtidas pelo programa da prefeitura. Ele está utilizando 

insumos de base orgânica para o plantio, como por exemplo, adubação com estercos animais. 

Para o agricultor AGR2, a maior dificuldade está no aprendizado das técnicas de 

condução do parreiral. Esse conhecimento não está disponível junto aos demais agricultores 

para a socialização. Aponta a falta de um especialista dentro da arena de construção dos 

projetos com o conhecimento da tecnologia.  

Eu fiz um curso em Nova Petrópolis para aprender a podar a uva... depois 
comecei achar que os técnicos daqui de Dom Feliciano não sabem como 
podar... Os agricultores não sabem a época de poda, não sabem quantas 
gemas deixar e estão testando sem nenhum apoio... acho que deveriam fazer 
uma troca de experiência entre todos que estão plantando uva como, por 
exemplo, como amarrar os galhos. Esse ano quero conduzir direito (AGR2).  

Uma novidade incorporada pelo agricultor AGR2, foi a produção de suco de uva com 

uso de uma panela caseira extratora de sucos. Ele adquiriu a panela e está aprendendo em casa 

o seu manejo. Realizou a compra de garrafas de vidro com tampas herméticas e faz o processo 

caseiro de pasteurização. A comercialização do suco é realizada no mercado local de Dom 

Feliciano e também junto a COOPACS voltado para o programa PAA. O valor de venda é de 

R$6,00 o litro, onde R$1,00 é o custo da embalagem. A sua esposa está aprendendo a fazer 

compotas de uva no sentido da diversificação dos produtos para comercialização. 
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Ele fez uma excursão promovida pelos articuladores, para o município de Sarandi, 

onde visitaram três agroindústrias de sucos de uva. O agricultor não gostou da receptividade 

dos visitados que desestimularam a produção de sucos, mas ele entendeu que o problema 

deles está na dependência de um mercado distante, no caso São Paulo, o que reduz a 

lucratividade. 

O irmão de AGR2, também possui um parreiral e nessa safra teve boa produção. A 

mediação comunicacional dentro da família foi fator importante na tomada de decisão do 

agricultor em diversificar. Porém, ele critica a postura do irmão de buscar informações 

técnicas junto aos mediadores sociais vendedores de mudas das agropecuárias comerciais e de 

usar demasiadamente os insumos modernos. 

Tenho um irmão na linha federal que também tem um hectare de uva 
plantada...mas ele exagera na adubação...encheu de ureia e a brotação foi 
muito grande que enfraqueceu a parreira. Esse ano deu muita uva, mas ano 
que vem ele vai ter safra ruim. Ele vive buscando veneno e adubo com os 
picaretas das agropecuárias... eu disse para ele que isso não adianta... a uva 
tem que ser com os produtos da propriedade (AGR 2) 

Existe o conhecimento pelo agricultor dos efeitos dos adubos químicos solúveis, em 

razão da sua experiência com o tabaco. Mas, também existe o conhecimento tradicional do 

manejo da fertilidade natural dos solos. A utilização de insumos orgânicos indica a busca pela 

ampliação da autonomia dentro do projeto familiar, em uma face do processo de 

recampesinização. 

6.3.2 A batata doce e a integração agroindustrial 

A batata doce é um cultivo tradicional da área colonial de Dom Feliciano, sendo de 

fácil manejo e alto grau de adaptação ao tipo de solo e clima da região. Na quase totalidade 

das propriedades rurais, os agricultores a plantam para o autoconsumo. A diversificação da 

lavoura do tabaco através do cultivo de batata doce, emergiu pela ação da COOPACS.  O 

articulador ART6, foi um dos responsáveis pela construção da integração entre a COOPACS 

e uma agroindústria alimentar de grande porte sediada no município de Bom Princípio. A 

cooperativa fechou um contrato de fornecimento programado de 5000 Kg de batata doce por 

mês com a indústria. Existe um caminhão na cooperativa, fruto de uma política pública 

federal, para a logística das entregas. O preço mínimo estipulado foi de R$0,50/Kg, sendo que 

a produtividade média do cultivo é de 20 mil Kg/ha. Algumas especificações do produto 

foram exigidas pelo comprador, como um tamanho grande da batata, acima de 150 gramas, e 

a coloração amarelada da polpa.  
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Nos espaços locais de construção de projetos dentro da arena, estão sendo debatidas as 

ideias dessa diversificação por agricultores e articuladores. Inicialmente, o cultivo de batata 

doce está adaptado às questões ecológicas do município, não sendo estranha a realidade do 

grupo social. A questão central é a noção da passagem dentro do projeto dos agricultores de 

um cultivo de segurança alimentar familiar para figurar um status de produto para 

comercialização.  

As técnicas agrícolas de produção de batata doce também têm que ser construídas 

junto aos agricultores. Alguns visitaram o município de Mariana Pimentel, dentro do mesmo 

território, para buscar conhecimento junto a outros agricultores, entre eles AGR23 e AGR14. 

Eles identificaram que para a produção de batatas maiores, se faz necessário uma ampliação 

de espaçamento entre as mudas. O plantio deve ser realizado em cima de um camaleão de 

terra, o que pode ser mecanicamente moldado através do implemento agrícola do encanteirado 

de fumo, ou seja, a mesma técnica utilizada no tabaco.  

Os agricultores de Mariana Pimentel adotaram uma tecnologia pesquisada pela 

Embrapa, em relação às variedades de batata doce. Eles abandonaram as variedades crioulas e 

na quase totalidade, migraram para uma variedade mais produtiva e de coloração branca. Na 

atualidade, existe um grau de rejeição do produto pelo consumidor  devido à mudança no 

gosto, o que pode causar um retrocesso no processo. 

Os agricultores AGR23 e AGR14, entendem que precisam buscar entre o grupo de 

agricultores de Dom Feliciano, um conjunto de variedades crioulas de batata doce, com 

coloração amarelada, e conduzir uma seleção para a escolha das que melhor se comportam 

aos amplos espaçamentos e produzem batatas grandes.  

O agricultor AGR14, possui uma propriedade de 22 ha e a família está cultivando 

tabaco há 23 anos. Na atualidade, está estabilizado com o cultivo de 25 mil pés e não 

demonstra grandes insatisfações em relação ao fumo, exceto pela grande variação de preço 

nos últimos anos. 

Esse agricultor, é um entusiasta da apicultura, sendo essa a principal fonte de 

diversificação do projeto do tabaco. A partir de 1982, fez vários cursos e participou de 

inúmeros encontros. Projetou e construiu uma pequena casa do mel. Tem participado do 

CMDR como representante dos apicultores. 

Nessa ultima safra, o agricultor AGR14, plantou uma área de meio ha de batata doce 

para o fornecimento inicial para a agroindústria de Bom Princípio, e principalmente para 

produzir mudas para a próxima safra, quando projeta ampliar a área plantada. Ele sempre 

plantou batata doce para o consumo, mercado local e vendas esporádicas no município de 



164 

Encruzilhada do Sul. A partir da nova perspectiva, modificou seu projeto familiar, ampliou a 

área de cultivo nessa safra, e projeta um maior crescimento para o próximo ano. 

Ele aposta mais nos projetos de diversificação através da batata doce do que na 

apicultura, pois entende que a maioria dos agricultores terá um maior grau de facilidade 

tecnológica na implantação das lavouras do que no complexo das técnicas que envolvem a 

criação de abelhas. Ele percebe, pelos anos que trabalha com mel, que os agricultores 

possuem limitações no manejo com as abelhas, sendo esse fato restritivo ao avanço como uma 

possibilidade ampla de diversificação ao tabaco.  

Do ponto de vista analítico, a diversificação através da batata doce não concorre para 

uma ruptura com o tabaco. Nos agricultores entrevistados que diversificaram seu projeto com 

batata doce, foi perceptível a convivência entre os dois cultivos e a perspectiva de manutenção 

do tabaco.  

A diversificação com batata doce, se aproxima das características de uma agricultura 

empresarial, existindo elementos que apontam para um grau de fragilidade. Além da 

necessária reformulação de uma série de projetos familiares para atendimento coletivo da 

demanda do contrato da cooperativa, esse projeto está alicerçado em uma relação comercial 

distanciada. Não existem relações sociais diretas entre os agricultores e os atores que 

coordenam a agroindústria, como as encontradas nas estratégias de mercado local que 

produzam solidez no projeto. Ou seja, se ocorrer um rompimento do contrato ou uma 

flutuação no mercado de doces da empresa o projeto dos agricultores pode ser desestruturado. 

6.3.3 A criação de peixes de base ecológica 

O agricultor AGR5, possui uma propriedade de 10 ha na região homogênea do Tigre. 

A sua família é composta pelo casal, um filho de 15 anos que está no colégio agrícola de 

Encruzilhada do Sul e o filho menor, com 10 anos, que participa das atividades diárias.  

O projeto dessa família está centrado na produção de 40 mil pés de tabaco, os quais 

produziram 500 arrobas na ultima safra, e em uma gama de outros cultivos no sentido da 

diversificação, sendo destacáveis o feijão, o arroz e a cana de açúcar.  

A diversificação utilizando cana de açúcar do agricultor AGR6, começou por um 

interesse individual, quando em um passeio em Camaquã, observou o cultivo sendo utilizado 

nos terraços de curva de nível. Nessa ocasião, pediu algumas mudas e construiu com muito 

cuidado um carreiro. No ano seguinte, ampliou a área a partir das novas mudas. Aprendeu 

sozinho a fazer melaço e até comprou um alambique caseiro, e fez durante um tempo cachaça. 
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Devido a um acidente, onde uma queimada estragou seu talhão de cana, parou com essa 

alternativa. 

Na atualidade, AGR6 está agregando em seu projeto a criação de peixes. Ele lembra 

que esse fato remonta experiências da infância.  

Eu era criança de 10 anos e o pai não tinha nem carro de mão. Dai eu fui 
levando umas leivas de grama em cima de saco de arroz arrastado mesmo e 
foi construindo uma taipa para fazer um pequeno açude... Dai eu pegava as 
trairinha e lambari direto do rio e colocava no açude (AGR6). 

Na propriedade de AGR6, foi construído um açude de 3000 metros quadrados, através 

de politicas pública federal e municipal, e foi iniciada uma unidade de experimentação 

participativa de criação de peixes orgânicos. A ideia geral foi a implantação de um sistema de 

criação baseado na alimentação com plâncton e organizado com um conjunto de espécies de 

peixes de hábito alimentar complementares chamado de policultivo de carpas 

(WOYNAROVICH, 1993).  

A lógica da unidade de experimentação participativa, é a reunião em vários momentos 

de uma série de agricultores da região homogênea do Tigre para conversar sobre o tema da 

criação de peixes, no sentido da diversificação do tabaco. Nesses encontros planejados na 

beira do açude, emergem ideias de adaptações locais do sistema (ART2). 

Na unidade de experimentação em foco, os agricultores se reuniram na fase de 

construção do tanque, no momento de enchimento com água e no lançamento dos alevinos 

dos peixes. Esses encontros foram dinamizados pelos articuladores da extensão rural. 

A ideia de fazer policultivo de carpa veio direto da Emater.. eu tô 
aprendendo... a adubação da água com esterco tô entendendo agora... tá 
muito bom o quanto crescem os peixes. Nos encontros as vezes um fala uma 
coisa que o outro ainda não sabe com certeza, né  então um vai ensinando o 
outro. Meu filho está muito interessado em acompanhar e disse que a 
professora quer vir olhar o açude e trazer os alunos para conhecer os peixes 
(AGR6).  

Desde 1982, existe no município uma associação de piscicultores com uma ação 

centrada na questão da comercialização do pescado. Nessa trajetória, durante os movimentos 

de planejamento participativo de 2001, os agricultores e articuladores organizaram as feiras na 

sede do município de venda de pescado durante a Semana Santa, o que possibilita o 

escoamento da produção. Também dentro das comunidades rurais, existe uma rede de 

contatos entre os agricultores para o fornecimento de carne de peixe, quando um deles esvazia 

algum açude.  
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O mercado para o peixe foi construído utilizando os laços sociais do grupo e 

atualmente está enraizado localmente. Os processos de comercialização local produzem laços 

fortes entre os atores em virtude de que esse grupo está embebido em um leque de relações 

sociais, para além do comércio. Essa é uma fortaleza da piscicultura para compor um 

elemento de diversificação ao tabaco dentro do projeto dos agricultores. 

A criação de pescado como alternativa de diversificação ao cultivo, começou a tomar 

forma dentro dos momentos territoriais do CODETER e do Fórum da Agricultura Familiar. 

As ideias da piscicultura adentram a arena assentada em tecnologias de base ecológica e 

buscam através dos discursos a ampliação de seu espaço nos projetos dos agricultores. 

Figura 27 - Diversificação com criação de peixes 

 

À esquerda, Primeira Feira do Peixe de Dom Feliciano na Semana Santa em 2002. 
Organizada pela Associação de Piscicultores e CMDR. À Direita, Açude da 
Unidade de Experimentação Participativa. Dom Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

O principal entrave para o avanço da criação de peixes como diversificação junto ao 

projeto dos agricultores, é o acesso a construção do tanque. É necessário equipamento 

motomecanizado adaptado para as condições de relevo ondulado e pedregoso de cada região 

homogênea do município. Também, as características técnicas para construção de tanques 

para peixes são pouco conhecidas pelos atores. Esses elementos estão sendo buscados 

coletivamente nos encontros entre atores nos diversos espaços da arena de CCA. 

A gente tá apanhando com as máquinas para fazer os açudes... tem vez que a 
retroescavadeira é boa, mas rende pouco. O melhor é o scraper, mas não 
pode ter pedra, dai são poucos lugares... o operador (funcionário da 
prefeitura que dirige as máquinas) precisa sempre da ajuda do técnico... cada 
agricultor conhece o seu terreno e também ajuda (ART 5). 
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Existe a emergência de novos mercados para o pescado como o PAA e o PNAE. Para 

a viabilização dessa ideia, é necessária a construção de uma agroindústria para 

processamento. A estrutura necessária demanda um volume de recursos viáveis apenas em 

âmbito territorial, inclusive existe planejamento para essa construção dentro do CODETER. 

Porém, o fator atualmente limitante ao avanço dessa ideia é a inexistência de excedente de 

peixes, que são totalmente comercializados nos espaços locais. 

A criação de peixes tende a ocupar um espaço clássico de diversificação de projetos, 

não possuindo elementos para a se tornar o centro, ou seja, não existe o rompimento com o 

projeto hegemônico do tabaco. As características ambientais de relevo ondulado e clima 

relativamente frio, desfavorecem a região em relação ao espaço de várzeas planas, como por 

exemplo, próximas à Lagoa dos Patos. Porém, a piscicultura possui uma gama de 

possibilidades de articulação dentro dos projetos dos agricultores, como o baixo uso de mão 

de obra, a utilização de espaços marginais dentro da propriedade e o acesso a um mercado 

local estruturado.  

6.4 O PROJETO SOCIAL DE SUBSTITUIÇÃO DO TABACO POR NOVOS CULTIVOS E 

CRIAÇÕES 

Os dois grupos de projetos identificados nas entrevistas como de substituição do 

tabaco, foram ligadoas aos cultivos de olerícolas e a criação de bovinos e leite e corte. 

6.4.1 A olericultura como alternativa 

Para os casos dos projetos ligados às atividades olerícolas, foram encontradas cinco 

famílias que estavam desenvolvendo essa ação. Cabe salientar que em todo o município, 

apenas essas poucas pessoas possuem hortas para comercialização de verduras. A olericultura 

não possui histórico no território, sendo considerada uma novidade impulsionada pelos 

agricultores. 

No texto que faz a descrição agronômica do cultivo de tabaco, foi possível fazer um 

comparativo entre esse e os cultivos olerícolas. Existem muitas similitudes no desenrolar dos 

tratos culturais das rotinas das atividades agrícolas no cultivo do tabaco, e as principais 

olerícolas como as folhosas, a cebola ou mesmo o repolho. Esse fato, facilitou a adaptação 

tecnológica dos agricultores a esse projeto. 
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Na sequência, serão descritos três casos observados nas entrevistas realçando 

analiticamente as opções dos atores agricultores na construção de seus projetos centrados na 

produção olerícola. 

6.4.2 A ruptura com o projeto do tabaco com a manutenção das tecnologias 

modernizantes 

O agricultor AGR4, na sua trajetória, sempre plantou fumo com seu pai desde a 

infância. Os seus irmãos, continuam fazendo na atualidade essa mesma atividade. Como 

citado anteriormente no texto, ele paralisou o cultivo de fumo de forma imediata devido a 

uma aguda intoxicação com veneno no momento de transplante das mudas. Essa ruptura 

instantânea levou à família a necessidade de uma rápida restruturação do projeto familiar. 

A área de terra de posse do agricultor pode ser considerada pequena para as 

características da região homogênea do Tigre, tendo apenas seis ha. Esse fator foi essencial 

para a constituição do novo projeto. Também, a família é formada por apenas três pessoas, o 

casal e um filho de 16 anos, sendo que a esposa trabalha na escola como merendeira, meio 

período, e o filho estuda no turno da manhã. 

A família sempre teve uma pequena horta para o consumo familiar. Nesse momento de 

transição entre os projetos, ocorreu a emergência e ampliação dessa atividade como uma 

novidade que vinha sendo guardada internamente. 

No dia que desisti do fumo eu fui até a cidade falar com a Emater... Dai eu 
fiz uma horta de meio ha e fui testando várias verduras, ninguém tinha a 
informação técnica para fazer a assistência técnica... Também fui buscar 
informação com vendedor de sementes. Entre os vizinhos não tem com 
quem trocar informação sobre horta (AGR4). 

A busca do articulador da Emater-RS para angariar elementos na construção do 

projeto da horta, ocorreu pelo vínculo montado durante o processo de planejamento nas 

comunidades rurais. Nessa ocasião, a comunidade em questão havia demandado uma patrulha 

mecanizada que foi posteriormente atendida. Também nessa fase, o agricultor AGR4 foi 

indicado pelo grupo local como gestor da rede de água comunitária. Esses contatos dentro da 

arena comunitária foram utilizados no momento de formação do projeto. 

A propriedade rural de AGR4, na atualidade é totalmente utilizada com cultivos 

voltados para a comercialização em feiras. São vislumbrados muitos canteiros de olerícolas a 

céu aberto, a existência de três grandes estufas plásticas e ao redor pomares diversificados de 

frutas. Os principais cultivos são as folhosas a céu aberto, principalmente a alface e o repolho; 
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dentro das estufas o tomate e a vagem; e nos pomares são encontrados meio ha de maracujá, 

meio ha de parreira de uva e uma coleção de frutas nativas obtidas pelo incentivo da Embrapa 

através do programa Quintais Agroecológicos.  

Desde o começo eu vou experimentando o que acho que dá... agora mesmo 
comprei uns maracujás bonitos em Encruzilhada e tirei semente e fiz muda... 
plantei meio ha... to testando como fazer as espaldeiras. O pessoal da 
Embrapa eu conheci no conselho... eles ofereceram mudas nativas. Eu disse 
na hora que estava disposto e que tinha um lugar bom. Gosto de ver essas 
coisas novas que podem dar certo (AGR 4). 

Um fato que surpreendeu, foi o diagnóstico que dentro das estufas plásticas o 

agricultor fez a opção pela tecnologia moderna de uso de substrato em bolsas plástica, ao 

invés de plantio no solo, adubado através de fertirrigação. Essa tecnologia, tem pouca 

abrangência entre agricultores tradicionalmente ligados à olericultura, sendo uma inovação 

tecnológica recente. Também foi constatado, que a adubação dos solos nos canteiros e 

pomares estava sendo feita através de adubos químicos solúveis, o controle das ervas 

invasoras era feito com cobertura do solo por plástico (mulching), e as doenças e pragas eram 

controlados por agrotóxicos. Ou seja, uma tecnologia da fase da modernização da 

agricultura. 

Figura 28 - Substituição do tabaco por olerícolas 

 
À esquerda, visão interna de estufa plástica mostrando substrato em 
bolsas plásticas. À direita, canteiro de repolho a céu aberto com mulching 
(filme plástico que cobre chão para evitar nascimento outras ervas). Dom 
Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

Os elementos que ele utilizou na formação do seu projeto, em especial a questão 

tecnológica, foram buscados junto a diversos mediadores ligados, principalmente a 

comercialização de insumos modernos. O agricultor também realizou cursos técnicos formais 

em centro de pesquisa e faz visitação cotidiana às feiras agropecuárias. A arena onde ele 

encontrou subsídios para constituição do seu projeto, é exógena ao espaço comunitário e 
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municipal. A formatação do projeto foi realizada dentro da família em um processo de 

mediação comunicacional. 

Fiz muito curso fora e fiz visitas em outras cidades... Do programa de TV 
(Globo Rural) aproveitei algumas coisas como o caso da cobertura com 
plástica do solo para alface... Quando a gente pega todas as informações 
conversa com o filho e a esposa para tomar a decisão. É na conversa com a 
família é que ocorre a tomada de decisão... Esse ano vou ampliar alface e 
vou reduzir cenoura e manter abóbora, batata doce que são mais rústicos 
(AGR4). 

A comercialização das verduras produzidas foi um desafio que se colocou de imediato 

após o inicio da horta. O agricultor não possuía nenhum contato para o escoamento da 

produção e a logística de transporte também não havia sido organizada. 

Eu não conhecia ninguém na cidade para vender as verduras. Comecei 
fazendo sacolas plásticas e oferecendo de casa em casa. Na primeira vez 
levei 47 pés de alface e vendi 2 pés, me desesperei. Mas não desisti, fui no 
outro dia de novo e vendi tudo. Uma vizinha avisou a outra e contato direto 
começou a pedir cada vez mais. Logo depois comecei a ir três vezes por 
semana com o carro cheio de verdura e vendia tudo (AGR 4). 

Na atualidade, para a comercialização de seus produtos, o agricultor participa duas 

vezes por semana da Feira do Produtor na sede de Dom Feliciano e produz alface para os 

municípios de Encruzilhada do Sul e Camaquã. Ele foi um dos primeiros a entregar a 

produção para os programas PAA e PNAE no município, através da COOPACS, sendo 

responsável no ano de 2010 por mais de 70% das verduras da merenda escolar.  

No ano de 2011, fez a aquisição através do Pronaf Mais Alimento43 de um veículo 

utilitário zero quilometro, do tipo furgão, para ampliar suas entregas, pois muitas vezes 

necessitava fazer várias viagens ao centro da cidade no mesmo dia. 

6.4.3 Aproximando o mercado local: A emergência da Feira do Produtor 

Os agricultores AGR7 e 8, são filho e o pai, constituem núcleos familiares separados, 

e exercem atividades independentes, que em  suas trajetórias acabaram influenciando a 

ambos. Esses agricultores têm suas propriedades na região homogênea do Faxinal, sendo uma 

de 20 ha e a outra de 35 ha respectivamente. São de origem colonial polonesa. O agricultor 

mais idoso, trabalhou unicamente com tabaco grande parte de sua vida, chegando a plantar 

140 mil pés. Na criação dos filhos acabou conduzindo-os pelo mesmo caminho.   

_______________ 
43 Pronaf mais alimento – Politica Pública Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário voltado para que 

agricultores familiares tenham acesso a aquisição de veículos utilitários para escoamento da produção com 
juros subsidiados e amplo prazo de pagamento. 
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Porém, na avaliação do filho o trabalho na lavoura do fumo é muito duro com uma 

renda final muito baixa. Esse sempre teve a vontade de construir um projeto de saída 

definitiva da atividade. Como elemento de diversificação ao tabaco as famílias construíram 

vários açudes pequenos para a criação de peixes. A comercialização de pescado, em especial 

na Semana Santa, se tornou paulatinamente uma atividade de comércio localizado na 

comunidade. 

A trajetória de vida do agricultor AGR7, está diretamente ligada aos processos 

participativos que emergiram no município. Ele participou em 2001, do processo de 

planejamento comunitário na linha federal. Foi através desses movimentos que cresceu a ideia 

da fundação da Associação de Piscicultores, a qual ele se tornou um dos membros da 

diretoria. Como representante dos piscicultores, obteve o direito a uma vaga de conselheiro no 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o qual posteriormente acabou presidindo por 

dois anos. Em função da sua reconhecida ação como presidente do CMDR, foi convidado 

para coordenar a Cresol em Dom Feliciano, cargo que na atualidade está exercendo.  

A partir do ano de 2004, envolto nesses movimentos comunitários e municipais, o 

agricultor AGR7 começou a redução da área de fumo e ampliação da pequena horta que 

sempre existiu para a alimentação dele, dos pais e dos irmãos. Essa ação passou a ser 

executada pelo entendimento da insustentabilidade da lavoura de fumo, noção que construiu 

pela participação nos espaços da arena de CCA.  Um dos principais entraves salientados pelo 

agricultor no inicio da transição, foi o espaço para a venda das verduras, pois esse não 

aceitava a ideia de realizar a comercialização de casa em casa. 

Dentro dos espaços participativos aos quais estava envolvido, foi um dos atores que 

conduziu o debate para a construção de um local de comércio de olerícolas. No ano de 2005, 

ficou concluída a Feira do Produtor de Dom Feliciano, que é um espaço coberto e com 

estrutura de bancas fixas no centro da cidade. Todos os agricultores de olerícolas foram 

amplamente convidados para buscarem esse local para realização de feiras nas manhãs de 

terça e sábado. O primeiro coordenador eleito da feira foi o AGR7. 

Para vender as verduras comprei uma Kombi e fui me defendendo. Tomei a 
decisão e reduzi o fumo pela metade... Dai convidei a mãe para ela trabalhar 
junto na feira, mas o pai era contra a horta... Por muita insistência ela 
começou a vender e gostar...começou com pão, bolacha, leite em litro e as 
verduras da nossa horta...  (AGR7). 
Foi o filho que começou a ideia de horta maior e vender na cidade. A esposa 
seguiu a ideia do filho e depois acabou ganhando equipamento de irrigação, 
o que melhorou muito. Eu comecei a trabalhar depois... achava que só com a 
verdura não é possível. Este ano estamos vendendo muito para merenda. Na 
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feira não tem grande movimento, mas fiz uma experiência de vender na rua 
principal e fiquei muito contente (AGR8) 

Um fato marcante nessa experiência familiar foi que o novo projeto formatado pelo 

agricultor AGR7, mesmo tendo como raiz, a horta que toda família utilizava para sua 

alimentação, não possuiu a aceitação imediata do pai. Apesar de ser um adepto da 

diversificação através da criação de peixes, esse entendia como impossível deixar o projeto 

hegemônico do fumo, que produziu vários frutos positivos para toda família.  

O ente que precipitou a transição de AGR8 para a definitiva ruptura com a lavoura de 

tabaco, foi o fato de sua esposa iniciar com a comercialização de olerícolas na Feira do 

Produtor. Esse apoio a levou a assumir o comércio direto com as pessoas da cidade, criando 

uma rede de confiança com os clientes, e por fim envolvendo o marido no processo. 

A Feira do Produtor se estrutura como um espaço de relação face a face entre os 

agricultores e os consumidores da cidade. Nesse, se desenvolvem laços de confiança entre as 

pessoas que realizam a aquisição dos produtos coloniais e os atores agricultores. Os produtos 

passam a ter referencia de origem “é a alface produzida pelo Sr. Pedro”. Esse vínculo é forte 

e consolida uma lógica importante do mercado de proximidade.  

6.4.4 A novidade ecológica pós-fumo 

Os três agricultores em foco são oriundos de uma mesma família, onde AGR13 é o pai 

com 60 anos de idade e AGR11 e 12 são jovens de 25 a 30 anos. Cada um possui uma casa 

própria, sendo que os filhos possuem a sua própria família, havendo autonomia de tomada de 

decisão. Em 2003, o grupo familiar comprou 25 ha em uma propriedade no cerro dos 

coqueiros na região homogênea da Cavadeira, e na atualidade utiliza esse espaço com área de 

produção coletiva e local de moradia.  

No inicio do trabalho na nova propriedade, chegaram a plantar 130 mil pés de fumo, 

colhendo 1420 arrobas e recebendo um preço médio de R$70,00 por arroba. Para eles, a 

empresa fumageira oferecia contratos vantajosos com financiamento dos insumos para 

pagamento no final da safra, o que os caracterizava com produtores fidelizados. 

Esse grupo familiar realizou a transição do cultivo do fumo para a olericultura mais 

recentemente em comparação aos casos anteriores. Iniciaram o plantio de olerícolas no ano de 

2010 e reduziram de imediato o plantio de fumo para 50 mil pés. Essa aposta pode ser 

considerada arrojada entre o grupo social em análise.  

Esses tomaram contato com as ideias de diversificação dentro do Fórum da 

Agricultura Familiar, mas indicam como decisivo para o processo de ruptura com a 
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hegemonia do tabaco, o relacionamento com articuladores ligados ao CMDR, em especial o 

presidente da COOPACS e os extensionistas da Emater-RS. 

A visitação a propriedade desse grupo familiar causou um impacto bastante forte. 

Existe uma grande modificação de como era conduzida a agricultura da fase em que estavam 

centrados apenas no tabaco. Esses agricultores na safra 2011, plantaram mais de 60 

quilogramas de sementes de várias variedades de feijão com o objetivo de atender às 

demandas diferenciais das pessoas na Feira do Produtor e nos programas sociais. Usaram um 

banco de sementes dos agricultores da região explorando a biodiversidade. O cultivo de 

feijão, foi mesclado em faixas de plantio com o milho (voltado para alimentação dos animais 

da propriedade) e a cebola fazendo um processo de rotação entre os cultivos com áreas 

maiores. 

A horta está alocada em vários espaços dentro da propriedade, ou seja, os canteiros 

não estão concentrados como normalmente se visualiza em hortas comerciais. Foram 

construídos canteiros amplos e com grande espaçamento entre as plantas de repolho, tomate, 

vagem, pepino, abobrinha, couve-flor, etc. Esses agricultores aplicam princípios ecológicos 

em sua produção de olerícolas. Eles utilizam adubação orgânica, plantam adubação verde e 

realizam a rotação de áreas buscando espaços com maior fertilidade e com menor inóculo de 

doenças.  

A irrigação é bem controlada, sendo realizada utilizando a força da gravidade, pois 

estão em uma região ondulada, existindo nascentes no topo dos morros. Também utilizam 

estruturas simples e adaptadas, como sombrites para a redução da insolação e evitar impacto 

da gota de chuva que causaria erosão. Não utilizam agrotóxicos. O projeto de uma horta 

utilizando princípios ecológicos foi construído através da mediação comunicacional dos 

atores agricultores da família, mesclando informações advindas da TV, com a visitação a 

outros agricultores e principalmente pelas ideias dos especialistas técnicos da Emater-RS que 

trouxeram muitos elementos constitutivos.  

Também são notadas as experiências adquiridas na lavoura do tabaco. Em especial na 

formação e distribuição espacial dos canteiros e os espaçamento entre mudas. Quando na 

entrevista foram questionados sobre onde buscaram as ideias, informações e apoios para a 

construção do projeto eles sintetizaram em seus discursos: 

O Cléo (ART 6) encheu a cabeça dos guris. Nós fomos no Ivo (AGR 4) e 
vimos a horta, as estufas e a caminhonete nova... recebemos um baita 
incentivo. Começamos com bastante canteiros.. a nossa área é boa para 
horta... você viu o tamanho dos repolhos? Grandão, né? Nossa ideia é plantar 
voltado para merenda escolar (AGR13).  
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A gente vê na televisão... No Globo Rural pegamos algumas informações 
para ajudar na horta.... exemplo foi o controle da umidade para evitar 
murchadeira do tomate... a gente sempre teve uma hortinha e nunca usou 
adubo nela. (AGR11). 
Nós três vamos conversando e vamos analisando se está muito apertado, se 
falta adubo... os vendedores de mudas e sementes dão algumas dicas... o uso 
de sombrite sobre os canteiros foi bolado por nós... agora estamos fazendo 
cobertura de solo e colocação de adubação orgânica. Quando encontramos 
outros que plantam horta a gente troca ideia e vai melhorando (AGR12). 

O resultado observado na propriedade, é um volume de produção muito grande na 

comparação dos demais agricultores de olericultura do município. Nas entrevistas é 

perceptível o orgulho do tamanho e da sanidade dos alimentos produzidos. 

Figura 29 - Substituição do tabaco 

 
À esquerda, horta ampla com tomate, cebola e folhosas plantadas em faixas. 
À direita, criação caseira de suínos, perus, patos e gansos para alimentação 
da família. Dom Feliciano 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

Existe também uma preocupação com a produção de alimentos para a família. 

Constatou-se a presença de bovinos presos por cordas, que utilizavam as sobras de pastos nas 

pontas das lavouras e são criados no objetivo de fornecimento de carne. Foram observados 

mais de trinta suínos rústicos, do tipo banha e carne, para uso local. E principalmente, um 

galinheiro colonial, com uma imensa diversidade de aves como perus, gansos, galinhas e 

patos, onde cada animal era voltado para um tipo de prato apreciado pela família. A criação 

de peixes era realizada em dois pequenos açudes, e estava em construção um novo tanque 

para comércio de pescado na Semana Santa. 

No ano de 2011, o grupo familiar fez a aquisição através do Pronaf Mais Alimento de 

um veículo utilitário zero quilometro, do tipo furgão, para realizar suas entregas na Feira do 

Produtor, na COOPACS voltado aos programas PAA e PNAE e para estabelecimentos 

comerciais do município. 
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6.4.5 A criação do gado como alternativa 

Para os casos dos agricultores ligados às atividades de criação de gado de leite e corte, 

serão salientados dois grupos de famílias que estão desenvolvendo esse projeto. Os 

agricultores AGR16 e AGR21 têm suas propriedades na região homogênea do Faxinal, na 

divisa com a região de campos de Gaspar Simões, tendo seus projetos voltados ao gado de 

leite. Os agricultores AGR6 e AGR18 têm suas propriedades na região homogênea de Gaspar 

Simões, com seus projetos centrados no gado de corte.  

6.4.6 Produzir leite em cima do pasto 

O projeto da produção de gado leiteiro dos agricultores de Dom Feliciano remonta à 

década de 80, com a fase expansionista da CORLAC44. Nessa época, muitos agricultores da 

região homogênea do Faxinal e Gaspar Simões, iniciaram a criação animal, calcados na 

alimentação à base de pastagens nativas, aproveitando as características de campos 

transicionais desses espaços. 

Dois grandes entraves desestimularam a continuidade dos agricultores nesse projeto. O 

primeiro, a dificuldade de acesso, visto que as regiões são as mais distantes de Dom Feliciano, 

gerando dificuldades do escoamento da produção diária de leite. O segundo, o contraste entre 

o projeto moderno de produção da CORLAC, centrado na alimentação com base em ração, e a 

proposta dos agricultores da alimentação das vacas com pasto. Os mediadores sociais da 

época, entendiam esse processo como atrasado e abandonaram as linhas de leite. 

Durante os movimentos do planejamento participativo de 2001, na região do Faxinal, 

foi retomado o debate sobre o projeto de produção leiteira, agora como uma possibilidade de 

diversificação, a lavoura de tabaco. Nesse processo, estavam envolvidos os agricultores 

AGR16 e 21, que buscavam as bases na formulação de um novo projeto com base na questão 

do leite. 

Na sequência das reuniões comunitárias, esses agricultores agregaram outros atores 

em torno da ideia da retomada de uma linha de produção de leite nas duas regiões 

homogêneas que possuem amplas áreas de campos. As empresas compradoras de leite, 

sediadas na região de Pelotas, possuíam o interesse no produto, mas a distância física de mais 

de 50 quilômetros do acesso asfáltico da BR116, inviabilizava o processo. O desenho da 

concepção da produção leiteira e as estratégias de superação dos entraves, tanto físicos como 

_______________ 
44 CORLAC- Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos que foi criada pela lei 5.964 de 13 fevereiro 

de 1970 
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tecnológicos, levaram os agricultores a constituírem uma associação de leiteiros e buscarem 

assento no CMDR.  

Com o avanço das discussões ocorreu a precipitação da formulação de uma política 

publica municipal de apoio ao transporte de leite. Foi constituído um subsidio para os 

agricultores através da isenção de custo no transporte de leite. Com essa condição foi 

estruturado o projeto dos atores. 

A criação de gado leite, levou a um processo de ruptura com o projeto hegemônico do 

tabaco pela principal razão da disputa pela força de trabalho da família. São dois projetos 

baseados na intensificação do trabalho familiar, consequentemente excludentes entre si. 

O agricultor AGR21, possui uma propriedade de 25 ha e chegou a plantar 120 mil pés 

de fumo, tendo a família formada pela esposa e três filhos, na atualidade possuem 12 vacas e 

estão cultivando apenas 25 mil pés como uma atividade complementar. O agricultor AGR16 

tem uma propriedade de 60 ha, possui 14 vacas e planta de 30 mil pés de tabaco como parte 

de um arranjo com uma pessoa externa à família, que o auxilia no manejo com os animais, 

sendo que ele recebe como parte da remuneração metade do lucro do fumo. Ambos os 

agricultores, não possuem contratos com empresas fumageiras e vendem para os 

atravessadores. 

Os agricultores, criaram uma rede de apoio dentro da associação de leiteiros. Essa 

articulação constituiu um espaço local de construção do projeto familiares. Dentro desse 

espaço, são confrontados os diversos elementos tecnológicos do projeto e cada agricultor vai 

configurando a sua forma de criação dos animais e sua estruturação produtiva. 

Onde eu mais aprendi foi sozinho. Fiz curso na Emater de Canguçu. Os 
técnicos conhecem pouco. Eu acho 90% aprendi com a televisão... você não 
tem noção do que se aprende com a televisão... Também leio revistas 
técnicas e jornais especializados... Acho que todo o sistema a gente constrói 
por acerto e erro, aqui tem poucos vizinhos para trocar experiência, tem que 
ser na associação (AGR16). 
A gente conversa com vizinhos que criam vacas... Nós mesmos, com um 
grupo da região e técnicos locais, fomos descobrindo os caminhos... A 
associação dos leiteiros é muito boa. O pessoal ajuda um ao outro. A gente 
foi aprendendo com os que tinham mais experiência. No dia a dia vai 
apanhando e aprendendo (AGR21). 

Um ponto interessante nas características do projeto dos agricultores de produção de 

leite, é a opção pelo tipo de animal. A vaca sempre é o centro da atenção na atividade leiteira 

e o projeto moderno aponta para animais de grande porte físico, e consequente alta capacidade 

produtiva diária de leite. Ou seja, existe uma busca por animais geneticamente apurados no 

caminho da especialização em alta produção. Os agricultores discordam desse caminho. Eles 
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entendem que animais de alto desempenho são muito suscetíveis aos distúrbios ambientais da 

região e muito exigentes em alimentação, o que amplia custos aumenta o risco de prejuízo. 

Vaca tem que ser grande segundo o técnico. Eu acho que vaca tem que ser 
de tamanho pequeno, pois aqui nessa região não é fácil, tem que ter muita 
comida. Nos dez anos apanhando aqui não é fácil. Vaca grande é muito vil. 
Não adianta também só a Jersey (tipo de raça bovina) tem que ser mestiça 
Holandesa e Jersey (AGR16). 

O tema do uso de ração na alimentação animal continua em confronto dentro da arena 

de construção dos projetos. Porém, na atualidade o grupo dos especialistas técnicos está em 

transição entre a tecnologia moderna da alimentação, com ração de alto grau de proteína e 

energia voltado a ampliação de produção de leite, e a produção de base ecológica centrada no 

balanço da capacidade de produção de leite em relação ao tipo e volume de pastagem naturais.  

O produtor de leite normalmente tem no pensamento que interessa é volume 
de produção e esquece do balanço entre a capacidade do pasto e o tipo de 
animal que tem. Se forçar e começar colocar excesso de ração acaba com os 
animais e vive dependendo de veterinário. Essa consciência demora para o 
agricultor gerar... Fiz um curso, mas ele foi muito técnico e não funcionou na 
prática. Eles trabalham com animais melhorados, pastagem e silagem e não 
funciona! Eu não uso ração com mais de 16% de proteína, isso tráz problema 
de reprodução. Eu fiquei mais de um ano inseminando as vacas e não 
conseguindo crias.. Proteína estimula a vaca a produzir leite e ela se esquece 
de sua condição corporal, falta condição para ela e não pega cria. Um 
vizinho pediu para tirar ração e colocar somente milho. Dai resolveu 
problema de reprodução dos animais. A proteína que existe no pasto é 
suficiente para vaca, tem que colocar energético que eu uso na base de milho 
moído com espiga (AGR 21).  

Essa dicotomia entre as bases tecnológicas começa a ficar expressa no espaço local da 

arena de construção de projetos. Esse tema reforça a noção teórica de que os projetos dos 

agricultores estão enraizados no agroecossistema, tendo a capacidade de articulação entre as 

especificidades ambientais e sociais do grupo. Os projetos exógenos dos especialistas técnicos 

encontram dificuldades de entendimento e, por vezes, como no caso em foco, não se 

reafirmam por estarem descolados da lógica camponesa. De uma forma prática, o projeto de 

produção de leite dos agricultores busca a ampliação de sua autonomia através do uso 

adequado, em seu conceito, dos recursos ambientais do ecossistema. O uso de rações 

compradas externamente simboliza a dependência de elementos externos que estão não estão 

sobre sua coordenação. 
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6.4.7 Retomando o projeto tropeiro 

Como foi apresentada na leitura da paisagem, a região homogênea de Gaspar Simões 

em Dom Feliciano, possui características de campo com a forte presença de criação de gado 

corte. No exercício desenvolvido anteriormente no capítulo 3, de análise das dinâmicas de 

sistemas agrários, a região teve sua ultima ocupação por grupos sociais na fase dos tropeiros. 

Os agricultores dessa região têm características que apontam para uma descendência de lusos, 

negros e índios que se fixaram em propriedades maiores, em comparação as demais regiões 

homogêneas do município, e desenvolveram seus projetos ligados ao gado de corte. 

Nessa região homogênea, existem fortes indícios que o projeto hegemônico do tabaco 

teve uma menor penetração, sendo observadas áreas menores de cultivo e poucas estruturas de 

secagem. Os agricultores tratam o cultivo de fumo como um elemento complementar ao 

projeto do gado de corte. 

O agricultor AGR6 possui uma propriedade de 18 ha, que na atualidade está centrada 

no projeto de gado de corte com um rebanho de 23 cabeças. Ele chegou a plantar 70 mil pés 

de fumo e não conseguiu se adaptar ao projeto hegemônico. Atualmente, planta apenas 20 mil 

pés como complemento do gado de corte e iniciou a criação de ovelhas. 

O agricultor AGR18 tem 75 anos de idade e sempre morou na região de Gaspar 

Simões. Possui uma propriedade de 90 ha com total dedicação ao gado de corte. Ele, na 

década de 80, experimentou a inserção do fumo em seu projeto familiar. 

Plantei fumo de 1980 até 85 e parei até de fumar porque fiquei devendo 
muito (risos)... O fumo depende muito de cuidado e eu não sabia cuidar. Eu 
não sabia cuidar mesmo e quase matei a gurizada (filhos) no serviço... O 
instrutor (mediador da empresa fumageira) era muito fraco e tinha pouco 
conhecimento. Fiz um canteiro bem alto para caprichar e perdeu toda a 
umidade, não funcionou... Fiquei com uma dívida que tive que vender 20 
vacas de soco para pagar. Quando plantava fumo descuidei das ovelhas e 
uma cachorrada atacou e terminou com tudo... Quando iniciei com fumo 
tinha 36 bois e quando terminei tinha 20 bois e ainda tive que vender para 
pagar a dívida (AGR18). 

Esses agricultores mantiveram o projeto de gado de corte com muito poucas alterações 

tecnológicas desde o tempo dos tropeiros. Possivelmente, o cercamento dos campos em 

amplos potreiro e as raras vacinas sejam as modificações mais profundas. 

Durante o processo de planejamento participativo de 2001, as comunidades 

componentes dessa região homogênea, apontaram a melhoria da pecuária como uma das 

demandas. A partir desses momentos vários encontros técnicos foram sendo realizados se 

consolidando como um espaço da arena de construção de projetos. Na construção dos projetos 



179 

familiares, os agricultores exercitam o processo de mediação comunicacional, como pode ser 

observada na passagem a seguir. 

Posso discutir com o técnico sobre o (manejo do) campo nativo na reunião... 
quando for conversar com meu pai ou com vizinho na minha casa essas 
ideais voltam e vão sendo consideradas... Os agricultores não fazem tudo, 
mas eles começam a refletir... O agricultor de uns 60 anos não quer saber de 
tecnologia ele foi criado naquele sistema, mas atualmente eles levam 
também em consideração (AGR6). 

Na atualidade, dentro desse espaço comunitário, vem sendo debatida a inserção da 

criação de ovelhas junto ao rebanho de gado de corte. A ovelha sempre esteve próxima do 

projeto desses agricultores, pelo motivo de ser um animal de menor porte, de fácil abate e que 

permite uma rápida utilização na alimentação das famílias. 

Na fase do sistema agrário tropeiro, a ovelha tinha dupla função para a família dos 

agricultores, a de alimentação e de fornecimento de lã para vestimentas. As raças ovinas do 

tipo ideal, eram as principais utilizadas nessa época. Porém, produziam uma baixa qualidade 

de carne, tendo maior aptidão para produção de lã. Na atualidade, a lã tornou-se secundária, 

mas a base genética dos ovinos existentes na região ainda é lanífera. Esse elemento de 

modificação das raças de ovelhas vem sendo construído dentro dos espaços comunitários. 

A arena de construção dos projetos desse grupo social abarcou também a dimensão 

territorial. No CODETER, foi inserida na discussão do território, a temática do projeto de 

ovinos, sendo articulada a estratégia de criação de uma associação territorial sobre o tema que 

trouxe a um mesmo espaço da arena, agricultores que possuem ovinos em seus projetos de 

oito municípios. Essa construção de projetos, é realizada em um espaço novo. Em um 

primeiro momento está centrada na discussão dos entraves da comercialização. Existe a oferta 

da ideia de um programa de comercialização integrada de vários agricultores, onde um 

caminhão da associação recolheria os animais de várias propriedades e levaria para o abate 

terceirizado, e posteriormente para comercialização em centros maiores de consumo. Essa 

articulação produziria uma ampliação rendimentos para os agricultores (ART9). 

Esse processo é entendido como bastante complexo pelos agricultores. Vários 

elementos são novos, como a associação entre atores que não possuem relações sociais 

anteriores, pois são de diferentes comunidades entre municípios; um mercado novo onde não 

existe o conhecimento pessoal dos compradores e a consequente confiança; e o diferente 

arranjo que as ovelhas passam a tomar dentro do projeto de cada agricultor, saindo de uma 

posição assessória para um papel central.  



180 

6.5 O PROJETO SOCIAL DE DESARTICULAÇÃO: OS MACIÇOS FLORESTAIS 

Na região homogênea de Gaspar Simões, dentro da mesma localidade onde ocorrem 

os debates do projeto social anterior, foi identificado outro projeto, sendo aventado no espaço 

comunitário, o dos maciços florestais. Em razão do baixo valor por unidade de área da terra 

na região, foi despertado o interesse de empresas nacionais e internacionais na aquisição de 

grandes espaços de chão, ou de contratação por aluguel por períodos superiores a 20 anos das 

propriedades rurais para implantação de maciços florestais. 

Esse florestamento é formado por monocultivos adensados de eucaliptos clonados 

voltados à indústria de celulose. As toras de madeiras são moídas e transformadas em 

commodities para exportação via porto de Rio Grande. Os mediadores sociais incentivadores 

desse projeto penetram na arena nos espaços comunitários, através da ação da compra de 

madeira.   

Me perguntaram se eu não quero alugar a terra para plantio de mato... eu 
prefiro acácia e as pessoas querem plantar eucalipto... O cerro para eucalipto 
tem muita serventia...  Outro dia os vendedores me ensinaram a medir as 
varas e toras de eucalipto com uma treninha (AGR18). 

Durante a leitura da paisagem, foram identificadas que algumas famílias da 

comunidade venderam ou alugaram suas propriedades. Essas pessoas pararam de desenvolver 

a agricultura e algumas migraram para a cidade. As propriedades rurais que eram utilizadas na 

produção de alimentos paulatinamente estão se tornando grandes blocos verdes sem a 

presença humana. Os bosques de eucaliptos também diminuem a biodiversidade vegetal da 

área e por consequência afastam a fauna nativa.  

O projeto dos maciços florestais está sendo intitulado como um projeto social de 

desarticulação, no sentido do grau de afastamento das bases ecossistêmicas e da realidade do 

grupo social, ou seja, um projeto exógeno ao agroecossistema. O projeto de maciços florestais 

é excludente para as pessoas da comunidade, e também para os elementos do ecossistema.  

O projeto de maciços florestais, também é uma forma de ruptura com o projeto 

hegemônico do tabaco, pela exclusão do cultivo da área e dos agricultores que trabalhavam 

nessa alternativa. Esse projeto está articulado a lógica dos impérios financeiros mundiais.  
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Figura 30 - Realidades da região homogênea de Gaspar Simões 

 
À esquerda, agricultor típico da região saindo para o trabalho com gado de 
corte. À direita, ampla área de campos com maciços florestais de eucalipto. 
Ambos na região de Gaspar Simões. Dom Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

6.6 O PROJETO SOCIAL PLURIATIVO 

A noção de pluriatividade não foi tratada dentro do referencial teórico dessa tese, pois 

não se imaginava a ocorrência desse fenômeno dentro dos projetos dos atores. Cabe, portanto, 

uma revisão do entendimento desse tema antes do tratamento das realidades empíricas 

observadas.  

Segundo Fuller (1990), a pluriatividade descreve uma unidade produtiva 

multidimensional em que se empreendem atividades agrícolas e não agrícolas dentro e fora do 

estabelecimento e pelas quais diferentes tipos de remuneração são recebidos, como os 

rendimentos, rendas em espécie e transferências. Conforme apresenta Carneiro (1996), a 

pluriatividade é composta de atividade complementar ou suplementar à produção agrícola 

exercida por um ou vários membros de um grupo familiar dentro ou fora da unidade de 

produção.  

Segundo Schneider (2003), o fenômeno da pluriatividade, se caracteriza pela 

combinação das múltiplas inserções ocupacionais das pessoas que pertencem a uma mesma 

família. A emergência da pluriatividade, ocorre em situações em que os membros que 

compõem as famílias domiciliadas nos espaços rurais, combinam a atividade agrícola com 

outras formas de ocupação em atividades não agrícolas. A pluriatividade resulta da interação 

entre os indivíduos e as famílias e o contexto social e econômico em que estão inseridas. 

Ou seja, quando se propõe estudar as formas familiares de organização do 
trabalho e da produção não se está imaginando que elas estejam restritas ao 
setor agrícola e ao espaço rural, pois existem várias outras atividades em que 
se pode observar essa configuração. O mesmo pode ser afirmado em relação 
a pluriatividade, que se apresenta como um fenômeno social relativamente 
novo e desconhecido no espaço rural, embora suas características há muito 
estejam presentes nas diversas formas de trabalho exercido no âmbito 
urbano-industrial, pois, em essência, trata-se da combinação de mais de uma 
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atividade ocupacional por pessoas que pertencem a uma mesma família. 
(SCHNEIDER, 2003. p 117).  

Schneider (2006) propõe cinco tipos de pluriatividade, na intenção de ampliar as 

possibilidades de entendimento da noção. A primeira chamada de pluriatividade inter-setorial 

ocorre quando existe a articulação do setor agrícola e não agrícola com a indústria comércio e 

serviço. Um segundo tipo é chamado de pluriatividade de base agrária ocorrendo dentro do 

setor agrícola, sendo decorrente da terceirização de fases do processo de produção. O terceiro 

tipo de pluriatividade é chamado de para-agrícola, sendo decorrente do beneficiamento ou 

transformação de produtos vegetais, animais ou bebidas com o objetivo comercial. O quarto 

tipo de pluriatividade é chamado de trabalho informal tratando-se da venda de mão de obra 

em trabalhos temporários ou esporádicos. O quinto e ultimo tipo de pluriatividade proposta é 

a tradicional ou camponesa, sendo formadas pelas antigas atividades que sempre existiram 

dentro da propriedade camponesa, em uma tentativa de redução da dependência externa.  

Analisando os casos existentes na pesquisa, visualiza-se o agricultor AGR19 que está 

com 72 anos de idade e passou a totalidade de sua vida na região homogênea do Faxinal. Com 

o falecimento do pai ainda quando criança, com 12 anos teve que vender força de trabalho 

durante muito tempo para auxiliar na alimentação da família. Exerceu diversos trabalhos 

braçais como ceifador de cereais e cana até que adquiriu um lote de terra de sete hectares onde 

vive até hoje. 

Esse agricultor nunca plantou fumo, apesar das inúmeras ofertas feitas pelos 

mediadores sociais da indústria fumageira, visto ter criado nove filhos. Mesmo sendo 

analfabeto, priorizou a educação das crianças no projeto familiar e, hoje, apresenta orgulhoso 

que uma delas é advogada e outro é um dos líderes na comunidade. O projeto da família do 

agricultor AGR19, foi construído baseado na venda de mão de obra, em especial na colheita 

do fumo, e nos utensílios produzidos em uma ferraria e uma carpintaria colonial.  

Iniciei como ferreiro há muitos anos e fui aprendendo sozinho. Tinha muito 
medo da fiscalização da prefeitura e por isso não me legalizei... Eu fazia 
ferramentas como arado, roda de carretas e qualquer ferramenta que os 
colonos precisavam... Na carpintaria eu fazia tudo de madeira para lavoura 
como bancos, portões e cadeiras (AGR19).  
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Figura 31 - Projeto familiar pluriativo 

 
À esquerda, carpintaria colonial e à direita ferraria colonial. Ambas na região 
homogênea do Faxinal. Dom Feliciano, 2011.  
Fonte: Autor (2013). 

O projeto desse agricultor aponta para o fenômeno da pluriatividade. Quando no inicio 

da vida utilizou a estratégia da venda da força de trabalho na colheita do tabaco, esse exerceu 

uma pluriatividade do tipo trabalho informal. As ações subsequentes da construção da 

carpintaria e da ferraria colonial abalizam para uma pluriatividade do tipo tradicional, típica 

de um projeto camponês. 

Os trabalhos de ferreiro e carpinteiro, foram essenciais no fornecimento desses 

serviços à comunidade rural e são referenciais. Quando da fase onde os utensílios agrícolas 

não eram produzidos de forma padronizada e industrializada, e distribuídos por uma rede de 

lojas agropecuárias, essa estrutura camponesa auxiliou o projeto dos diversos agricultores da 

região do Faxinal, com o fornecimento de equipamentos adaptados. Essa construção do 

projeto familiar foi diferenciado, no sentido de ser único na comunidade, mas profundamente 

embebido na lógica do campesinato, e especialmente no entendimento da demanda dos 

agricultores daquela região. 

Na mesma região homogênea do Faxinal, o agricultor AGR20, é um jovem de 25 anos 

que mora em uma propriedade de 10 ha. Ele combina em seu projeto, o plantio de 25 mil pés 

de fumo, em parceria com outros dois jovens agricultores, e trabalha no ônibus da 

comunidade há aproximadamente 13 anos, primeiro como cobrador e posteriormente como 

motorista. Todas as terças e quinta feiras conduz uma linha circular que sai de manhã às sete e 

retorna à tarde às dezesseis horas.  

O trabalho junto ao transporte comunitário, pode ser entendido como um fenômeno de 

pluriatividade do tipo inter-setorial, onde esse agricultor buscou rendas em outros setor, no 

caso em fornecimento de serviços. Ele participou do processo de planejamento participativo 

em 2001, quando ainda era bastante jovem e foi ator ativo dentro do espaço comunitário da 

arena de construção dos projetos. Na sua trajetória dentro da região, se tornou um dos lideres 

e foi escolhido como o representante da comunidade no CMDR. Na atualidade está cultivando 
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a ideia de diversificação do tabaco pela batata doce, a partir dos argumentos colhidos na 

comunidade e no conselho. 

A gente gasta muito pouco para fazer um ha de batata doce que produz uns 
20 mil quilo. Se tiver negócio, tipo a R$0,50 o quilo, é dinheiro achado!...  
dá pra ganhar R$10 mil por ha... mas precisa de transporte e venda. O fumo 
tem transporte, mesmo a gente pagando no preço, e um comprador, mesmo 
que explorem a gente (AGR20). 

Esse ator, em sua fala, transparece que está em pleno processo de mediação 

comunicacional. Está recebendo ideias e argumentos de vários atores, mas ainda não 

desenvolveu um grau de convencimento para a mudança do projeto familiar. Os espaços onde 

ele encontra os elementos de mudança do projeto, são o CMDR e os encontros comunitários 

que estão envoltos no método participativo. 

A partir da sua ação como liderança comunitária, tem como ideia para o futuro, buscar 

um espaço político partidário na intenção de conseguir a eleição para vereador municipal e 

como consequência deixar de plantar fumo. A parte do projeto individual que ele não abre 

mão, é a função pluriativa de motorista do ônibus comunitário, pois esse é sua forma 

prioritária de articulação com a comunidade. 

Na região homogênea de Gaspar Simões outro agricultor adentrou um projeto 

pluriativo voltado à prestação de serviços. O agricultor AGR3, plantou fumo em sua 

propriedade até os 23 anos. Ele teve dificuldades de estudar devido ao trabalho no campo, 

dessa forma encerrou a quarta série na escola local, e somente na fase adulta concluiu 

primeiro e segundo grau, através do supletivo, atual EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

Durante a sua formação buscou uma ação para rompimento com o projeto hegemônico 

do tabaco. A oportunidade surgiu através da oferta pela Associação Comercial de Dom 

Feliciano, de auxilio financeiro para execução da função de agentes comunitários de saúde. 

Nessa fase, ele optou pela ruptura com o projeto do fumo e passou a desenvolver a função de 

agente de saúde na comunidade.  

Quando fui trabalhar como agente de saúde parei com o fumo...  O trabalho 
era preventivo de saúde... a gente visita e acompanha todo mês as famílias... 
a gente cuida da saúde, prevenção, vacinação das crianças, pesagem das 
crianças, acompanhamento diabético e hipertenso, e também de pré-natal e 
prevenção do câncer (AGR 3). 

Durante nove anos o agricultor foi agente de saúde sendo que nesse período teve 

acesso aos espaços locais, regionais e nacionais de construção do tema da saúde. Quando do 

inicio do processo de planejamento participativo em 2001, foi um ator comunitário 
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fundamental pelo seu amplo entendimento da importância do tema. Nesse caminho, fez o 

papel de articulação para a constituição formal da Associação da Zona dos Lopes em razão da 

capilaridade de seu trabalho de agente de saúde entre as famílias comunitárias. Foi também 

representante comunitário no CMDR, sendo um dos fundadores e seu primeiro presidente. 

Atualmente, atua como articulador na Cresol, em razão do destaque de seu trabalho como 

conselheiro. 

Durante as capacitações e formações que ocorreram no CMDR, tomou contato com as 

técnicas participativas. Ele utilizou dentro das reuniões comunitárias, as ferramentas de uso de 

tarjetas e visualização móvel. Nesse sentido avalia a ação. 

A ação participativa na associação muda o jeito do agricultor... O acesso as 
técnicas agrícolas muda o jeito de plantar. A máquina (politica publica 
municipal de fornecimento de equipamentos agrícolas para as comunidades) 
é o grande atrativo da associação. Mas, existe o sócio que não é participativo 
e somente reclama, mas tem outros que estão discutindo o tempo todo dentro 
da associação e tentando acertar (AGR3).   

O projeto de AGR3 foi remodelado na sua trajetória. De um agricultor ligado ao 

projeto hegemônico do fumo, foi se metamorfoseando para um projeto pluriativo de prestação 

de serviços comunitários de saúde, até o momento atual de ter se tornado um articulador. Essa 

trajetória tem sido uma tendência observada nas coordenações das organizações dos 

agricultores como associações, sindicatos e cooperativas. 

O agricultor AGR1, da região homogênea da Cavadeira, chegou a plantar 120 mil pés 

de fumo, em conjunto com a família do sogro. Sempre exerceu a função de organização 

comunitária. Quando jovem, auxiliava na confecção da ata das reuniões comunitárias onde 

morava com os pais, depois foi conselheiro fiscal na associação religiosa, e foi uma das 

principais lideranças na formação da associação da Carvalho. 

Nesse caminho dentro de seu projeto, foi reduzindo as áreas de fumo, hoje planta 25 

mil pés, e buscou alternativa como o cultivo de milho e feijão e criações coloniais de suínos e 

aves. Uma parcela de seu tempo foi investida na organização comunitária. Foi eleito o 

primeiro presidente da Associação Carvalho e angariou vaga no CMDR. Também foi 

incentivador do Fórum da Agricultura Familiar. 

A associação é um espaço para troca de experiência para as mudanças do 
jeito dos agricultores... Eu fiz um curso para mulheres que juntou 45 
agricultoras... O CMDR a maioria dos agricultores gostam de vir na reunião, 
chegam a priorizar esse espaço para a participação... A participação no 
conselho ajuda ao entendimento geral de tudo, existem entre 35 a 40 
associações dentro de Dom Feliciano... O Fórum da Agricultura Familiar 
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ajuda muito os agricultores, eu acho que falta formação e informação básicas 
(AGR 1).  

Nessa trajetória, AGR1 foi também saindo do projeto hegemônico do tabaco, 

buscando espaços comunitários e municipais de participação e remodelando seu projeto. Na 

atualidade, é o coordenador da cooperativa COOPACS, onde organiza a logística dos 

programas PAA e PNAE. Nessa função, conseguiu um apoio financeiro que possibilitou a 

manutenção de seu projeto. Hoje ele desenvolve o papel de articulador na arena nos espaços 

comunitários, municipais e territorial do CODETER.  

Outro agricultor, onde foi observada essa tendência no projeto social, foi AGR23. Ele 

possui propriedade com 12 ha localizada na comunidade da Costa do Sutil na região 

homogênea do Tigre. Nessa área, ele planta 45 mil pés de tabaco, tendo como força de 

trabalho o casal e dois filhos. Como alternativa ao fumo, está cultivando milho e feijão e 

criando peixes, seis cabeças de gado e aves coloniais, tendo todo autoconsumo familiar 

garantido. Na ultima safra, iniciou o plantio de cebola para comercialização nos programas 

sociais. 

Ele foi um dos sócios fundadores da associação comunitária da Ponte do Sutil, que 

emergiu a partir dos movimentos de planejamento participativo de 2001. Esse grupo de 

agricultores está construindo uma sede social e já administra equipamentos agrícolas 

comunitários. Como representante comunitário, busca a inserção junto ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais–STR, sendo o agricultor do município que atua junto às coordenações 

da FETAG. Também angariou assento no CMDR e na atualidade é seu presidente. 

Quando eu fui para presidente do conselho, eu disse que não é a prefeitura 
que vai mudar as coisas, parte dos agricultores... Eu acho que existe um 
amadurecimento dos conselheiros... eles têm poder e responsabilidade... 
Vejo como ruim a falta de participação de algumas entidades como a 
associação comercial e o sindicato... Todo conselho é formado por 
agricultores, falta representação do banco e outras entidades (AGR23). 

A convivência dentro da arena de participação local, municipal e territoriais, está 

produzindo ideias de profundas reformulações no projeto. Ele acredita que de forma genérica, 

os agricultores ainda estão muito focados no cultivo do fumo. Porém, com a queda nos 

últimos anos do valor de comercialização,trouxe como consequência,  a falência de muitas 

famílias. Por outro lado, afirma que os agricultores acabam somente trabalhando e 

esquecendo-se de viver. Lembra que para muitos, não existe sábado ou domingo, pois 

plantam quantidades de fumo acima da capacidade da família.  Expressa a previsão de que 
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ocorrendo uma transição dos projetos para o cultivo de alimento como arroz, feijão, batata 

entre outros, no prazo de dez anos, Dom Feliciano vai poder viver sem plantar fumo.   

Como remodelação do projeto familiar, ele tem planos para ser presidente do STR. 

Tem participado dos congressos da FETAG e angariado ações de condução para a entidade. 

Aponta que na atualidade, o STR de Dom Feliciano tem 1000 sócios e suas assembleias são 

de 25 agricultores, sendo fundamental a ampliação da participação, para a entidade ser 

promotora de uma mudança na visão sobre o tabaco.  

O agricultor AGR23, também transitou do projeto hegemônico do fumo no caminho 

da diversificação, e através da arena participativa, busca condições para a ruptura com o 

cultivo de tabaco e a inserção de um trabalho pluriativo, nesse caso com presidente do STR. 
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7 DIMENSÕES ANALÍTICAS DOS PROCESSOS 

Nesse capítulo de finalização da pesquisa, é apresentada a tese de que o método 

participativo utilizado na interface entre os atores é um fator essencial para as mudanças nos 

projetos individuais dos agricultores, e permite a construção coletiva, dentro da arena de 

CCA, dos projetos sociais. Desta forma, o texto busca atender ao objetivo específico da 

análise da influência do método participativo, na formação e dinâmica dos projetos, e ao 

próprio objetivo geral, visto conter as apreciações centrais. 

Cabe enfatizar que a divisão em capítulos dessa tese, procura facilitar ao leitor, o 

acesso aos argumentos que responderam aos grandes objetivos de pesquisa. No capítulo 4, o 

texto atende ao objetivo específico da identificação da arena de CCA, e aponta as 

modificações na ação dos atores articuladores, que lançam mão do método participativo 

dentro dessa arena. No capítulo 5, estão identificados os projetos individuais dos atores 

agricultores conformados na arena de CCA, e apresentados os projetos sociais, acolhendo 

assim um dos objetivos específicos. No atual capítulo 6, será analisada a dinâmica dos 

projetos sociais dentro da arena e, principalmente, a discussão do processo de interface 

participativa entre os atores agricultores e articuladores, que está expresso no objetivo geral 

da tese. 

No transcorrer desse trabalho, foram apresentadas as dinâmicas sociais que ocorreram 

em Dom Feliciano. A trajetória de ocupação dos espaços pelos diversos grupos sociais, a 

estruturação do sistema produtivo da agricultura, o impacto da modernização da agricultura 

nos projetos dos agricultores, e na atualidade, a noção da insustentabilidade social e 

ambiental. Foram delimitados os principais atores em análise, os agricultores e os 

articuladores, em função da escolha do domínio da produção agropecuária. 

Nesse pano de fundo, foi apontado que o processo de planejamento participativo 

regional, iniciado em 2001, promoveu, em Dom Feliciano, uma dinâmica de organização das 

associações comunitárias, estruturação do CMDR e a emergência do Fórum da Agricultura 

Familiar. Esses espaços, paulatinamente, estão se moldando em uma arena de construção do 

conhecimento agroecológico, sendo um fator promotor da mudança dos projetos individuais 

dos agricultores, e a emergência de projetos sociais dos atores.  

No capítulo 5, foi apresentado que a maioria dos agricultores que desenvolvem 

projetos sociais de diversificação, substituição, fortalecimento ou pluriatividade estão 

envolvidos nos movimentos participativos iniciado em 2001 e que permanecem ativos nos 

espaços comunitários, municipais e territoriais (AGR1,2,4,6,7,8,11,12,13,14,16,20,21,23). 
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O processo de planejamento participativo influenciou os projetos dos atores. O 

elemento chave para a questão central da pesquisa, é respondida através da compreensão dos 

elementos do método escolhido pelos articuladores e agricultores para a interface. A 

participação dos atores dentro da arena de CCA e o processo relacional de interface são os 

fatores primordiais para a mudança dos projetos. 

Em Dom Feliciano, o processo de modernização da agricultura levou os agricultores a 

um projeto social centrado no tabaco. Esse projeto enfatiza a noção de crescimento 

econômico, ou seja, o valor econômico do fumo é o ponto central da argumentação dos atores 

na sua adoção. Ele conduz a uma estrita ligação com o mercado autorregulado, levando que as 

decisões principais do projeto sejam tomadas fora da propriedade e consequentemente 

reduzindo a autonomia dos agricultores. O projeto também promove uma especialização 

produtiva no tabaco, em função da alta demanda de trabalho do cultivo durante todo o ano 

(ver Quadro 8 no capítulo 3).  

O método de transmissão do conhecimento moderno, ocorreu a partir dos preceitos 

difusionistas. As principais técnicas utilizadas foram as visitas aos agricultores em suas casas 

e as reuniões técnicas motivacionais, centradas nas vantagens econômicas. Os mediadores 

sociais apoiavam seus argumentos nas vantagens econômicas do projeto e utilizaram contratos 

para a fidelização dos agricultores. O crédito rural, também, foi um fator facilitador para 

ampliação desse projeto, pois permitiu o acesso à motomecanização, aos insumos modernos e 

as estufas de secagem do fumo. 

O pacote tecnológico do fumo foi e é difundido aos agricultores com todos os 

elementos do sistema de cultivo desde o preparo do solo, o tipo de semente, a técnica de 

produção de mudas, os tipos, dosagem e momento de uso de venenos, os espaçamento das 

plantas, a adubação química, o ponto de colheita e a técnica de secagem e enfardamento. O 

agricultor recebeu as técnicas de forma padronizada, com mínimas possibilidades de variação. 

O mediador social visitava o agricultor cotidianamente, para difundir as diversas técnicas e ao 

mesmo tempo fiscalizar o resultado das ações já concluídas (AGR 6, 9,10,15, 17). 

O método difusionista, privilegiou uma relação pessoal entre o agricultor e o mediador 

social. A transferência tecnológica, o ajuste nos contratos com as empresas fumageiras e a 

mediação comunicacional, ocorriam preferencialmente em um espaço privado. A relação com 

a comunidade rural foi perdendo a dimensão da construção do projeto, visto que o pacote 

tecnológico do fumo veio através de uma relação do tipo top-down. Os momentos coletivos 

que possibilitavam a construção dos elementos dos projetos individuais, eram desenhados 
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pedagogicamente pelos mediadores, no sentido da difusão tecnológica, exemplos são os dias 

de campo e as palestras técnicas.  

Eu não sabia plantar fumo. Quem me ensinou foi o instrutor. No começo ele 
estava todo dia lá em casa. Ele trouxe lá em casa o calcário, adubo e 
explicou como fazer a sementeira e preparar a terra... fazer os 
canteiros...mudar as mudas e cuidar. A secagem na estufa foi mais difícil 
acertar... um dia eu fui em uma explicação com outros lá na casa do João 
Alfredo ... e o instrutor mostrou (AGR 6). 

O método difusionista, foi o utilizado na interface entre agricultores e mediadores 

sociais, na fase de estruturação do projeto do tabaco. Essa relação assimétrica de difusão 

tecnológica, apoiada em uma argumentação estritamente econômica, conduziu ao longo dos 

mais de trinta anos, entre início dos anos 1980 e a atualidade, uma mudança no grupo social 

em relação ao domínio da produção agropecuária, ou seja, uma nova postura nos agricultores, 

enfatizada no individualismo e na competitividade. Cabe salientar, que não foram apenas os 

mediadores sociais das indústrias fumageiras que utilizaram processos difusionistas na 

interface com os agricultores, outros grupos técnicos como a extensão rural e os profissionais 

do crédito rural seguiram também esse método. 

Uma vez teve aqui (comunidade) uma competição para ver quem tinha uma 
lavoura modelo de milho... isso foi no inicio (anos 80), quando agente 
começou a plantar no adubo e com semente comprada... Os técnicos (da 
Emater-RS e do Banco) vieram no final e mediram... não lembro quem 
ganhou, mas eu fiquei em terceiro com 58 sc/ha (AGR 17). 

Durante um longo período de tempo, o processo de construção do conhecimento 

tradicional, ocorreu nas comunidades rurais de Dom Feliciano, de forma endógena na 

adaptação entre os grupos sociais e o agroecossistema. No exercício de abordagem sistêmica 

das dinâmicas de sistemas agrários (desenvolvido no capítulo 3), ficaram expressos os 

caminhos heterogêneos escolhidos pelos grupos sociais. Na última grande modificação dessa 

caminhada, ocorreu o incremento do cultivo de tabaco. O processo de modernização da 

agricultura, atingiu os agricultores de Dom Feliciano, na emergência do cultivo de fumo, 

através de um pacote tecnológico que continha adubação química, agrotóxicos e as sementes 

melhoradas. 

As relações comunitárias existentes na fase da construção do conhecimento 

tradicional, anteriores ao processo de modernização da agricultura, foram se enfraquecendo. 

Os aspectos econômicos e do mercado autorregulado, levaram que a mediação 

comunicacional ocorresse prioritariamente dentro da propriedade, reduzindo o sentido e a 

função do espaço comunitário na construção dos projetos. O ambiente comunitário passou a 
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ter maior sentido para outros domínios, como, por exemplo, o da religião. Paulatinamente, 

houve uma redução do convívio entre os comunitários. Esse fato marcou uma geração de 

agricultores que cresceu dentro dos últimos 30 anos. 

Agora a gente se reúne na associação e tem saído alguma festa comunitária 
aqui no Tigre... Muitos anos o pessoal aqui só vinha para missa no domingo 
e depois voltava para lavoura... na visita que fiz em Anta Gorda eu achei 
muito interessante que os colonos no sábado de tarde e domingo se reúnem 
para jogar bocha ou conversar na sede da comunidades.. a gente devia copiar 
isso!(AGR 23). 

Na atualidade, os atores constataram a noção de insustentabilidade social e ambiental 

do processo de desenvolvimento, através da interface dentro da arena de CCA. Porém, o 

simples retorno a um processo de construção do conhecimento tradicional ficou 

comprometida no grupo social dos agricultores. Muitos fatores convergem para essa situação, 

entre elas a existência da postura individualista e competitiva, a profunda ligação do ponto de 

vista econômico com a cadeia do fumo e a perda das referencias de uma agricultura 

camponesa. Uma geração de agricultores cresceu vivenciando um formato difusionista de 

interface. A modernização da agricultura imputou perdas importantes no grupo social. A 

citação do AGR 4, expressa no capítulo 5, aponta para essa característica. 

No dia que desisti do fumo, eu fui até a cidade falar com a Emater... Dai eu 
fiz uma horta de meio ha e fui testando várias verduras, ninguém tinha a 
informação técnica para fazer a assistência técnica... Também fui buscar 
informação com vendedor de sementes. Entre os vizinhos, não tem com 
quem trocar informação sobre horta (AGR4). 

Esse agricultor, perdeu a lógica de uma agricultura camponesa em razão da sua 

trajetória de vida estar totalmente emersa no projeto social do tabaco. Ele aprendeu a plantar 

fumo com seu pai. Quando ele, de forma abrupta, tomou a decisão da ruptura com o cultivo 

do fumo, ficou sem referências para o desenvolvimento de um estilo de agricultura que 

incorporasse elementos que ampliassem seu grau de autonomia. O seu novo projeto 

incorporou princípios camponeses de novos cultivos olerícolas, e um mercado de 

proximidade, através da feira do produtor, mas manteve a dependência dos agroquímicos 

como venenos e adubação química.  

Essa perspectiva permite a generalização da ideia, que em locais com forte hegemonia 

de projetos sociais homogeneizantes como o caso do tabaco, mas também de commodities 

como a soja ou a cana de açúcar, ocorre progressivamente uma perda do arcabouço do 

conhecimento tradicional pelos agricultores com a passagem do tempo. Ou seja, além de 

possíveis prejuízos ambientais, de saúde humana e da questão econômica o projeto 
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hegemônico do tabaco, fragiliza as futuras gerações, pela ruptura da transmissão dos 

princípios de uma agricultura camponesa. 

O fluxo de conhecimento tradicional passado de geração para geração foi rompido. A 

retomada desse processo é realizada em novos patamares. Essa pode ser considerada uma 

diferenciação entre o processo de construção do conhecimento tradicional e o contemporâneo 

processo, a construção do conhecimento agroecológico. 

No inicio dos debates sobre a diversificação, dentro do PPR, muitos atores utilizavam 

em seu discurso, a ideia de uma substituição simples do tabaco por outro cultivo ou criação. 

Enfatizavam a noção da necessidade de uma cadeia produtiva que tivesse a mesma garantia 

do tabaco e apontavam como perspectiva, a difusão de um novo pacote tecnológico conduzido 

por mediadores sociais externos. Enfim, um processo exógeno de transferência de tecnologia. 

Esse argumento na atualidade é ainda uma referência dos agricultores que aprofundam o 

projeto social de fortalecimento do tabaco. 

Qual é o outro produto (cultivo ou criação) que dá tanto como o fumo... O 
pessoal fala que é ruim, mas é porque não gostam de trabalhar. O fumo é 
muito bom! As outras coisas a gente até planta, mas não tem para quem 
vender... dai não dá. Tinha que ter uma empresa que trouxesse alguma planta 
com compra certa! Ai sim dava para pensar (AGR17). 

O processo de planejamento participativo regional, tinha como foco inicial a 

construção de um plano de ações com a participação dos agricultores. Foi teoricamente 

orientado pelos estudos participacionistas, instrumentalmente apoiado nas técnicas e 

ferramentas do DRP, e aproveitou o momento político do inicio dos anos 2000, onde existia a 

ampliação e a valorização da participação popular nas ações do governo estadual da época.  

Em Dom Feliciano, a dinâmica que se desenrolou após a fase inicial do planejamento 

regional, foi um diferencial. Os articuladores e os agricultores entenderam, de forma tácita, 

que as ferramentas e técnicas participativas, auxiliavam na construção dos planos e poderiam 

também ser importantes no debate voltado à construção dos projetos. 

Dentro do conselho a gente conversa, escreve nas tarjetas e coloca na 
parede... Fica muita mais fácil pegar a conversa. Nas reuniões na associação 
(comunitária) faço a mesma coisa e as ideias vão clareando (AGR 23). 
É um jeito de dar oportunidade as pessoas de expressar o seu conhecimento. 
Poder falar e representar. Se sentir pessoas importantes. Dentro do processo 
de construção somar o conhecimento. Existem conhecimento diferentes, não 
existe ninguém que sabe mais que a outra existem conhecimentos diferentes 
e a metodologia participativa dá a oportunidade. É uma ferramenta 
extraordinária... É muito fácil aplicar as ferramentas participativas (ART 2). 
Muda muito, Deus o livre!  Eu uso na comunidade religiosa no trabalho com 
juventude... Uso também na escola nos trabalhos de grupos com as tarjetas e 
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depois volta em plenário. Fica muito fácil eles pegarem o assunto e 
participarem com as suas opiniões. As tarjetas ajudam muito. Aumenta o 
envolvimento e a motivação das pessoas, mexe com as pessoas... Mudou o 
jeito de debater entre com os agricultores. Mudou muito. A formação do 
conselho é um exemplo, acredito que avançamos com o trabalho em grupo. 
Não existe outro método, hoje o caminho é a participação e o diálogo (ART 
4). 

A dinâmica de debate dentro do espaço comunitário iniciado no PPR, possibilitou a 

retomada pelos agricultores e articuladores de um espaço de interface no sentido da 

construção dos projetos. O método participativo foi elemento central dessa dinâmica.  

O método participativo utilizado nos espaços comunitários, municipal e territoriais, 

auxiliou o inicio da estruturação da arena de CCA. De forma concreta possibilitou a 

reconecção do agricultor individualista com o coletivo, no sentido do espaço e da convivência 

dentro do domínio da produção agropecuária. Os agricultores deixaram o papel de 

receptáculos para difusão tecnológica e retomaram o papel de atores.  

Existem fatos da trajetória do grupo social, que possibilitam a visualização do inicio 

da transição, como por exemplo, a ampla, e de certa forma rápida, organização das 

associações comunitárias em muitas comunidades rurais (ver Quadro 10 no capítulo 4), o 

grande debate realizado para a retirada das demandas comunitárias e a eleição dos 

representantes locais no PPR (ver Quadro 9 no capítulo 4), a nova dinâmica organizativa 

infringida ao CMDR, após a formação das associações comunitárias e a participação ampla, 

constante e efetiva dos atores no Fórum da Agricultura Familiar. Esse processo permanece 

vigoroso em mais de dez anos. 

Com o passar do tempo, a existência de múltiplos espaços de interface entre os atores 

utilizando ferramentas e técnicas participativas dentro da arena de CCA, gerou a tendência da 

redução da ação difusionista do mediador social, e a ampliação da ação do articulador de 

processos. Os agricultores começaram a construir o conhecimento para um projeto individual 

dentro da arena, no debate com os outros atores. O processo dialógico dentro dos espaços da 

arena possibilitou a reconecção dos agricultores com o seu papel de ator.  

O fumo para eu aprender a plantar quem me ensinou foi o instrutor da Souza 
Cruz...ele vinha na minha casa toda semana em um fusquinha... Mas depois 
que parei com o fumo voltei para o gado...agora vamos tentar botar essa 
ovelha nova, como é que dizem...tipo carne...ela é mais carnuda mesmo. 
Tamo indo nas reuniões da associação e outro dia teve encontro no Butiá de 
um monte de agricultor de toda a serra. Tá boa a conversa...tamo estudando 
(AGR 18). 
A ideia para fazer a horta muita gente tinha... uma vez vi um palestra lá no 
paroquial (Fórum da Agricultura Familiar) que mostrou as verduras e a 
irrigação... fiquei encantado. A gente não sabia nada como plantar... fomos 
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experimentando e falando com um e outro... fomos no Ivo (AGR 4) que 
planta há mais tempo...assistimos coisas na TV... e vamos conversando. O 
Cléo (ART 6) e o Alcion (ART 2) ajudam muito também... a gente acaba 
conhecendo gente que tá com os mesmos problemas nossos de outros 
lugares... ajuda muito conversar (AGR 13). 

Os agricultores passaram a compreender a sua capacidade de ação individual na 

construção dos seus projetos familiares, e coletiva, pela capacidade agência, na luta pelos 

projetos sociais. Esse processo amplia a autonomia. Essas conclusões estão em consonância 

com os enunciados teóricos da Perspectiva Orientada pelo Ator, onde Long (2001) enfatiza a 

capacidade da agência dos atores para a construção heterogênea de projetos, mesmo em 

ambientes adversos.  

De forma espontânea, não ocorreria uma mudança do projeto social do tabaco para os 

projetos sociais de diversificação ou substituição. A pressão econômica exercida pelo projeto 

do fumo, através da relação estrita de comercialização via as indústrias e a dependência da 

manutenção dos contratos anuais, são elementos fortes para sua manutenção. A hegemonia do 

projeto do tabaco, se constituiu amparada pela postura individualista e competitiva do 

agricultor que foi amplificada através de uma mediação diretiva e difusionista. 

Os projetos sociais de diversificação e substituição, estão avançando para a adesão 

junto aos projetos individuais dos agricultores, pela dinâmica da constatação da 

insustentabilidade do projeto fumo e a construção coletiva de outros projetos. Isso ocorre 

devido a existência de espaços de diálogo e debate participativos, que é a arena de CCA. As 

experiências observadas no espaço empírico reafirmam as posições teóricas de Long (2001).  

Na interface dos atores dentro da arena, os discursos disputam posições culturais, realizam 

negociações e por vezes ocorrem conflitos. A arena de CCA se configura como o espaço da 

participação, do diálogo e da interface dos atores. 

Um elemento diferencial dos projetos sociais de diversificação e substituição em 

relação ao projeto hegemônico, é que em sua maioria eles não são competitivos. Quanto 

maior a adesão ao projeto social, ou seja, quanto maior número de projetos individuais 

centrados em determinadas alternativas ao tabaco, maior a facilidade da estruturação da 

cadeia produtiva, através da agroindustrialização ou da comercialização. 

Alguns exemplos, podem ser visualizados nos projetos individuais descritos no 

Capítulo 5. O AGR 2 está fazendo suco de uva, através de uma técnica caseira em razão da 

inexistência de uma agroindústria processadora; o pescado produzido nos açudes de AGR 6 é 

vendido in natura na Semana Santa, também pela impossibilidade de estruturação de uma 

agroindústria de processamento de pescado, ambos em virtude dos baixos volumes de matéria 
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prima. O leite produzido nas regiões de Gaspar Simões e Faxinal pelos AGR 16 e 21 poderia 

ser resfriado coletivamente e agregar valor em escala na comercialização junto às empresas 

compradoras do produto, mas o volume atual inviabiliza os equipamentos industriais. 

Os debates sobre a estruturação da cadeia produtiva, em especial no tema da ampliação 

da escala e da agroindustrialização, ocorrem no espaço territorial da arena de CCA. O 

CODETER possui em seu planejamento estratégico, a construção de unidades agroindustriais, 

ligadas às cooperativas dos agricultores, para as cadeias produtivas das alternativas ao tabaco 

como leite, suco de uva, mel e pescado. O tempo necessário para a consolidação das 

agroindústrias está ligado à ampliação e afirmação dos projetos sociais de diversificação e 

substituição (ART 1). 

Os projetos sociais de diversificação e substituição também ampliaram a sua 

consolidação, e adentram em maior número de projetos individuais, devido aos canais de 

comercialização dos mercados institucionais, em especial os programas PAA e PNAE.   

Nesses últimos tempos a cooperativa organizou duas compras boas. A 
primeira para o PAA atendeu 400 famílias pobres de Dom Feliciano com 
alimentos produzidos por 62 agricultores. A segunda foi a maior para 
atender os 3000 estudantes da rede escolar... essa agente contou com 116 
agricultores. Foi colocado de tudo que é alimento... mel, suco uva, 
mandioca, batata doce e verdura...Ano que vem tinha que ter peixe e frango 
(ART6). 

Essa articulação desenvolvida pela COOPACS, ampliou o espaço de comercialização e 

reconectou os agricultores ao contato com as pessoas que consomem o alimento por eles 

produzido. A ação da cooperativa foi na contramão dos processos competitivos e 

individualistas do projeto hegemônico. Os projetos sociais de diversificação e substituição, 

possuem características cooperativas em sua fase de comercialização. 

Essa característica dos projetos sociais de diversificação e substituição em relação ao 

mercado, reafirma os pressupostos teóricos de Polanyi (2000) que foram salientados na 

descrição do processo de CCA. O mercado dos alimentos produzidos pelos agricultores está 

embebido nas relações sociais. A compra dos alimentos para o mercado institucional respeita 

as regras sociais do tipo de comida preferencial do grupo, sendo influenciado pelo 

conhecimento do agricultor que o produz.  

A noção teórica de mercado interno ou de proximidade, observada também na 

comercialização de pescado na Semana Santa, na venda na Feira do Produtor e na 

comercialização da Coopacs, reafirma o conceito de embeddedness de Polanyi (2000) 
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explicitando que esse mercado é uma face das relações sociais, e distanciando a noção de um 

mercado autorregulado.  

7.1 A DINÂMICA DOS PROJETOS SOCIAIS DENTRO DA ARENA 

O projeto social do tabaco se tornou hegemônico em Dom Feliciano, influenciando a 

quase totalidade dos projetos individuais dos agricultores. Esse é o principal motivo que levou 

a atual pesquisa a constatar um grupo de projetos dos agricultores levando em relação o 

projeto do fumo, ou seja, considerar o projeto social do tabaco como pano de fundo que 

interferiu na totalidade das ações desenvolvidas pelos atores dentro da arena de construção 

dos projetos sociais.  

De forma concreta, o projeto familiar de cada agricultor é único em suas 

características, devido ao processo de construção do conhecimento. Nesse trabalho, foi 

realizado um esforço acadêmico de categorização, buscando entender os processos envolvidos 

e a lógica de sua construção. Nesse caminho, foram identificados cinco grandes projetos 

sociais construídos coletivamente pelos atores dentro da arena de CCA, sendo eles nomeados 

de Diversificação, Substituição, Pluriatividade, Fortalecimento e Desarticulação. 

O projeto social de diversificação, se expressa pela utilização de novos cultivos e 

criações dentro do sistema de produção familiar, ocorrendo uma convivência com o tabaco. 

Persiste a manutenção de um grau de ligação ou dependência do projeto em relação ao projeto 

hegemônico do fumo. O projeto social de substituição é caracterizado pela ruptura com o 

projeto hegemônico do tabaco, através da aposta na priorização de outros cultivos e criações 

dentro dos projetos dos atores. O projeto social da pluriatividade, se configura como uma 

novidade não agrícola desenvolvida dentro do projeto familiar como um formato para a 

garantia da reprodução social. O projeto do fortalecimento, é o aprofundamento do projeto 

hegemônico do tabaco, se caracterizando pela ampliação dos elementos modernizantes, pela 

adoção de inovação tecnológicas e redução das possibilidades de novos cultivos e criações 

alternativas. O projeto social da desarticulação, se apresentou quando da eliminação da 

comunidade de propriedades da agricultura familiar, através da aquisição ou aluguel dessas 

para a implantação de maciços florestais. 

A dinâmica entre os projetos sociais dentro da arena de CCA, pode ser esquematizada 

a partir das noções desenvolvidas por Ploeg (2008), da relação entre agricultura camponesa, 

capitalista e empresarial. Na Figura 32, a seguir, é apresentado um esquema de coexistência 

das formas de agriculturas e o sentido dos projetos sociais dos atores. 
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Figura 32 – A dinâmica dos projetos sociais 

 

Fonte: Autor (2013) 

Segundo Ploeg (2008), a agricultura camponesa busca através de processos de 

coprodução, a ampliação da qualidade de vida da família através de projetos sociais, que 

coadunam as bases ecológicas do ecossistema e as características sociais dos agricultores. As 

estratégias de comercialização dos excedentes, procuram mercados curtos e descentralizados, 

embebidos em relações sociais. Os atores retomam as ideias de diversificação de cultivo e 

criações, buscando uma base autossustentada de produção e principalmente reconstituem os 

processos participativos de composição dos projetos sociais dentro da arena de construção do 

conhecimento. 

Os projetos sociais de diversificação, substituição ou pluriatividade dos atores de Dom 

Feliciano reflete o que Ploeg (2008) entende como um processo de recampesinização quando 

da aproximação com a diversificação de cultivos e criações e o consequente afastamento da 

hegemonia do cultivo do tabaco, sendo um retorno à lógica camponesa. Os projetos buscam a 

autonomia dos atores, a centralidade em uma base autossustentada e são construídos através 

de um processo de coprodução entre os atores e o agroecossistema. Estão no sentido da saída 

de uma lógica de agricultura empresarial para uma lógica de agricultura camponesa.  

Alguns exemplos dos projetos individuais de diversificação, apresentados no capítulo 

5, demonstram elementos da lógica de recampesinização. O AGR 2, que em seu projeto 

implantou um pomar de uvas de base orgânica, e estruturou a comercialização direta de suco 

de uva e geleias, buscando canais curtos de comercialização e independência de insumos 

externos à propriedade. Ou o agricultor AGR 6, que em seu projeto familiar, possui uma gama 

de cultivos e criações diversificadas, como a cana de açúcar, o feijão, o arroz, e na atualidade 

está em uma construção coletiva com outros atores de uma forma de criação de peixe. Esse 

projeto está construindo dentro da comunidade, as condições de garantia do autoconsumo 

familiar, e um ajuste entre a capacidade de resiliência do ecossistema e a demanda familiar. 
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Também é possível, a visualização nos projetos familiares de substituição dos 

agricultores AGR 4, 7, 8, que optaram pela olericultura, o acesso ao mercado local e 

institucional, para diminuição do circuito e a construção de laços sociais na comercialização; 

ou, os agricultores AGR 11, 12 e 13, que desenham seus projetos baseados em técnicas 

agroecológicas de manejo da biodiversidade, solo e água; ou ainda os agricultores AGR 16 e 

21, que em seus projetos ligado ao leite durante muitos anos, buscam formas de produção 

ajustadas ao ambiente, com pastagens naturais e animais adaptados.  

Dentro dessa mesma dinâmica, ocorre no sentido inverso, o processo de 

descampesinização (PLOEG, 2008), sendo caracterizada pelo projeto social de 

fortalecimento, que amplia o uso de insumos modernos e inovações tecnológicas. Existe a 

busca pela especialização da produção e ampliação da escala sendo orientada pelo mercado, 

no caso, as empresas fumageiras. Essas tentam infringir suas regras e gramáticas, mudando os 

projetos dos atores.  

Segundo Ploeg (2008), a agricultura empresarial é muito observada em locais onde 

ocorreram processos de modernização da agricultura, o que também foi notado nessa 

pesquisa quando os elementos modernizantes emergiram nos projetos dos atores, a partir do 

crescimento da produção de fumo. O uso de venenos, a compra de sementes externas e 

principalmente, o uso de adubo químico, são elementos do projeto de modernização que 

transitaram do projeto do tabaco para os outros cultivos.   

Na dinâmica observada do projeto social de fortalecimento do projeto hegemônico, se 

desenrola no sentido de uma agricultura camponesa para uma agricultura empresarial, e pode 

ser entendido como um processo de descampesinização. A indústria fumageira influencia 

profundamente a lógica do projeto dos agricultores. A rotina de trabalho, a priorização das 

ações e a própria vida dos agricultores sofrem modificações ditadas pela gramatica dos atores 

externos. Existe uma redução da autonomia, pela ampliação da dependência de insumos 

externos, atrelamento de um canal de comercialização, e a tomada de decisão ocorre fora da 

família. 

No capítulo 5, foram apresentados os projetos familiares dos agricultores AGR 9,10, 

17 e 22, que sua viabilização está na dependência da relação com os mediadores sociais das 

indústrias fumageiras, através dos contratos anuais. Os agricultores organizam toda a rotina de 

trabalho anual da família, em função do cultivo do fumo, e priorizam seus investimentos em 

inovações tecnológicas que produzam maior rendimento ao tabaco, como por exemplo, as 

estufas metálicas de secagem das folhas.  
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A dinâmica do projeto social de desarticulação, se caracteriza como a mais radical. 

Entende-se como o caminho para uma agricultura empresarial, que é especializada, utiliza 

mão de obra assalariada e busca centralmente a maximização do lucro. A desarticulação 

representa a saída dos agricultores de sua comunidade, ou a retirada produtiva de uma 

propriedade da agricultura familiar. Em uma comunidade rural cercada de regras e costumes 

sociais, se implementa uma nova relação contratual e assalariada de produção agrícola de 

monocultivos voltado ao mercado internacional.  

No caso de Dom Feliciano, as empresas de reflorestamentos são conglomerados 

multinacionais voltados à produção de madeira triturada, tendo como destino o mercado 

internacional.  O agricultor AGR 18, demonstrou a sua intenção de em futuro próximo 

adentrar ao projeto social de desarticulação, que lhe foi oferecido por mediadores sociais das 

empresas de reflorestamento. Ele aventou essas ideias em razão de sua idade. 

Sabe, eu fiquei pensando em arrendar as terras para a empresa 
(reflorestamento) depois que me tentearam... eu não ia ver o corte da 
floresta...já tô com 75 anos (risos)... mas dai eu vendia o gado, dividia um 
pouquinho para cada filho, e ia morar em Guaíba perto da minha filha mais 
velha...mas não sei...(AGR18).  

O projeto social da pluriatividade, abrange tanto os projetos individuais mais clássicos, 

como os trabalhos de ferreiro e carpinteiro, caracterizando uma pluriatividade tradicional 

camponesa, passando pela pluriatividade inter-setorial, através dos trabalhos de agente de 

saúde (AGR6) e motorista de ônibus (AGR 20), até os projetos pluriativos centrados na 

organização da comunidade (AGR1, 23).  

O ultimo grupo de atividades não agrícolas evidenciadas na pesquisa, exige um 

exercício analítico para um diálogo com a proposta teórica de Schneider (2006), de 

categorização da pluriatividade. Os trabalhos de coordenação comunitária como presidente de 

conselhos, sindicatos ou cooperativa, retira o agricultor em tempo parcial das atividades de 

produção agrícola e em contrapartida remunera a ação. Essa tem sido uma forma de 

estruturação pluriativa do projeto individual, que demanda uma trajetória por vezes longa. A 

partir dessa compreensão, se propõe que esses projetos estejam abarcados pela categoria de 

pluriatividade de inter-setorial, em virtude da articulação do setor primário de produção, e o 

terciário de representação ou organização dos agricultores.  

Continuando o raciocínio anterior, dentro dos cinco projetos sociais identificados 

dentro da arena de CCA, existe ênfase na defesa argumentativa pelos atores de cada um deles. 

O projeto social de diversificação, é especialmente defendido pelos articuladores e pelos 
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agricultores que possuem elementos de diversificação em seus projetos individuais. As ideias 

sobre as possibilidades de diversificação, são normalmente exógenas à arena, sofrendo o 

processo de socialização e recombinação, para serem aceitas nos projetos individuais. Por 

outro lado, o projeto social da substituição é formado por novidades que, em sua grande parte, 

emergem de dentro dos projetos dos agricultores. São modos de fazer diferente, ou novos 

arranjos que os próprios agricultores encontram e apresentam dentro da arena. 

O projeto social da pluriatividade, é intrinsicamente uma novidade dos agricultores. 

Ele se caracteriza como um arranjo de atividades agrícolas e não agrícolas, que permitem a 

reprodução social daquela família. No caminho inverso, o projeto social de desarticulação é 

apresentado e defendido unicamente pelos mediadores sociais; e o projeto social do 

fortalecimento do tabaco, possuiu a defesa pelos agricultores inseridos nessa lógica, e pelos 

mediadores sociais da indústria do fumo. 

Na continuação da discussão dos projetos sociais dos atores, cabe uma retomada dos 

elementos desenvolvidos no capítulo 3 do processo de planejamento participativo de Dom 

Feliciano. No conjunto das demandas comunitárias, foi apontada a ênfase no aspecto social de 

infraestrutura. A grande maioria dos anseios das comunidades estava ligada ao acesso à saúde, 

a luz, a escola, a água e as melhores estradas. Esse fato pareceu natural a um processo dessas 

características 

No Quadro 9, apresentado no capítulo 4, está na integra o resultado das doze reuniões 

comunitárias desenvolvidas no processo de planejamento participativo de 2001. Em 100% das 

reuniões, a demanda de qualificação da saúde através de postos ou acesso ao médico, foi 

priorizada. A outras infraestruturas comunitárias básicas como acesso à energia elétrica (65% 

das reuniões elencaram o tema), qualificação ou ampliação de escolas (50%), acesso à água 

potável (40%) e melhorias nas estradas vicinais (30%), também foram priorizadas nos debates 

comunitários. Esses foram pontos centrais para a construção dos planos de intervenção, em 

razão da premência da comunidade. 

Nessas reuniões comunitárias, no debate sobre as questões econômicas apareceram 

indícios da busca por diversificação ao cultivo do tabaco. Cabe lembrar, que nessa fase estava 

ocorrendo os maiores incrementos de área plantada e número de agricultores ao projeto 

hegemônico (ver no Quadro 11 no capítulo 5). No mesmo quadro 9 apresentado no capítulo 4, 

existe a constatação de que em 100% das reuniões comunitárias, o tema da agricultura foi 

priorizado e debatido. Possivelmente, exista um enviesamento devido à presença no processo 

de articuladores ligados à temática. Mas, emergiram demandas de criação de cooperativas, 

acréscimo da diversificação de cultivos, ampliação da assistência técnica, construção de 
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açudes para piscicultura, e irrigação e estruturação de comercialização, que não estavam 

ligados ao projeto social hegemônico do tabaco. Entende-se que esses são sinais, ou possíveis 

constatações dos agricultores, dos limites e perigos do projeto, unicamente ligado ao tabaco, e 

da verificação da redução da autonomia camponesa. 

Já, lá em 2001, quando a gente fez as doze reuniões com as comunidades 
muitos levantavam a ideia que não dava para depender só do fumo... Lembro 
que foi falado em piscicultura e algum lugar falou em horta. Ninguém tinha 
muito a ideia para onde a coisa ia, mas tinha uma preocupação... Em vários 
lugares a conservação do solo foi priorizada porque naquela época a terra ia 
tudo para dentro do rio em cada chuva que dava (ART 2).  

Esse é um dos elementos para a argumentação de que o processo de planejamento 

participativo junto às comunidades rurais de 2001, foi um marco inicial de um processo de 

transição agroecológica. Os agricultores registraram sua preocupação no afunilamento 

econômico e ambiental que o projeto do tabaco estava causando e indicaram a noção da sua 

insustentabilidade.  

Essa ação participativa junto às comunidades rurais, auxiliou na configuração das 

associações comunitárias e consequentemente, na formação do CMDR. Esses espaços estão 

em formatação, em uma arena de construção do conhecimento agroecológico. O espaço de 

convivência comunitária sempre foi local de acúmulo, e a produção do conhecimento onde 

perpassam um conjunto de regras, costumes e tradições locais desenvolvidas em comunidade. 

Porém, o debate sobre os limites ambientais e sociais do projeto hegemônico, somente ganhou 

folego, após a formalização das associações comunitárias e o início da interface dos atores 

dentro do CMDR, ou seja, o método participativo utilizado no PPR foi um fator propulsor da 

transição. 

Dentro do conselho a gente conversava em todas as reuniões sobre 
possibilidades de diversificação do fumo... muitos conselheiros contavam 
que os agricultor vinham desesperado falar com eles para ter uma ideia do 
que fazer. A maioria quer sair do fumo e sempre tá procurando um caminho 
(AGR 7). 
Nas conversas na associação, eu tive a ideia de plantar pêssego... 
conversando eu vi que ninguém tinha pêssego aqui no Faxinal... pensei que 
podia ser uma boa. Comprei umas mudas em Pelotas e plantei no lugar onde 
tinha horta... a terra era boa...muitos anos eu colhia e meus filhos vendiam... 
eles pegavam uma caixa de uns 20 kg e prendiam na moto... às vezes vendia 
até duas caixas em um dia (AGR21) 

O processo de planejamento participativo de 2001, propiciou uma rearticulação dos 

espaços comunitários de participação através do debate, e a construção coletiva das 

alternativas ao projeto hegemônico. Esse fato, se configura também como um elemento 
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argumentativo, no sentido de que esse processo foi central na construção entre os atores, da 

lógica da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento. A participação foi essencial para 

a construção das alternativas. 

A noção dos atores da insustentabilidade do projeto do tabaco, ocorreu pela 

constatação da redução da autonomia, pela exclusão de muitos agricultores do sistema junto 

às empresas fumageiras (por não serem adequados ao projeto hegemônico), e pela percepção, 

de que o uso acentuado de venenos no cultivo de fumo trazia prejuízos à saúde das pessoas.  

Os agricultores que optaram pelos projetos sociais de diversificação, substituição e 

pluriatividade, na totalidade das entrevistas, disseram que o seu desejo é o término do cultivo 

do fumo, e apresentaram como principais motivos, a utilização de muitos venenos que causam 

problemas de saúde, a alta penosidade do trabalho, e o baixo valor do produto em algumas 

safras. 

Existe o entendimento de que a transição dos projetos dos atores de Dom Feliciano, 

vem ocorrendo em uma perspectiva agroecológica. No senso comum, um processo de 

transição agroecológica estaria centrado na constatação da existência da adoção de práticas 

orgânicas dentro do sistema de produção. Sob esse olhar, o conjunto de alternativas de 

diversificação ao cultivo do tabaco, não seriam em si agroecológicas, pois todas utilizam em 

parte insumos modernos, como por exemplo, adubação química dos solos. O agricultor AGR 

15 conta as lembranças do inicio do uso dos insumos modernos: 

O fumo chegou em 1980 com os instrutores da Souza Cruz... Os agricultores 
foram aprendendo e fazendo estufas... Aprendi a plantar com o instrutor... 
Adubo químico chegou junto com o fumo, consegui adubo com 
financiamento do banco... eu fiz uma planta com o banco, eles disseram: 
“Nós só te financiamos com projeto técnico”...Ai eu fiz e eles me deram. 
Tinha que lavrar, botar calcário e esperar. Na hora da planta abrir o valinho 
botar o adubo, daí plantar a muda de fumo ou o feijão, depois bota uréia e 
capinar. Tinha uma fiscalização que o perito do banco cobrava a quantidade 
de adubo colocado (AGR 15). 

Os elementos do projeto de modernização da agricultura, aportam no cotidiano dos 

agricultores junto com o tabaco. Esses insumos, possibilitaram a redução da penosidade no 

desmatamento de novas áreas de cultivos, devido à manutenção da fertilidade via adubos 

químicos, condicionou o uso de venenos para controle de pragas e doenças, que anteriormente 

dizimavam as lavouras, e diminuiu uso dos animais na tração em razão da motomecanização. 

Esses elementos transitaram do cultivo do fumo, para os cultivos tradicionais como o feijão e 

o milho. Ou seja, as técnicas de cultivos e criação modernas se incorporaram no projeto dos 

agricultores (AGR 15).  
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Essa reflexão é importante para o desenvolvimento da noção de que no atual processo 

de transição dos projetos dos agricultores, existirão ao menos duas fases. A primeira, de saída 

do projeto hegemônico do tabaco, com a diversificação ou substituição, e  uma segunda, de 

retomada de princípios ecológicos de cultivos e criações, entendido como um acerto entre a 

capacidade de resiliência do ecossistema e a forma de fazer agricultura do grupo social. Em  

poucas experiências, os dois processos ocorreram concomitantemente.  

Essa discussão  torna-se importante, quando se afirma que a transição dos agricultores 

de Dom Feliciano, tem um caráter agroecológico. Essa, deve ser compreendida como um 

processo que envolve uma série de questões sociais, e também as fases transicionais citadas 

anteriormente. A transição não é apenas considerada na dimensão tecnológica de produção de 

cultivos e criações, mas transcende para o espaço das múltiplas interações do grupo social, na 

sua relação com a natureza. 

Na concepção desenvolvida nessa pesquisa, o processo de CCA abrange múltiplos 

aspectos sociais, para além da questão das técnicas de produção agrícola. Possivelmente, o 

principal ponto a ser salientado, é a construção, pelos atores, da noção de insustentabilidade 

do cultivo de tabaco, e por consequência a elaboração coletiva de estratégia na busca por 

alternativas para seus projetos familiares no sentido da ampliação da autonomia.  

Essas alternativas ao fumo, são desenvolvidas dialógicamente dentro da arena de 

construção dos projetos, em uma interface de saberes, através do método participativo. Nos 

preceitos básicos do método, existe o respeito às relações e regras sociais comunitárias. Uma 

construção social de projetos embebida nas relações socioambientais comunitárias. A 

transição nos projetos dos agricultores de Dom Feliciano, angaria elementos de um processo 

agroecológico. Elas têm características dinâmicas, contínuas e multilineares com constante 

adaptação no tempo e no espaço (COSTABEBER, 1998).  

Apesar da afirmação e da defesa de que a transição dos projetos dos agricultores de 

Dom Feliciano tem características agroecológicas, se faz necessária, uma relativização 

teórica. Existem fragilidades nos projetos dos agricultores, em relação aos sistemas de cultivo 

e criação ainda estarem no caminho da ecologização. A arena de construção do conhecimento 

agroecológico, essencialmente é um espaço onde os atores buscam os acertos e os ajustes 

entre a lógica do grupo social e o agroecossistema. A arena de CCA precisa ser um espaço 

dialógico entre os atores, e a participação é essencial. Porém, as perspectivas ambientais 

também têm que serem centrais. As alternativas construídas ao projeto hegemônico, precisam 

necessariamente estar ajustadas às capacidades do ambiente, ou seja, um ajuste entre o 

ecossistema e o grupo social. 
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Nesse aspecto, o planejamento participativo iniciado em 2001, foi o principio de um 

processo de transição agroecológica. Esse, desencadeou um conjunto de eventos de caráter 

participativo, que ainda se desenrolam em Dom Feliciano. Porém, a arena de construção do 

conhecimento agroecológica ainda está em desenvolvimento, e não pode ser considerada 

analiticamente como estruturada ou completa. A dinâmica entre os atores ainda angaria 

elementos da fase anterior da modernização da agricultura. Esse processo está em transição, 

não pode ser considerado consolidado. Mas, é constituído em sua essência de elementos que 

apontam para uma arena de construção do conhecimento agroecológico. 

Em Dom Feliciano, os espaços de construção do conhecimento, se consolidam em 

uma arena de interface participativa dos atores no sentido da construção de projetos de 

transição. É preciso ter-se em conta que a hegemonia do projeto social do tabaco é muito 

forte, levando que essa transição seja bastante lenta. A transição dos projetos está no caminho 

da ecologização, mas não finalizada. A arena de construção do conhecimento identificada 

nessa pesquisa, ainda não pode ser definida em todos os seus aspectos, em uma arena de 

CCA. 

Retomando o debate da dinâmica dos projetos sociais, na sequência do texto, serão 

analisados todos os projetos sociais, no sentido de salientar e enfatizar os seus principais 

elementos constituintes.  

7.1.1 A dinâmica do projeto social de diversificação 

O projeto social de diversificação de cultivos e criações, apresenta como principal 

característica, a convivência dentro do projeto familiar do tabaco com outros cultivos e 

criações. Persiste a manutenção de um grau de dependência em relação ao projeto 

hegemônico do fumo.  

Dentro dos projetos de diversificação que os agricultores desenvolvem, foi observado 

um indicador importante para avaliação do grau de redução da dependência ao fumo, que foi 

o numero de pés de fumo plantado. Na opção por processos de diversificação, o agricultor 

tende a reduzir o número de pés de tabaco plantado na safra. Parece ser um ponto comum a 

queda para o patamar de um módulo entre 25 a 35 mil pés, que significam em torno de dois 

hectares plantados e o suficiente para o uso de uma estrutura convencional de secagem. A 

diminuição para além desse patamar, é inviável tecnicamente, nesses casos existiu a opção 

pelo agricultor da paralisação do cultivo de fumo. 

Essa tendência de redução da quantidade de pés de tabaco plantado em uma safra, 

pode ser utilizada como um indicador de redução da dependência do projeto hegemônico. É 
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uma ação que libera mão de obra, tempo e investimentos para outros cultivos ou criações, e ao 

mesmo tempo mantém a relação com o projeto hegemônico. É uma estratégia de redução do 

risco dentro do projeto familiar. 

Possivelmente, no futuro, esse parâmetro possa ser usado na avaliação das políticas 

públicas voltadas à diversificação do tabaco. Na possível operacionalização de uma dada 

política de diversificação do tabaco, é possível a conciliação de dois indicadores que seriam a 

constituição de elementos de diversificação dentro dos projetos dos agricultores, e ao mesmo 

tempo, a redução do número de pés de fumo. Como exemplo, pode-se pensar em um dado 

espaço territorial, que um conjunto de agricultores promove dentro de seus projetos 

familiares, a redução de 70 mil pés de fumo plantado na safra para 35 mil, com a inserção de 

novos cultivos ou criações diversificadas. Esses, poderiam ser indicadores positivos no 

sentido da transição de projeto. 

O projeto de diversificação dos agricultores, envolve um grande rol de possibilidades, 

que nessa pesquisa passaram pelos grãos como o milho e o feijão, a apicultura, a criação de 

peixes, as videiras, a batata doce, entre outras. Todos eles coadjuvantes do tabaco, que é o 

principal elemento do projeto familiar (AGR 2, 5,14,23). 

Dentro da arena, no inicio dos debates sobre diversificação do projeto hegemônico, 

sempre emerge uma questão simplista: Qual cultivo ou criação substituirá o tabaco com as 

mesmas vantagens econômicas?  Essa não é uma questão de fácil resposta, e invariavelmente 

é utilizada como argumento na reafirmação do projeto hegemônico. Através dos dados da 

atual pesquisa, se constata que é quase impossível a emergência de um cultivo mágico que 

trará vantagens econômicas comparáveis ao fumo sem as suas desvantagens. Em um processo 

de transição, não ocorrerá a simples substituição do tabaco por um novo cultivo nos mesmos 

parâmetros técnico e econômico. 

A tendência apontada pelo projeto social de diversificação, é de uma 

recampesinização. Os agricultores em seus projetos, desenvolveram um conjunto de cultivos 

e criações, buscando uma base produtiva autossustentada, a partir do debate dentro da arena 

de CCA, e voltada a um mercado local embebido nas relações sociais. A diversificação dentro 

dos projetos dos agricultores de Dom Feliciano, se constitui na redução da quantidade de pés 

de fumo plantados e a implantação de um novo elemento produtivo, no sentido de divisão do 

tempo de trabalho e ampliação das fontes de rendimento econômico. 

Nas entrevistas, também foi possível a percepção de que as ideias sobre diversificação, 

tendem a emergir das variadas propostas. Por vezes, são ideias apresentadas e debatidas na 

arena desde os espaços territoriais do CODETER e do Fórum da Agricultura Familiar, 
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passando pelo CMDR, e chegando aos espaços das associações comunitárias. Existem 

algumas politicas públicas que passam a ser instrumentos no reforço a diversificação. Através 

das facilidades da construção de um açude, ou implantação de um pomar, ou ainda da 

aquisição da produção no mercado institucional, é buscada a adesão dos projetos familiares.  

Um fato perceptível, foi que os agricultores, na implantação de cultivos e criações, 

para diversificação ao tabaco, priorizam a redução ou paralisação do uso de insumos 

modernos, como adubos e sementes melhoradas. São exemplos, os pomares de uva cultivados 

com adubação orgânica (AGR 2), o resgate e a reprodução de mudas crioulas de batata doce 

(AGR 14 e 23), e a produção de peixes, usando policultivos com alimentação orgânica (AGR 

6). Esse fato, reforça a ideia, de que eles buscam a ampliação do grau de autonomia de seus 

projetos familiares, através da independência dos insumos modernos.  

A utilização das práticas modernas dentro dos projetos de diversificação do tabaco, 

pode ocorrer pela inexistência de respostas dentro da arena às questões práticas do manejo dos 

cultivos e criações. Um exemplo, pode ser visualizado no controle de doenças fungicas nas 

parreiras. O desconhecimento de manejo ecológico do parreiral pode encaminhar ao uso de 

fungicidas. Para suprir essa demanda estrutural dos projetos, a presença de um especialista na 

técnica pode ser essencial, sendo um dos papeis do articulador a busca desse aporte.  

A arena onde os atores constroem seus projetos de diversificação, também pode ser 

conduzida como um local de construção do conhecimento agroecológico. Os elementos da 

produção de base orgânica e do uso método participativo, são alguns desses indicadores. A 

constituição de unidades de experimentação participativa para o debate da piscicultura, 

descrita no capítulo 5 no caso do AGR 5,  aponta para espaços de diálogo de saberes. A 

unidade de experimentação, é uma técnica participativa que combina o aspecto pragmático 

dos agricultores estarem vendo e fazendo as técnicas de produção, com o aspecto social do 

debate entre os atores agricultores e articuladores. O conhecimento tradicional, dialoga com o 

conhecimento científico, mediado por ferramentas participativas. Essa técnica participativa,  

apresenta profunda diferença em relação à técnica difusionista da unidade de observação, 

onde os mediadores sociais preparam um local com a totalidade de técnicas de produção 

modernizantes, e apresentam aos agricultores para esses adotarem e replicarem em suas 

propriedades rurais.  

O espaço de construção do conhecimento entre os atores agricultores e articuladores, é 

o elemento chave para a diferenciação. Existe o entendimento de que os atores agricultores, 

são portadores de um conjunto de lógicas na relação com o ecossistema, e que os especialistas 

técnicos possuem um conhecimento acadêmico sobre criação de peixes. A técnica 
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participativa promove o diálogo entre esses saberes, através de um espaço para interface 

desses atores. Esse é o elemento, que distingue a ação do articulador, do mediador social, 

quando da proposição da técnica participativa da unidade de experimentação.  

Ainda dentro do debate de diversificação utilizando a piscicultura, a busca de 

mercados alicerçados nas relações sociais, como as feiras do peixe da Semana Santa, são 

elementos constitutivos da CCA. A utilização do momento da Semana Santa para ampliação 

da comercialização de peixe, é um imbricamento entre o processo de diversificação e a lógica 

comunitária camponesa.  

No caso de Dom Feliciano, o inicio da estratégia de venda local de pescado ocorreu a 

partir dos debates do PPR. A primeira feira do peixe da Semana Santa, ocorreu em 2002, 

sendo organizada pela Associação de Piscicultores e CMDR e a partir dai, com o passar dos 

anos, ampliou para vários pontos de comércio local dentro das comunidades. Os atores 

consolidaram um mercado embebido nas relações sociais, a partir do debate dentro da arena.  

Por outro lado, existiu um elemento estranho dentro do grupo de alternativas de 

diversificação, como no caso da batata doce, que foi a montagem de processos centrados em 

mercados distantes. Essa proposta emergiu da COOPACS, através de um contato comercial 

com uma indústria localizada a 200 km de distância. O debate sobre essa estratégia de 

comercialização, tem ocorrido no CMDR e nas comunidades rurais. 

As primeiras relações comerciais estão sendo positivas, porém, entende-se que existe 

uma fragilidade intrínseca no processo. A distância física da empresa que faz a aquisição e o 

instrumento legal de um contrato, produz um quadro comercial instável. Esse mercado não 

está ancorado em relações de proximidade comunitárias, sendo caracterizado como uma 

relação contratual. Os agricultores, não verbalizaram nas entrevistas, preocupações sobre essa 

situação. Possivelmente, devido à compreensão de que, caso não ocorra a comercialização da 

batata doce para a empresa, essa poderá ser utilizada no autoconsumo, alimentação animal ou 

mercado institucional. 

Na atualidade, o cultivo de batata-doce compõe os projetos dos agricultores, como 

elemento de autoconsumo. Esse fato, ajudou na sua rápida incorporação aos novos projetos 

individuais, na condição de produto comercializável. As bases tecnológicas para a produção 

são de conhecimento popular e a exigência de insumos externos é mínima. A busca pelas 

variedades de batata doce crioulas, que estão adaptadas e são mais resistentes, e o ajuste das 

técnicas agrícolas, utilizando equipamentos adquiridos para plantio do tabaco, são elementos 

facilitadores nessa proposta de diversificação e favoráveis no processo de mediação 

comunicacional (AGR 14 e 23). 
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Essa, tem sido uma possibilidade utilizada pelos atores em seus projetos. Porém, cabe 

a análise de que esse processo pode tender a redução da autonomia. A inexistência de controle 

social pelos atores da fase de comercialização desse produto, os coloca em risco, em especial 

em relação ao preço final e a garantia de aquisição. Essa situação na atualidade, é vivida com 

o projeto hegemônico e tem sido elemento de tomada de decisão pelos processos de 

diversificação. 

Sintetizando os elementos debatidos no projeto social de diversificação, é possível a 

observação, de que os projetos dos agricultores de Dom Feliciano, são construídos dentro da 

arena e envolvem um rol de cultivos e criações muito variado. A diversidade das 

possibilidades, a ampliação da complexidade dos sistemas e a heterogeneidade dos projetos 

familiares diversificados, apontam para uma aproximação a uma lógica camponesa.  Segundo 

Ploeg (2008), uma lógica camponesa é marcada por um maior grau de campesinidade, 

buscando ampliação da autonomia dos atores, centrada em uma base autossustentada, 

construída no processo de coprodução entre atores e o agroecossistema. 

Para a ampliação da autonomia dos atores, foi necessária a reestruturação do mercado 

local, para os produtos diversificados, que haviam sido relegados a segundo plano pelo 

projeto hegemônico do tabaco.  A organização da COOPACS a partir da articulação dentro 

CMDR dos representantes comunitários, após PPR de 2001, foi um elemento fundamental na 

estruturação do mercado local. Muitos atores buscaram caminhos individuais de 

relacionamento comercial, no sentido do escoamento de seus produtos diversificados, como, 

por exemplo, uma pequena produção de mel, mas a cooperativa possibilitou a estruturação na 

comercialização de um conjunto de mais de 200 famílias.  

As políticas públicas do PAA e PNAE, estão sendo utilizados como ferramentais 

estruturantes do programa de diversificação da lavoura de tabaco. Essa tem sido, uma 

experiência de articulação entre as variadas políticas públicas desenvolvidas dentro da arena 

do CMDR. A produção de alimentos para os estudantes ou para as famílias em fragilidade 

social, é um fator propulsor dos processos de diversificação. Na estratégia desenvolvida pelos 

agricultores em seus projetos de substituição da lavoura de tabaco, esse fator se torna ainda 

mais central. 

7.1.2 O projeto social de substituição do tabaco 

O projeto social de substituição de cultivos e criações dentro dos projetos dos atores, é 

um processo de ruptura com o projeto hegemônico do tabaco. Nos casos observados na 

olericultura, na produção leiteira ou no gado de corte, ocorreu o rompimento com a lógica da 
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lavoura do tabaco, sendo que em alguns por decisão imediata, e na maioria por redução 

drástica e paralização do plantio de fumo. 

As opções utilizadas no projeto social de substituição, emergiram de dentro do grupo 

social, sendo essa uma diferença do projeto social de diversificação, aonde os principais 

elementos do projeto vieram de fora da arena. Os agricultores construíram seus projetos na 

interface com outros atores dentro da arena de CCA, reafirmando as novidades. A totalidade 

dos agricultores envolvidos nesse projeto social, participa dos processos participativos 

comunitários, tendo muitos deles iniciado sua trajetória em 2001 no PPR (AGR 4, 8, 11, 12, 

13, 16, 21). Muitos estão no CMDR e participam ativamente do Fórum da Agricultura 

Familiar (AGR 6, 17,18, 21). 

Na observação dos projetos dos agricultores, se torna perceptível a emergência das 

novidades. Essas são entendidas na pesquisa como a produção social de um processo de 

acumulação histórica das capacidades tecnológicas e das habilidades, ou seja, as ideias brotam 

de dentro do grupo social.  A produção de novidades está ligada ao conhecimento contextual. 

O processo de construção desse tipo de conhecimento,  passa pelas fases de socialização, 

enquanto um compartilhamento das ideias dentro da arena, de externalização na tradução 

desse conhecimento entre os atores, de recombinação através da mediação comunicacional 

dentro das famílias e de internalização na mudança das práticas sociais dentro de cada projeto 

(OOSTINDIE; BROEKUIIZEN, 2008). 

O processo de planejamento participativo 2001, desenvolvido nas comunidades rurais 

propiciou melhores condições para a emergência dessas novidades. A conformação da arena 

nos ambientes comunitários e municipais de CCA, abriu espaços e facilitou as fases de 

socialização e externalização do processo de conhecimento contextual. 

A arena de construção dos projetos, é central para a emergência das novidades. No 

caso da olericultura, os agricultores buscaram conhecimentos, apoios, espaços de mercado e 

condições de logística, para a consolidação de seu projeto familiar. Essas arenas também 

permitiram a cristalização de politicas públicas estruturantes, como no caso da Feira do 

Produtor. A organização do comércio local dos produtos olerícolas foi fundamental para a 

consolidação dessa estratégia de substituição. O espaço da Feira do Produtor (caso AGR 7 e 

8), a venda direta de casa em casa (caso AGR 4) ou os programas de compras institucionais 

do PNAE e PAA (casos do AGR 11,12,13) imputaram um alto grau de segurança aos atores.  

Com essas estratégias comerciais, existe um maior grau de confiança que a produção 

olerícola será comercializada. Os agricultores conhecem as pessoas que consomem seus 

alimentos e vice-versa. Nesse tipo de mercado, a proximidade, ou seja, o vínculo social gerou 
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laços fortes que consolidam os projetos dos atores. Essa, é uma dinâmica que reconectou o 

agricultor ao mercado socialmente controlado. 

Retomando a discussão das novidades, dentro do projeto social de substituição, em 

todos os projetos familiares ligados à olericultura (AGR 4,7,8,11,12,13) existia uma pequena 

horta para o autoconsumo que era um elemento de diversificação. Pelas circunstancia essa 

toma um status central no projeto social e transfere ao tabaco um papel secundário, levando a 

ruptura e a emergência da novidade. 

As bases para esse rompimento são construídas dentro das famílias. Em todos os casos 

analisados, os agricultores envolveram os vínculos familiares no processo de emergência da 

olericultura. Alguns com o núcleo mais fechado formado pela esposa e filho (AGR 4), e 

outros envolvendo pais, irmãos e outros parentes(AGR11,12,13). A mediação comunicacional 

na construção de um novo projeto social para a família, passou pela aceitação das regras e 

costumes de todo o grupo.  

A pequena horta dentro do projeto familiar ocupava o espaço de produção de 

autoconsumo na ideia da segurança alimentar. No projeto de substituição dos agricultores, a 

ampliação da importância dessa horta é uma novidade. A necessária articulação do mercado 

pela característica de produto perecível, seja diretamente na casa dos consumidores ou na 

Feira do Produtor, também é uma novidade. A própria construção social dentro do CMDR, do 

espaço da Feira do Produtor foi uma novidade. 

Existe uma experiência de projeto de substituição de difícil explicação relatada pelo 

AGR 4. Ele deixou o fumo de forma abrupta devido a uma intoxicação aguda por veneno. 

Porém, na constituição do projeto de olericultura manteve a totalidade dos insumos modernos. 

Uma possível análise dessa experiência aponta que o agricultor na formação do seu projeto 

tenha tido dificuldades de encontrar um especialista em produção orgânica dentro da arena, 

visto ter sido pioneiro em olericultura no município. Ele afirma que as informações veículadas 

pela TV naquela fase eram centradas no projeto modernizante, sendo essa sua grande fonte. 

No processo de mediação comunicacional, acabou levando o projeto de substituição do 

tabaco, com a manutenção do pacote tecnológico da modernização da agricultura.  

Mais recentemente, as informações das técnicas orgânicas de produção de olerícola, 

foram trazidas para a arena de construção de projetos, incorporando os princípios ecológicos 

na produção de olerícola dentro dos espaços comunitário e do CMDR. Essas propiciaram a 

constituição de projetos com práticas ecológicas na condução de cultivos e criações. Isso pode 

ser observado nos projetos de AGR 11,12,13, que possuem um horta ampla e centrada na 

eliminação dos insumos modernos. Essa dinâmica confirmou a noção de que existirão, ao 
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menos, dois momentos na transição dos projetos, sendo o primeiro de rompimento com o 

tabaco e o segundo de ecologização da produção. 

Para além do debate sobre tecnologia ecológica de produção, pode ser percebido que 

os atores reforçaram seus laços sociais dentro do processo de construção dos projetos. Entre 

os agricultores que substituíram o cultivo de tabaco por olerícolas, vários elementos existentes 

da arena de CCA, foram importantes na consolidação do seu projeto. O AGR7, por exemplo, 

desenvolveu uma trajetória profissional calcada na ação dentro da arena do processo de 

planejamento participativo, ou seja, sua capacidade de agência. A partir dos debates 

comunitários, conseguiu galgar um espaço no CMDR. Como presidente do conselho, ganhou 

experiência e contatos, que lhe renderam a oportunidade de se tornar um articulador ligado à 

Cresol. Essa nova conformação modificou o projeto de seus familiares, que assumiram a Feira 

do Produtor em seu lugar. 

Outros formatos de estruturação dos projetos, também se viabilizaram nesse interim. O 

AGR4 conseguiu através da rede de contatos entre os atores comunitários e municipais, 

acesso a contatos com atores da Embrapa e da Cresol, que impulsionaram seu projeto 

individual através de mudas para pomares diversificados. Os AGR11, 12,13, ampliaram o 

tamanho de sua horta de forma muito rápida, em razão dos laços fortes dentro da arena no 

espaço municipal voltados aos programas PAA e PNAE. O conjunto desses fatos, aponta que 

os projetos dos agricultores são compostos não apenas pelas opções de cultivos e criações 

alternativos ao tabaco, mas por um conjunto de fatos, ou seja, os projetos sociais modificam a 

vida dos agricultores. Uma boa parte desses elementos emerge a partir da interface 

participativa dentro da arena de CCA. 

Dentro dos projetos dos agricultores que optaram pela produção leiteira em um 

processo de substituição do tabaco, ocorreu o aproveitamento dos movimentos comunitários 

de 2001, na busca de espaço de reestruturação de um projeto que havia cessado nos anos 

oitenta. A politica pública de subsídio ao transporte de leite, foi o fator que possibilitou o 

avanço dessas ideias. A opção pelo leite como projeto familiar reduz o tempo para o trabalho 

com o fumo. Esse fator encaminha para a ruptura e a substituição. 

Quando eu não tinha as vacas chegamos a plantar entre eu, a mulher e os 
dois filhos 120 mil pés de fumo... era loucura! Fui reduzindo e hoje tenho 12 
vacas e plantei na safra 25 mil pés... ano que vem vou parar (AGR 21). 

Dentro da arena, no debate tecnológico do projeto leite, os agricultores possuem a 

perspectiva da utilização dos recursos locais de pastagens nativas e animais adaptados na 

produção leiteira. Por outro lado, os mediadores e os especialistas técnicos trazem um projeto 
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universal de produção de leite, para todos os agroecossistemas, centrado em animais 

selecionados de alta produtividade, pastagens exóticas e ração. 

Essa luta pelas ideias no projeto, se desenvolveu por décadas dentro de uma arena 

comunitária nas regiões de Gaspar Simões e Faxinal. Esse fato dificultou a consolidação do 

projeto de substituição baseado na produção leiteira. Por vezes, podem se passar anos até uma 

consolidação de um projeto pelos atores. 

Quando quem atendia aqui era o pessoal da Corlac (anos 80) eles queriam 
empurrar a ração deles... meu pai que tocava as vacas naquela época era 
muito contra. Depois agora que sou eu que estou cuidando das vacas acho 
que tem mesmo que ser no pasto para produzir leite... Dentro da associação, 
a gente conversa muito isso... mas sempre que vem um técnico novo que não 
entende nada de leite, ele vem falando de vaca holandesa grande, ração com 
proteína...(AGR 17). 

O espaço de interface participativa da associação de leiteiros, conformado a partir dos 

processos de planejamento participativo trouxe à tona os elementos de construção do 

conhecimento agroecológico, a partir do diálogo de saberes, a busca de princípios ecológicos, 

a imersão nas relações sociais do grupo, a participação na construção dos projetos, e o 

aumento da autonomia. Uma nova perspectiva de participação dos atores. 

Na atualidade, os especialistas técnicos entendem, que a produção leiteira baseada em 

pastagens nativas é mais sustentável, se for comparada à baseada em ração. Essa mudança 

possivelmente é fruto de uma transição técnica na ação de extensionistas e técnicos ligados ao 

tema do leite. Os especialistas técnicos percebem a insustentabilidade dos processos 

produtivos centrados em insumos externos, como no caso das rações. Mesmo que, ainda 

utilizando argumentos econômicos, do tipo que a viabilidade econômica da produção de leite 

a pasto é melhor do que com ração, eles apontam caminhos de uma ecologização do sistema 

produtivo. 

Persiste o debate sobre o tipo ideal de animal para as pastagens da região homogênea 

de Gaspar Simões. Os especialistas técnicos importam as ideias universais de que os animais 

de maior porte e alta demanda alimentar, são mais viáveis do ponto de vista econômico. Os 

agricultores, através do processo de mediação comunicacional dentro da arena, entendem que 

animais mistos de pequeno ou médio porte produzem com maior grau de segurança pela sua 

rusticidade. 

Esse espaço da arena de CCA, recebe informação e conhecimentos de variados outros 

espaços da arena e de arenas entrelaçadas através do transito dos atores. Outros elementos 

comunicacionais como a TV e os cursos formais também influenciam o processo de mediação 
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comunicacional. É um espaço dinâmico e que não consolidou as bases técnicas dos projetos 

dos agricultores. Porém, se conforma com um espaço participativo e dialógico. 

O tema do mercado do leite é um fator de preocupação dentro dos debates entre os 

atores. A comercialização do produto, está vinculada às grandes agroindústrias com 

localização distante. Esse aspecto diminui a autonomia dos atores e consequentemente 

fragiliza a emergência das novidades. Uma discussão territorial que se coloca no espaço da 

arena do CODETER, é a constituição de uma agroindústria dentro da região. Esse fato, parece 

ser ainda inviável, em razão do pouco volume diário de produção, alicerçado pela falta da 

consolidação da base tecnológica do projeto.  

Também na região homogênea de Gaspar Simões, emergiram os projetos dos 

agricultores voltados ao gado de corte. A paisagem de campos com sua ocupação humana 

datada das épocas mais antigas do município. permitiu uma formação diferencial. Os 

agricultores dessa região homogênea. nunca apostaram centralmente seus projetos no cultivo 

de tabaco, esses sempre estiveram com o mesmo grau de importância que o gado de corte. A 

principal hipótese para esse fato, está ligada à noção de que na mediação comunicacional  que 

as famílias travaram na construção de seus projetos, as características étnicas, de gostos, de 

desejos, de vontades, não apontavam para os cultivos, mas sim para manutenção da atividade 

pastoril. A aproximação do projeto do tabaco, foi realizada pelo estrito apelo econômico. 

 Nesse caminho, o projeto social de substituição do tabaco, foi muito mais simples, se 

comparado aos atores com projetos centrados na olericultura. Quando o preço do fumo sofreu 

um decréscimo pela variação internacional e ocorreu o processo de seleção dos agricultores 

mais adaptados ao projeto hegemônico, pelos mediadores sociais das empresas fumageiras, os 

agricultores que possuíam seu projeto familiar ligado ao gado de corte, foram desistindo ou 

sendo excluídos.  

Dentro do projeto social de substituição do tabaco, esses agricultores ampliaram a 

criação de gado no seu projeto familiar. O comportamento desse grupo social se aproxima das 

ideias de Ribeiro (2009), quando esse descreve a dinâmica dos pecuaristas familiares da 

fronteira do Rio Grande do Sul, como um tipo de agricultor familiar que possui no centro de 

sua produção o gado de corte. Esses, quando em crise, tendem a reafirmar as bases iniciais de 

seus projetos, devido aos elementos do seu modo de vida.  

A própria formação do grupo social, apresentada no capítulo 3, ajuda a explicar a 

retomada do projeto tropeiro, quando da substituição do tabaco. A convivência das pessoas 

com aquele ecossistema em um processo de coprodução, produziu um grau de segurança que 
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foi retomado na substituição do fumo. A retomada dos elementos de segurança e resistência 

camponesa representa uma novidade. 

Outra novidade que emerge é a ampliação da criação de ovinos dentro do sistema do 

gado de corte. O espaço da arena de construção do conhecimento, parte dos debates nas 

associações comunitárias e toma vislumbres territoriais. Emerge na discussão coletiva, os 

elementos de novas raças de ovelhas e da possibilidade de um mercado territorial diferente, 

através de uma associação territorial. Possivelmente, a novidade mais diferencial, seja a ideia 

da montagem de uma associação de pecuaristas familiares, visto ser um grupo social que não 

possui essa cultura.  

Esse espaço da arena coaduna aspectos da CCA, como o diálogo de saberes, os 

princípios ecológicos de agricultura e a participação dos atores. Mas ainda está em luta, um 

elemento central do projeto, que é a questão do mercado. Os especialistas técnicos propõem a 

estruturação de um mercado territorial com vendas conjuntas. Para os agricultores, essa 

proposta imputa na perda da questão da imersão social existente no mercado local. Na 

atualidade, os agricultores comercializam o gado de corte, em uma rede com fortes vínculos 

sociais. 

Talvez as propostas de ação territorial, estejam adiantadas para o momento dos 

projetos dos agricultores, e possam causar retroação, como no caso dos agricultores com 

produção leiteira nos anos oitenta. Esse espaço da arena de CCA, está em uma fase dinâmica 

e o debate entre os atores persiste. Dentro dos projetos familiares, começam a aparecer a 

ampliação da criação de ovinos, porém não existe uma consolidação desses projetos. 

7.1.3 O projeto social da pluriatividade 

A apresentação do fenômeno da pluriatividade para a construção de seus projetos 

dentro do grupo de agricultores pesquisado, foi uma surpresa. Não havia a percepção inicial 

dessa possibilidade. As atividades não agrícolas sendo desenvolvidas dentro do espaço rural, 

são elementos da lógica de Desenvolvimento Rural na agricultura camponesa. 

As atividades estruturantes, em uma comunidade rural como de ferreiro e carpinteiro 

colonial, são categorizadas dentro da dinâmica de uma pluriatividade tipo camponesa, e 

representam as raízes da formação do grupo social (AGR 19). Os colonos ou mesmo os 

tropeiros, possuíam em sua organização comunitária um artesão que desenvolvia essas 

funções. A manutenção desse projeto até os dias atuais, representa uma ligação com as 

ascendências camponesas. Mesmo existindo uma rede de oferta de produtos agropecuários 

manufaturados, como arados, carretas e bancos, os agricultores demandam a existência de um 
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ferreiro e de um carpinteiro colonial, para suprir as necessárias adaptações em seus 

equipamentos. Os laços sociais comunitários, ajudam na manutenção desse traço produtivo 

cultural.  

Por outro lado, as atividades de motorista de ônibus ou agente de saúde, são um tipo 

de pluriatividade inter-setorial, que emerge na contemporaneidade. Também, as tarefas de 

organização comunitária, de cooperativa ou sindicato são um tipo de pluriatividade, que se 

entende como inter-setorial, decorrente da terceirização da fase organizativa do processo 

produtivo. Os espaços de participação dos agricultores, como as associações e conselhos, 

possibilitam a manifestação e o desenvolvimento das pessoas com perfil organizativo no 

grupo social. A trajetória profissional dos atores dentro desses espaços da arena, busca como 

estratégia, consolidar o papel social, e adquirir formas de manutenção econômica na função, 

ou seja, rendimentos financeiros que permitam a ruptura com o projeto hegemônico do 

tabaco.  

Essa estratégia, consolida um novo caminho, uma nova forma de articular os projetos 

individuais. Essa possibilidade, encontra terreno fértil nos espaços da arena, estando 

embebida na necessidade de organização comunitária. A emergência de um ator como 

coordenador ou presidente de organização social, é saudada como salutar pelo grupo social 

comunitário, mesmo que individualmente, o projeto familiar perca força de trabalho, que será 

destinado às ações comunitárias. 

Essa trajetória profissional de formação dos novos articuladores de origem local, foi 

dinamizada com o processo de planejamento participativo desde 2001. Na arena, nos espaços 

comunitários, os atores tomaram contato com as ferramentas e técnicas participativas que 

permitiram a ampliação da capacidade de comunicação de suas ideias e projetos. Os 

agricultores que representaram suas comunidades rurais no CMDR, puderam ter acesso a 

processos de formação formais, que debateram os temas dos limites da agricultura moderna, 

os processos de transição e a questão do Desenvolvimento Rural. Também foram capacitados 

em oficinas nas técnicas e ferramentas participativas. 

Esses novos articuladores, são atores que transitam entre os diversos espaços da arena, 

desde as comunitárias até as territoriais. Essa característica, lhes permite angariar elementos 

para auxiliar no processo de transição do projeto hegemônico, e consequentemente preparar as 

mudanças de seu próprio projeto familiar. Eles dominam ferramentas e técnicas, que lhes 

auxiliam na interface com os demais atores. A convivência com outros articuladores e 

mediadores sociais, produz a capacidade de entendimento das linhas gerais da linguagem 
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desenvolvimento, e fluência na linguagem projeto. A função e ação desses atores, são fruto 

dos processos participativos. 

Finalizando as ações pluriativas dentro do projeto social, é observada a venda de força 

de trabalho, em especial, na colheita do fumo, que enquanto projeto da família, é uma forma 

de pluriatividade do tipo trabalho informal. Essa é uma forma de articulação de projetos dos 

atores, que possui menor quantidade de terra e maior quantidade de mão de obra familiar. A 

venda de mão de obra como peão para os agricultores que se aprofundam no projeto 

hegemônico, também é uma alternativa temporária aos agricultores que foram expulsos do 

projeto do tabaco e estão reestruturando seu projeto familiar (AGR 6). 

7.1.4 O projeto social de fortalecimento do tabaco 

Os agricultores que optaram pelo fortalecimento do projeto hegemônico do tabaco, 

foram atores ativos e participantes do processo de planejamento participativo 2001. Eles 

vivenciaram dentro da arena nos espaços comunitários e municipais, os momentos de 

interface, e tomaram conhecimento em vários momentos dos elementos do projeto de 

diversificação. Eles vivenciaram a função de coordenação de associações comunitárias, mas 

esse fato não transformou seu projeto. Dentro dessa análise, cabe o questionamento do motivo 

de sua decisão de aprofundamento no projeto hegemônico. 

O argumento mais citado pelos agricultores para a continuidade e aprofundamento do 

projeto tabaco, foi a segurança de comercialização. Eles têm o entendimento dos elementos 

dos projetos de diversificação, mas apontam a falta de uma cadeia produtiva estruturada como 

ponto de inflexão na tomada de decisão. Esses atores, balizam um maior grau de segurança na 

relação com a indústria fumageira, devido ao tipo de seus contratos, o que lhes proporciona 

uma maior estabilidade. Por vezes, esse discurso pareceu diretamente comprado dos 

mediadores das indústrias de tabaco. 

Analisando os agrupamentos dos projetos, a partir dos dados empíricos expressos no 

capítulo 5, a ação de fortalecimento do projeto fumo, é realizada por agricultores que possuem 

áreas de terras mais amplas que a média de suas regiões homogêneas, variando entre 54 a 70 

ha. Esse fato, pode apontar para as famílias com uma estabilidade econômica de longo prazo, 

visto que a compra de terras é uma forma de poupança familiar. Esse patrimônio expresso em 

área de terra, permite que as famílias possam constituir uma manutenção de longo prazo 

dentro do projeto do tabaco, suportando as oscilações anuais de preço e clima. No limite de 

uma grande crise com o projeto, eles têm como vender parte das terras e atingir as condições 

mínimas necessárias. Esse é um instrumento de segurança. 
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Algumas outras constantes no projeto familiar que utilizou a estratégia de 

fortalecimento, foram percebidas como uma produção total de tabaco ao redor de 700 arrobas 

anuais (variando entre 680 a 780), e uma renda bruta anual em torno de R$50 mil reais, com 

variação em função ao preço mínimo pré-estipulado. Os contratos com as empresas de tabaco 

desse grupo são os mais vantajosos, e sua relação com a indústria é estável. 

Esse patamar econômico de volume de produção e renda bruta, parece apontar o ponto 

de equilíbrio das demandas internas das famílias e o grau de auto-exploração,  em relação à 

penosidade do trabalho (CHAYANOV, 1974). Os valores angariados com esse volume de 

produção, tendem a constituir um balanceamento econômico dentro da realidade social de 

Dom Feliciano, atendendo de forma satisfatória, as necessidades das famílias.  

O bom relacionamento com a indústria e os contratos vantajosos, são frutos de uma 

relação de fidelidade e adoção dos preceitos tecnológicos do projeto ditado pela indústria. 

Esses atores, desenvolvem um projeto do tipo modelar do ponto de vista das fumageiras, e são 

utilizados como referências do projeto hegemônico. Nos espaços da arena de construção de 

projetos, as suas experiências positivas são reafirmadas pelos mediadores da indústria, como 

uma tática de afirmação do projeto hegemônico. 

 As famílias que escolheram  o projeto social de fortalecimento tabaco optaram pela 

diminuição do seu grau de autonomia (PLOEG, 2008). A indústria organiza a totalidade das 

técnicas a serem usadas, fornece os insumos, fiscaliza a produção e adquire a mercadoria 

final. Existe uma pequena margem de manobra localizada na escolha da quantidade de pés de 

fumo que irão plantar em determinado ano, mas essa variação é mínima. 

Os elementos identificados no espaço empírico apontam que nos projetos desses 

agricultores, se caracteriza um processo de descampesinização (PLOEG, 2008). Essa é 

entendida como uma aproximação de uma racionalidade empresarial, que não é própria do 

modo de vida camponês. Os agricultores reduzem seu grau de autonomia e ampliam a 

dependência de atores externos ligados ao mercado. 

Ploeg (2008) afirma que nesse processo, os agricultores buscam a especialização na 

produção e ampliação da escala, o que foi constatado empiricamente na pesquisa (AGR 

9,10,17,22). Esses também adentram na direção do desaparecimento de racionalidades 

camponesas, o que ainda não foi totalmente percebido nos projetos dos agricultores 

analisados.  

Esses atores, montaram estratégias em seu grupo familiar de manutenção da força de 

trabalho dos filhos. Os casais jovens inserem as crianças no cotidiano da produção (AGR 17), 

os adolescentes vão para lavoura com o pai, e os mais novos ajudam na seleção do fumo seco 
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dentro do galpão com a mãe. Com o envelhecimento do casal genitor, começam a serem 

moldadas dinâmicas de manutenção do filho dentro da propriedade, com a construção de 

casas próximas aos pais (AGR 10), divisão dos lucros do tabaco e ampliação da participação 

na tomada de decisão interna na família (AGR 22). 

O ponto chave, é que o projeto social de fortalecimento do tabaco, exige a manutenção 

de muita força de trabalho familiar. Em todos os casos, a contratação de peões ocorre somente 

na fase de colheita e em casos extremados. Essa é uma tática camponesa das famílias, para 

viabilizar a manutenção do projeto fumo, ou seja, a essência do projeto social de 

fortalecimento do tabaco. Apesar dessas famílias tomarem contato com as variadas opções de 

projetos, eles mediaram que o aprofundamento do projeto do tabaco é a melhor opção. 

O uso do método difusionista na transmissão do conhecimento entre os mediadores e 

os agricultores, não foi entendido pelos atores como ruim. Eles apreenderam as ideias e 

conseguiram concretamente avançar nos projetos individuais. Por exemplo, no caso específico 

das estruturas de secagem, são eles que buscam as inovações tecnológicas para viabilizar 

maior grau de qualidade ao produto final e redução do tempo de trabalho (AGR 17). 

Essa constatação vai na  direção contrária da ideia de que a participação dos atores nos 

espaços da arena mediada por métodos participativos, desenvolve uma aversão à difusão de 

tecnologias. Ao menos, no caso especifico do projeto de fortalecimento do tabaco, o método 

difusionista dos mediadores da indústria de tabaco, persiste na interface com agricultores que 

convivem dentro dos espaços das arenas participativas.  

Outra característica camponesa que não desapareceu nesse grupo de agricultores, foi a 

manutenção de uma produção voltado ao autoconsumo. O cultivo de alimento direcionado ao 

consumo familiar é um fator de segurança que esses atores não abriram mão, mesmo com a 

pressão do projeto hegemônico. Eles também desenvolvem experiências de comercialização 

de excedentes nos mercados institucionais, mas que são considerados ainda como marginais. 

Cabe uma constatação, que na totalidade das propriedades dos agricultores 

entrevistados nessa pesquisa, independente do projeto social, existe uma produção voltada 

para o autoconsumo familiar. Destacam-se, os AGR 9 e 10, com mais de um hectare de 

plantio de uma horta diversificada com alimentos e chás, que eles chamam de babucha; os 

AGR 11,12 e 13, com uma grande criação de aves e suínos coloniais, direcionados a variados 

pratos da culinária polonesa e local; e as hortas em volta da casa dos AGR 6 e 18, enquanto as 

áreas de pastagens dos bovinos eram distantes.  
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7.1.5 O projeto social da desarticulação 

Possivelmente, o processo que causou maior estranheza observada na região 

homogênea de Gaspar Simões, seja o projeto social de desarticulação. Dentro da arena no 

espaço comunitário, os mediadores sociais, representando empresas internacionais, buscam 

induzir o projeto de arrendamento ou comercialização de lotes de terra, para a implantação de 

maciços florestais. 

Esse projeto elimina as divisas de cercas, construções ou outras referenciais, 

implantando um lote homogêneo de florestas de eucalipto. Esse maciço florestal não permite 

a convivência da diversidade de fauna e flora do ecossistema, e elimina do meio as famílias 

dos agricultores. Esse modifica completamente o agroecossistema, ou seja, uma 

desarticulação ecológica e social. 

Esse projeto apresenta a vantagem econômica do pagamento do aluguel ou o valor de 

comercialização que para muitos agricultores, em especial os mais idosos, é a solução 

definitiva. Esses invariavelmente migram para Dom Feliciano ou outro município do 

território. É um processo de desarticulação com seu grupo social e um grau de desestruturação 

comunitária. 

Um elemento que impulsiona essa estratégia de desarticulação, é que o corredor 

exportador do estado desse tipo de produto, é via o porto de Rio Grande, sendo que o 

município está geograficamente muito próximo. O processo de desarticulação arrebanha todas 

as características de uma transição a uma agricultura capitalista (PLOEG, 2008). Também 

pode ser entendido, como as premissas de um novo sistema agrário que emerge na região. 

7.2 OS PROCESSOS TRANSICIONAIS 

Na perspectiva da generalização das descobertas dessa tese, na análise dos projetos 

sociais é apresentada a Figura 33 que sintetiza a articulação entre os diversos processos 

visualizados. 
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Figura 33 – Os processos articulados na transição agroecológica 

 

Fonte: Autor (2013). 

A Agroecologia abarca a totalidade das discussões realizadas na análise do texto. 

Dentro da pesquisa foi desenvolvido o conceito de Agroecologia que apresenta a amplitude de 

um campo de estudos que se apropria de conhecimentos científicos das disciplinas das 

ciências naturais e sociais. Mas o focaliza nas interralações  agronômicas, ecológicas e 

sociais, apontando a aproximação direta com os estudos do Desenvolvimento Rural. Essa 

magnitude do conceito de Agroecologia, permite que a totalidade dos processos, como no 

caso do planejamento participativo regional, o uso do método participativo, a Construção do 

Conhecimento Agroecológico e a própria Transição Agroecológica, possam ser 

compreendidas como articuladas dentro dela. 

A ação dos articuladores, expressa na pesquisa pelo processo de planejamento 

participativo regional, é uma postura de ator dentro do processo. O trabalho de articulação, é 

socialmente enraizado e comprometido com os procedimentos que envolvem os atores 

agricultores. Nessa perspectiva, se distancia de uma ação padronizada e mecânica, típica de 

processos difusionistas.  

Long (2001), Long e Ploeg (1994) e Ploeg (2003), em suas análises sobre os processos 

de intervenção dos atores, apontam como um caminho necessário que os articuladores sejam 

atores e construam socialmente as suas ações. Esse aspecto pode parecer natural, mas é um 

ponto nevrálgico na mudança, no ato da mediação social, ou seja, o comprometimento dos 

profissionais com as pessoas com as quais eles estão trabalhando. 

Essa compreensão responde, em partes, às fragilidades teóricas, apontadas aos estudos 

da participação. Thornton (2010) afirma que pode haver manipulação nas listas dos nomes de 

quem vai ser convidado a participar. Heeks (1999) aponta que as ações participativas, não 
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consideram o contexto politico-administrativo, e alia a ideia de que a participação não pode 

ser uma técnica universalizável.  

Quando foi construído na tese, o conceito de articulador, enquanto um catalisador, 

proponente e fomentador de projetos dentro da arena, e ocorreu um distanciamento do papel 

difusionista do mediador social da fase da modernização da agricultura, ficou explícito que 

as criticas teóricas estavam voltadas a uma incompreensão do novo papel desse ator. O 

articulador possui suas ideias e opções, mas a sua ação se legitima, na dinamização da arena 

de forma ética e ampliada. As ferramentas e técnicas participativas não são universalizáveis, 

mas o método participativo é de uso irrestrito. A participação na arena é essencial!  

Caporal (1998) alertava que a intervenção dos atores externos (articuladores), deve 

fortalecer o potencial social e ecológico endógeno. Os estilos de agriculturas desenvolvidos a 

partir da noção de formação de projetos individuais pelos atores, apontam para um grande 

leque de diversidade. Naturalmente, a ação de articulação é heterogênea em virtude de cada 

espaço rural. Uma noção estrutural de intervenção social, tipo top-down, padroniza as formas 

de trabalho dos articuladores e tende a impossibilitar uma atuação participativa. 

A ação dos articuladores dentro do processo de planejamento participativo regional 

somente foi possível pela capacidade de cada ator em moldar a intervenção às vicissitudes de 

cada comunidade rural, respeitando os princípios agroecológicos, que no caso foi o método 

participativo. A participação dos atores é a conexão direta do processo com a Agroecologia.   

As empresas voltadas à intervenção social, como na caso a Emater-RS, na atualidade, 

possuem signos e ideologias que servem como guias para a ação coletiva dos articuladores. 

Essa decisão empresarial, é distante das normativas de uma perspectiva difusionista que 

funciona como diretivas ou amarras. Assim, os articuladores possuem espaço de manobra 

estratégica para a sua ação, na direção da construção social respeitando as realidades de cada 

rural, e não estando em contraposição às linhas gerais institucionais. Uma postura 

empresarial, que possibilita ao articulador exercer seu papel de ator na direção de um processo 

de transição agroecológica. 

Quando um grupo de atores constrói uma noção que aponta para a insustentabilidade 

do processo de desenvolvimento de um dado território, como no espaço empírico analisado na 

tese, como iniciar um processo de transição agroecológica? Essa pergunta povoa as mentes 

dos grupos técnicos, grupos de estudo, coordenadores de organizações dos agricultores, 

grupos diretivos de empresas voltadas ao desenvolvimento, dirigentes políticos, entre outros. 

De forma óbvia, não existe um único caminho. Muitas experiências estão sendo 

desenvolvidas com formação de estudantes, grupos de agricultores ecologistas, educações de 
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consumidores entre tantas outras ideias. A reflexão que essa pesquisa nos conduz, é referente 

ao método. Pode parecer em uma leitura apressada apenas um detalhe, mas entende-se que o 

método participativo é o cerne do encadeamento das noções trabalhadas nessa tese. 

A ação do articulador junto a um grande grupo de agricultores que desenvolvem 

estilos heterogêneos de agricultura em agroecossistemas distintos, necessariamente tem que 

ser diferencial. O que se aponta é a necessidade de princípios agroecológicos nessa 

intervenção para ela estar direcionada a um processo de transição agroecológica. Esse é o 

argumento central para o destaque necessário para o método participativo. 

O método participativo promove a real diferença na interface entre os atores! Quando 

um articulador propõe a utilização de ferramentas e técnicas participativas, desde as mais 

simples, como uma divisão em grupos de trabalho e a sistematização com tarjetas, existe a 

formação de uma sinergia que possibilita aos agricultores o respeito às regras sociais que 

regem o grupo, uma tendência à reconexão com sentido da comunidade e o exercício do papel 

de atores sociais.  

A transição agroecológica, ocorre com a participação dos atores em todas as fases do 

processo. Caporal (2006) já aponta que no limite poderíamos ter uma agricultura orgânica, 

baseada na simples substituição de adubo e venenos químicos por insumos orgânicos, e que 

mantivesse a utilização de mão de obra explorada (ou quase escrava) e relações comerciais 

com as grandes redes de supermercados procurando nichos de mercado. Esse é um processo 

de transição agroecológica? A resposta direta é não! Mas então a produção de base orgânica 

não é a chave para a transição?  

A alternativa que se propõe, nessa tese, é que a participação dos atores promovida, 

reconectada, exercitada através do método participativo é a chave para a transição. A ideia 

não é ser dicotômico nessa análise, de que o princípio de um processo transicional deve optar 

entre a implantação de sistema de produção de base orgânica ou processos de participação, 

mas muito mais enfatizando a dimensão da participação. O marco inicial da transição 

agroecológica em Dom Feliciano, foi o planejamento participativo regional que possibilitou 

aos atores, nas diversas e diferenciais comunidades rurais, a construção da noção de 

insustentabilidade do processo de desenvolvimento. 

Mais do que a simples discussão em grupo entre os agricultores, o uso do método 

participativo estruturou uma arena de construção do conhecimento agroecológica. Foi a 

interface entre os atores que levou a construção coletiva da noção da insustentabilidade do 

desenvolvimento. A continuidade dos encontros comunitários, a formação das associações 

comunitária, as reformulação do CMDR, entre outros processos com mais de uma década de 
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idade, foram desdobramentos no sentido de uma arena para a busca de alternativas 

sustentáveis de desenvolvimento. 

A arena retomou elementos da construção do conhecimento tradicional, mas eles 

foram insuficientes. Após a ruptura do processo de modernização da agricultura, começaram 

a emergir novos subsídios contemporâneos exigindo que a arena se tornasse diferenciada da 

fase tradicional. A Figura 34, na sequência, salienta esses pontos. 

Figura 34 - A ruptura promovida pela modernização da agricultura 

 

Fonte: Autor (2013). 

A ruptura realizada na fase da modernização da agricultura, impossibilitou o retorno 

simples e direto ao processo tradicional de construção do conhecimento. A quebra do 

processo geracional de passagem do conhecimento acumulado, as novas dinâmicas dos 

mercados, a redução da importância das regras sociais comunitárias nesse processo exigiram 

novos procedimentos.  

Essa noção também rebate críticas de que a Agroecologia preconiza certo “retorno 

romântico ao passado”.  Na atualidade, é inconcebível essa simplicidade de elaboração. A 

complexidade do rural exige análises sistêmicas e holísticas da realidade. O conceito de 
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maior articulação entre os elementos atuais do processo voltado para a transição 

agroecológica. Está ancorada na noção contemporânea da ciência baseada na abordagem 

holística e sistêmica da relação do homem com a natureza, tendo a Agroecologia, entendida 
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como um campo de conhecimento interdisciplinar, como aporte teórico. Os princípios 

ecológicos na gestão dos agroecossistemas, são fatores basais que fundamentam a construção 

social, consequentemente o conhecimento das características ambientais do ecossistema e as 

características sociais do grupo, são os objetos do diálogo entre os atores. Os agricultores, são 

entendidos como atores que possuem a capacidade de construir projetos diferenciais para suas 

vidas, estando imersos dentro das relações sociais comunitárias. A participação dos atores, 

agricultores e articuladores, dentro da arena de CCA é fundamental. A interface entre os 

atores, através do método participativo, no sentido do diálogo dos saberes tradicionais e 

científicos, é elemento essencial do processo. Nesse contexto a noção de mercado se torna 

uma das faces das relações sociais estando também emersa dentro das regras do grupo. A 

totalidade do processo de CCA é voltada para o caminho de uma transição agroecológica que 

é construída coletivamente pelos atores, e orientada a caminhos sustentáveis de 

desenvolvimento rural. 

Nessa direção, se propõe como colaboração teórica à Agroecologia, a conceituação do 

processo de CCA como: “A Construção do Conhecimento Agroecológico é um processo 

relacional entre os atores dentro das arenas, tendo esses, a capacidade de agência para 

construir projetos diferenciais para suas vidas. A interface participativa entre os atores, 

através do método participativo, é elemento essencial, ocorrendo no sentido do diálogo do 

saber tradicional e científico, ou seja, o conhecimento empírico e científico das características 

ambientais do ecossistema, e as propriedades sociais do grupo são os objetos do debate entre 

os atores. A totalidade do processo, é voltada para o caminho de uma transição agroecológica 

construída coletivamente pelos atores e orientada a caminhos sustentáveis de 

desenvolvimento rural.”. 

7.3 OS ARTICULADORES E OS MÉTODOS: A DIFÍCIL TRANSIÇÃO 

Finalizando as análises dessa pesquisa, será focado o papel do articulador em relação 

ao método de intervenção, pois são esses atores, proponentes dentro das arenas do método 

para a interface. Os articuladores, são atores dentro do processo de CCA, exercendo sua ação 

ou a sua capacidade de agência. Essa noção ajuda a compreender seus atos. Existe 

heterogeneidade na composição do grupo dos articuladores. Alguns são atores externos do 

município e outros são internos. Outros possuem uma formação técnica normalmente nas 

ciências agrárias, enquanto outros emergem do grupo dos agricultores.  

Na pesquisa empírica, foi diagnosticado que existe um grupo dos articuladores que 

possui formação acadêmica dentro dos conceitos da ciência moderna. A graduação em 
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Agronomia, Veterinária ou Técnico Agrícola, apresenta em sua grade curricular o estudo dos 

temas recortados ou divididos em disciplinas, que no somatório geram uma totalidade. Esse 

formato, aponta para uma linearidade de abordagem, sendo a validação apoiada na verdade 

cientifica comprovada em laboratório. Dentro dessa concepção científica, o processo de 

desenvolvimento ocorre centralmente pela introdução de inovações tecnológicas do ambiente 

externo para o interno.  

A título de exemplo, analisando os currículos das graduações dos cursos superiores em 

Agronomia é possível a identificação de um conjunto de disciplinas extremamente fracionado, 

que aprofundam a temática de forma focal, em apenas um aspecto da agricultura, como os 

solos, as plantas de lavoura, a fruticultura, a irrigação, entre outros. Por outro lado, existem 

poucas disciplinas que buscam a unificação holística das temáticas ou uma abordagem 

sistêmica na construção de um conjunto de temas de estudo.  

Dentro desse conjunto de conhecimentos modernos, o método preconizado para a 

interface entre os atores é o difusionista. As técnicas e as ferramentas para o convencimento e 

a persuasão dos agricultores em adotarem as inovações tecnológicas modernas, são 

exercitadas dentro das disciplinas acadêmicas especificas, como nas áreas da comunicação e 

da extensão rural. O debate da participação dos atores nos processos, ou mesmo da 

democracia na tomada de decisão, não é negado dentro dessa formação acadêmica, mas existe 

um senso comum no qual as inovações tecnológicas, cientificamente comprovadas, são 

entendidas como o caminho para o desenvolvimento, normalmente em uma argumentação 

pelo viés econômico. Esse foi o caminho na formação acadêmica da quase totalidade desses 

articuladores.  

A partir dessa constatação emerge a indagação de como ocorreu e por onde iniciou a 

transição dos articuladores identificados na pesquisa empírica, formados a partir de um 

arcabouço moderno, para uma ação participativa e o uso do método participativo?  

A resposta não parece simples, a mudança ocorreu de forma gradual dentro da vida 

profissional. Possivelmente, o ponto de câmbio tenha iniciado na constatação da noção 

construída por esses atores, da situação de insustentabilidade do modelo de desenvolvimento. 

Entende-se que, para alguns atores, essa transformação iniciou dentro da formação para o 

desenvolvimento do processo de planejamento participativo regional.  

No curso de formação para o DRP (em 2000) nós tivemos a chance de 
conversar sobre as diferenças de Desenvolvimento Rural e crescimento 
econômico com o Costabeber e com o Caporal. Para mim, foi a primeira vez 
que percebi o todo da questão. Eu gosto da técnica... aprendi na faculdade 



226 

como fazer o manejo dos animais...Mas ver isso dentro da vida das pessoas 
na comunidade é diferente (ART 9). 

Antes do inicio de PPR, em 2001, existiram capacitações territoriais formais com os 

articuladores para exercício da moderação com ferramentas participativas. Em todas essas 

oficinas, foram utilizadas e exercitadas ferramentas e técnicas participativas, como uso de 

tarjetas, para a interface entre os atores. Esses encontros foram de construção coletiva e de 

tomada de conhecimento de uma perspectiva de participação.  

Essa formação inicial, propiciou aos articuladores o contato com os temas relativos ao 

Desenvolvimento Rural Sustentável, a Agroecologia e o método participativo. Possibilitou a 

reflexão coletiva e o apontamento do estágio de insustentabilidade da agricultura moderna. 

Eu fui instrutor de fumo da Souza Cruz mais de 10 anos... a gente tinha meta 
e era cobrado pelo supervisor para manter os agricultor na linha. Tinha que 
avaliar se a família tinha potencial ou não... Fiz o curso de conselheiro 
(formação inicial) em Tramandaí... Eu já trabalhava na prefeitura... No 
começo foi meio estranho... achei que a vida inteira tinha feito tudo errado... 
não gostei... mas dai caiu a ficha e entendi (ART 5). 

Para alguns articuladores, a própria convivência em oficinas comunitárias com os 

agricultores, foi o ponto de inflexão que despertou a diferença entre trazer para a arena uma 

proposta pré-pronta e a construção coletiva dos projetos sociais. Não se pode esquecer a 

existência de muitos outros espaços sociais, religiosos ou mesmo políticos que são ambientes 

que propiciam contato com as premissas do método participativo. 

O uso de ferramentas participativas mudou substancialmente o modo de 
trabalho! O técnico começou entender a realidade das comunidades. 
Somente observando o técnico não chegaria a conclusão. A ideia de que toda 
demanda seria econômica foi suplantada, pois mais de 70% das demandas 
são sociais no planejamento de 2001... O uso do método participativo mudou 
a forma de ação do técnico. O técnico é propenso a procurar agricultores de 
maior capacidade de dar reposta, que são as referencias. Com as 
metodologias participativas o técnico descobriu os outros que precisam mais, 
os mais pobres... Os técnicos gostam de trabalhar com assuntos fora da área 
agrícola como a água, esgoto ou construção da casa, pois são vitórias 
expressivas. Fazer uma fonte de água não faz parte da formação inicial, mas 
conseguir ajustar isso é uma vitória... As metodologias participativas foram a 
ruptura que levou os técnicos a entender as demandas essenciais das 
comunidades que não as tecnológicas.  Ampliou os campos de ação para 
além de leite, solos e culturas (ART 1). 

A transição de um profissional formado para ser um especialista técnico, no sentido da 

difusão de inovações tecnológicas rumo ao crescimento econômico, para um articulador 

trabalhando com as dinâmicas sociais, não pode ser considerada simples. Na realidade, 

caracteriza-se como uma transição no estrito senso da palavra, uma mudança na forma de agir 
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e de pensar, o que gera insegurança e medo de errar, especialmente em atores comprometidos 

com a vida dos agricultores. 

Nessa fase transicional do articulador, se constata que não existe um rigor 

epistemológico e teórico na proposição do método participativo ou na aplicação de 

ferramentas e técnicas participativas nos espaços de debate da arena. Existe o entendimento 

de que esse fato pode ser considerado natural do trabalho prático desses atores.  

Os atores articuladores, para a introdução dos debates participativos comunitários 

dentro dos espaços da arena, muitas vezes utilizam argumentos na linha da ampliação da 

produção e da produtividade de cultivos e criações, para o aumento da renda do agricultor. 

Esse é um fato contraditório do ponto de vista acadêmico, mas entendível na atual fase de 

transição. 

Muitas vezes, o discurso do articulador apresenta a crença arreigada de que a inovação 

tecnológica exógena pode ser a solução mágica, em especial no debate sobre as alternativas da 

hegemonia do tabaco. Outras vezes, existe a tentativa de minimizar a importância dos 

processos de diversificação na finalidade de uma ampliação da sua aceitação. 

A diversificação pode compor dentro do sistema de produção do fumo e 
outras atividades nem que elas sejam no sentido do autoconsumo... O 
cansaço do agricultor (penosidade) no trabalho com o fumo é um grande 
fator na busca da diversificação... A questão da saúde no trabalho do fumo é 
central atualmente... Quem fica no fumo precisa ser organizado para ter bons 
ganhos... com a diversificação o agricultor pode buscar renda em outras 
atividades (ART 3). 

Mesmo com esses percalços de compreensão teórica dos articuladores, existe nessa 

pesquisa uma linha divisória que auxiliou a compreensão das diferenças entre a sua ação 

dentro da arena e a dos mediadores sociais. Os mediadores sociais preconizam como projeto 

padrão, a ideia de que o agricultor deve se tornar um especialista no fumo reduzindo as 

alternativas que consumam tempo da família e buscarem a adoção das inovações tecnológicas, 

especialmente na área da secagem das folhas, no sentido da ampliação da qualidade do 

tabaco.  

Esses elementos foram visualizados dentro dos projetos dos agricultores que optam 

pelo projeto social de fortalecimento do projeto hegemônico do fumo (AGR 9, 10, 17, 22). Os 

mediadores sociais durante todo o desenrolar do PPR, desde 2001 até a atualidade, 

permanecem com o mesmo projeto universal de aprofundamento do tabaco. Existiu a troca de 

atores, mas os signos e as ideologias advindos das empresas fumageiras não foram alterados. 
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Existe também, o grupo de mediadores sociais ligados às empresas de reflorestamento 

que possuem uma ação contemporânea dentro da arena. Na atualidade, através de sua ação, 

começam a influenciar os projetos dos agricultores, mas ainda não foi possível avaliar sua 

caminhada. A tendência é que a ação dos mediadores sociais que preconizam o projeto 

universal dos maciços florestais, tenha um comportamento similar ao das empresas 

fumageiras no sentido do fortalecimento de uma agricultura empresarial. 

Entre os articuladores, mesmo com diferenças de forma de ação, mesmo com díspares 

graus na formação acadêmica, mesmo com diferentes domínios de linguagem, existe o 

entendimento que o modelo pautado pelo fumo é insustentável social e ecologicamente, 

gerando a necessidade da construção de alternativas.  

Essas alternativas, por um lado emergem através da tradução da linguagem-

desenvolvimento, exercida nas políticas públicas geradas fora do território. Essas, foram 

observadas na pesquisa das alternativas propostas para a diversificação do tabaco através do 

incentivo ao cultivo de uva, batata doce e a criação de peixes.  Também emergem novidades 

de dentro do grupo de agricultores que foram captadas no processo participativo comunitário, 

a partir de 2001, e apoiadas através da construção de propostas de políticas públicas dentro da 

arena do CMDR. Vários são os exemplos como a construção da Feira do Produtor (AGR 7); o 

subsídio ao transporte do leite (AGR 16 e 21); as ações de substituição do tabaco como a 

produção de olerícolas voltadas ao mercado institucional (AGR 4, 11, 12,13), e a retomada de 

criações dos ovinos na região de campos do município (AGR 6,18). De outra forma, muitas 

novidades permanecem invisíveis aos articuladores ou mesmo pouco debatidas dentro da 

arena de construção de projetos como as alternativas pluriativas (AGR 1,3, 7, 19, 20,23). 

Para ocorrerem as mudanças dentro dos projetos dos agricultores é necessário que 

esses atores entendam a situação de insustentabilidade da produção de tabaco. O caminho 

exercitado pelos agricultores e articuladores, foi através do diálogo e do debate dentro da 

arena de CCA. Ou seja, na interface participativa entre os atores dentro da arena.  

Na concepção dos atores, o uso do método participativo propicia a mudança dos 

projetos dos agricultores. A construção dialógica dentro da arena possibilita a criação pelos 

atores envolvidos de novas perspectivas em seus projetos. 

Eu estava quando a gente fez o mapa (das regiões homogêneas em 2001). 
Pegamos o ônibus de manhã e saímos para o lado do Gaspar Simões... 
fizemos a volta pela Cavadeira e almoçamos perto da ponte do Sutil... de 
tarde cortamos por baixo para o Faxinal e voltamos para o centro. No outro 
dia a gente desenhou o mapa... Eu conhecia o município, mas não sabia de 
tanta diferença (AGR 7). 
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No Fórum (Agricultura Familiar) o mais legal é quando fazemos o trabalho 
de grupo divido por temas... vem gente de toda a região...técnico, agricultor, 
todo mundo... a gente vai acompanhando a conversa e as vezes fecha a 

rosca... o pessoal que está coordenando tem que acalmar e voltar... esse 
esquema de cada um fala uma vez e vão colocando as tarjetas ajuda! (AGR 
1) 

Os articuladores influenciam a mudança pelo diálogo e pela argumentação dentro dos 

espaços da arena. Exercem simultaneamente vários papéis no processo. Em alguns momentos, 

são facilitadores dos processos na aplicação de ferramentas e técnicas participativas, que 

permitem a luta dos projetos dentro da arena. Em certas fases, dinamizam e animam os 

processos, através de convites e organização de infraestrutura para os encontros, no sentido da 

manutenção da continuidade do processo. Ou ainda, exercem a ação de tradução entre as 

linguagens as quais os agricultores não têm fluência. São novos papeis que exigem uma 

formação pessoal e um espirito de transformação.  

Quando tem Fórum ou reunião do conselho é uma correria... Tem que 
arrumar o espaço... pedir para o ecônomo da Igreja... e conseguir som, tela, 
datashow... muito corrido. No conselho o mais importante é fazer os convites 
para todo mundo... alguns esquecem, mas a maioria vem religiosamente 
(risos). Quando tem uma coisa nova do Pronaf ou outra coisa tipo mudança 
do PAA a gente prepara umas tarjetas para ir explicando para os 
conselheiros (ATR2). 

O papel convencional de especialista técnico em uma área agrária não é abandonado pelos 

articuladores. Esses profissionais receberam um aporte de conhecimento tecnológico em suas 

graduações, de muitos anos, os quais não podem ser entendidos como descartáveis. Esse parece 

ser um porto seguro, que reafirma o trabalho diferenciado dentro do processo. Existe uma 

legitimação da figura do articulador quando exerce esse papel, mas que não pode ser confundida 

com a noção de difusão tecnológica do mediador social. 

O articulador, possuindo uma formação técnica que permite a compreensão dos princípios 

ecológicos que influenciam determinada forma de cultivo ou criação, exerce o papel de um 

especialista no auxiílio para construção das alternativas, dentro das peculiaridades dos projetos 

dos agricultores. É um papel de assessoramento tecnológico que não tráz consigo características 

padronizadas e nem homogeneizadas. 

O articulador, nessa função técnica, propicia um ambiente favorável à emergência das 

novidades. Busca a articulação nos espaços locais da arena para socialização do conhecimento 

tácito dos agricultores, auxilia na codificação e na tradução dos princípios ecológicos dos 

processos, e analisa com os agricultores os efeitos das recombinações dentro dos projetos 

individuais (OOSTINDIE; BROEKHUIIZEN, 2008). 
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No sentido inverso, o papel de mediador social da fase da modernização da agricultura, é 

de transmissão do saber técnico caracterizado por ser um conhecimento exógeno, padronizado, 

homogeneizado e descontextualizado dos projetos dos agricultores. É de certa forma uma fórmula 

mágica que se adequa a todo local e pessoa, independente do ecossistema e do grupo social. 

Os articuladores no assessoramento técnico, necessariamente precisam entender as regras 

sociais do grupo envolvido, as condições ecológicas do espaço e os princípios ecológicos dos 

cultivos e criações. É uma ação na busca do diálogo do saber acadêmico com o saber local, ou 

seja, é a construção coletiva do saber contextualizado. Essa diferença é marcante dentro dos 

processos de construção do conhecimento agroecológico. 

A ação dos articuladores em uma perspectiva participativa, precisa respeitar os tempos dos 

agricultores, sem imprimir uma velocidade excessiva aos processos, mas mantendo a animação. 

No espaço empírico em análise, os processos participativos permanecem sendo utilizados na 

arena de construção do conhecimento em Dom Feliciano, desde 2001 até a atualidade. O tempo 

superior a dez anos pode parecer longo, mas é o tempo para o inicio da transição. 

As técnicas participativas primordiais, especialmente o uso de tarjetas e os trabalhos em 

grupo, permanecem sendo amplamente aplicadas nesse período. Mas as ferramentas mais 

elaboradas, deixaram de ser aproveitadas. As ferramentas participativas, como o mapa das regiões 

homogêneas ou o calendário histórico, foram elementos trabalhados no planejamento 2001, e 

posteriormente abandonados no cotidiano da ação dos articuladores.  

Essa constatação pode produzir dúvidas da validade no uso das ferramentas, ou mesmo ser 

um elemento questionador da relação do método participativo na construção dos projetos dos 

agricultores. Buscando compreender essa dinâmica foram elencados alguns pontos na pesquisa, 

que possibilitam um vislumbre dos motivos dos articuladores deixarem de usar tais técnicas e 

ferramentas.  

As ferramentas participativas mais elaboradas exigem uma capacitação do articulador na 

sequencia dos passos metodológicos para a sua utilização, normalmente no formato de uma 

oficina. Essa capacitação pessoal passa tanto pelos conhecimentos aprofundados das técnicas e 

ferramentas como de ensaios para a experimentação de suas possíveis variações entre os grupos 

sociais. É a experiência no uso das ferramentas que produz a segurança na sua aplicação. 

Os articuladores envolvidos no PPR no âmbito municipal, não possuem esse grau de 

formação técnico-prática. Esse fato gerou uma insegurança para seu amplo uso. Existe 

intrinsicamente um medo no profissional de não saber conduzir uma ferramenta para chegar a um 

resultado possível de ser analisado coletivamente.  
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Por outro lado, a interpretação do resultado da ferramenta participativa complexa, é 

realizada em diversos níveis. Existe um nível direto de observação que é concretizado em 

conjunto com os agricultores. Porém, existe também um nível mais profundo, exigindo uma 

equipe multidisciplinar na análise da ampla gama de aspectos sociológicos, psicológicos, entre 

outros. Essa fase produz um variado grupo de insights interessantes para a ação dos articuladores, 

sendo um resultado bastante gratificante.  

O grupo de articuladores de Dom Feliciano é numericamente expressivo, mas marcado 

por um viés de formação agrária, o que propicia que a análise mais profunda não produza grande 

variação de resultados. Esse fato foi apontado como um desestimulador ao uso de ferramentas 

mais complexas (ART 1, 2, 9).  

A pesquisa de campo apontou que de forma concreta, as ferramentas participativas mais 

complexas, foram pouco acreditadas pelos articuladores. Eles as entenderam uteis nos 

diagnósticos iniciais em 2001, mas não creram nessas como eficazes na ação cotidiana junto a 

oficinas com os agricultores. 

Aquela história de Dom Feliciano (Itinerário de Desenvolvimento) feita com 
os velhinhos ficou bem legal... mas eu não sei como fazer mais... naquela 
época a gente tinha a orientação, mas nunca mais treinamos... (ART3). 
O que mais a gente usa é a tarjeta... visualização móvel, é assim que se 
chama? Dividimos em grupo, tipo assim 1,2,3,1,2,3, e vamos conversar...um 
vai fazendo as tarjetas. Depois voltamos e apresentamos a síntese... a 
conversa de todos juntos fica bem mais fácil...dai todo mundo fala! (ART8). 

Um outo aspecto constatado na fase empírica da pesquisa, foi a tentativa por parte de 

alguns articuladores da unificação de técnicas difusionistas dentro de uma perspectiva 

participativa.   

Ao mesmo tempo em que os articuladores descartaram o uso de ferramentas complexas, 

tentaram congeminar os processos de construção do conhecimento comunitário com as 

ferramentas de difusão de tecnologia. Nesse período entre 2001 e a atualidade, foi observada a 

realização de dias de campo, unidades de observação e unidades demonstrativas participativas 

para o convencimento dos agricultores das alternativas ao tabaco. Em uma análise dentro das 

instâncias epistemológicas, teóricas e metodológicas, essa unificação não possui o menor sentido. 

Essa ideia de imbricar as técnicas difusionistas dentro de um processo participativo, se aproxima 

da crítica realizada por Heeks (1999), de que em muitos casos os processos participativos são 

apenas um verniz para criar uma aparência positiva aos financiadores de projetos de 

desenvolvimento. 
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Utilizando o recurso didático da escada da participação (GEILFUS, 1997), é possível a 

constatação de que os atores agricultores ainda não atingiram os degraus mais altos de 

participação. Se os atores estivessem no patamar de autogestão do processo de desenvolvimento, 

esse retrocesso possivelmente seria combatido dentro dos espaços da arena.  

No caso empírico em análise, não se pode entender essas ações como retrocesso no 

processo participativo, mas como mais um fruto da transição na vida profissional do articulador. 

Esses atores, mesmo percebendo que essas técnicas difusionistas andam na contramão do 

processo participativo, insistem em seu uso para a manutenção de um grau de segurança na ação. 

O comando dessa linguagem técnica ainda produz a sensação no articulador de uma competência 

perante os agricultores. 

Os articuladores também são influenciados pela imbricação de outras arenas de construção 

do conhecimento em outros espaços que possuem uma noção diretiva. Como exemplo, pode se 

imaginar a participação desses articuladores em dias de campo das Universidades ou mesmo da 

Embrapa onde a difusão de uma dada tecnologia está assentada em uma perspectiva difusionistas. 

A replicação dessa técnica dentro dos espaços comunitários ou municipal muitas vezes foi 

observada. 

Nesse sentido, entende-se essas ações, como parte de um processo de difícil transição 

desse grupo técnico. Essa combinação de ferramentas difusionista em uma arena de CCA deve ser 

compreendida como a fase transicional que os articuladores estão passando. Existe o 

entendimento, que não se pode compreender essas ações como um retrocesso ou um subterfúgio 

desses atores. Os articuladores apresentaram em seus discursos um alto grau de comprometimento 

pessoal e profissional com  os processos participativos.  

Para sintetizar essa reflexão sobre a ação participativa dos articuladores dentro do 

processo de construção o conhecimento agroecológico foi separada a citação a seguir do ART 1, 

que analisa as mudanças na ação dos atores articuladores dentro de um processo participativo de 

longo prazo e enfatiza os aspectos transicionais. 

A metodologia participativa muda a postura do técnico e do agricultor. O 
agricultor entende que o técnico pode auxiliá-lo em outras coisas que não 
somente em cultura e criações. Ele pode te auxiliar a ter melhor qualidade de 
vida dentro da propriedade. O técnico tem satisfação em outros temas 
diferentes que ele aprendeu na escola... Existe um processo lento do técnico 
para abandonar o pacote moderno, passar para uma segunda fase da 
transição agroecológica. Isso acontece pela falta de informação escrita e 
disponível ao contrário dos pacotes tecnológicos... Os mais tecnicistas 
pegam informação em revistas especializadas que mantém o padrão 
hegemônico (ART 1). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo procura contribuir com uma reflexão das dinâmicas sociais, a partir da 

realidade dos atores. O aporte teórico escolhido da Perspectiva Orientado pelos Atores supriu 

ferramentas teóricas inovadoras para a leitura social de um espaço empírico complexo. Quando foi 

seguido o foco central da pesquisa, muitas portas ficaram apenas abertas e geraram possibilidades de 

continuidade analítica.  

O tema da transição ecológica em áreas hegemonizadas por projetos sociais tão fortes como o 

tabaco, pode gerar insights significativos para o aporte teórico-metodológicos à Agroecologia. A 

discussão de transição dos projetos sociais em áreas dominadas por commodities é uma linha de 

pesquisa importante para a atual fase dos estudos agroecológicos no Brasil. É possível imaginar essa 

análise para áreas hegemônicas do agronegócio da soja, do gado de corte ou da cana de açúcar. 

Mas, quando estamos concluindo um trabalho que exigiu muitos anos de tempo e dedicação, 

sempre surgem inúmeras possibilidades para colocar o ponto final nessa trajetória. Possivelmente, a 

mais adequada para as características do texto, seja a reafirmação das respostas encontradas para as 

grandes questões problematizadas e as generalizações obtidas. 

A primeira questão de fundo dessa pesquisa é a dúvida se os projetos dos agricultores são 

modificados quando do uso do método participativo na interface entre os atores? Como? No sentido da 

transição agroecológica?  

Quando foi iniciada essa pesquisa, existia uma expectativa do encontro dentro do espaço 

empírico de Dom Feliciano, de um processo consolidado de mudanças de projetos sociais dentro dos 

ambientes da arena de construção do conhecimento agroecológico, muito em razão do tempo 

decorrido, superior a dez anos, em que existiam debates participativos na interface entre os atores. Na 

avaliação final do trabalho, concretamente foi encontrado um lugar em transição. Em uma primeira 

análise isso pode parecer desolador, mas o processo promovido pelo projeto social hegemônico do 

tabaco é muito forte e pressiona com inúmeras estratégias tácitas e verbalizadas a sua manutenção.  

Mesmo nessas condições, os elementos de um processo transição agroecológica existem 

dentro da arena! Mas o tempo para o seu desenvolvimento é longo. Essa é uma generalização e um 

aprendizado profundo, ou seja, a transição agroecológica entre projetos sociais precisa de um tempo 

próprio de cada agroecossistema que não pode ser previamente mensurada! A noção de tempo para 

transição é relativizada na proporção das forças internas e externas dentro da arena. 

A própria arena de construção do conhecimento agroecológico está em formação. Com a 

transição dos projetos ocorrendo em um compasso lento, propiciou que a arena delimitada dentro 

dessa pesquisa fosse identificada como uma arena de construção do conhecimento. Porém, do ponto de 

vista analítico, faltam ainda elementos para que seja aceita como uma arena de construção do 

conhecimento agroecológico. O ajuste entre as demandas e regras do grupo social, e a capacidade do 
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ecossistema na construção de projetos sociais ainda é tênue dentro da arena. O elemento ambiental não 

está no centro do debate da mesma forma que o elemento social.  

Possivelmente, essa é uma característica transicional que persistiu da desconexão entre 

sociedade e natureza existente na fase da modernização da agricultura. Cabe enfatizar também, que 

um grande número de agricultores e articuladores que vivem em Dom Feliciano nasceu e trabalha 

dentro da fase hegemônica da ideológica da modernização. Esses atores formam paulatinamente 

desconectados da transmissão tradicional do conhecimento camponês, e na atualidade reconstroem 

essa dinâmica. Esse é um elemento em transição para uma arena de construção do conhecimento 

agroecológico. 

Mas, mesmo com essas fragilidades processuais, existe o entendimento que a participação dos 

atores dentro da arena de CCA modificou seu projeto individual. A participação permite a articulação 

do processo de mediação comunicacional e a construção de novos projetos. Esses projetos podem 

tender a uma agricultura camponesa, ou seja, no sentido da transição agroecológica, como os vários 

exemplos dos projetos sociais de diversificação e substituição. Mas, também podem correr na direção 

da ampliação de uma agricultura empresarial, como no caso do projeto social de fortalecimento. Os 

agricultores são atores e possuem capacidade de escolher o melhor caminho para seus projetos! A 

dinâmica das agriculturas é heterogênea! 

Uma segunda questão de fundo da pesquisa, é a dúvida do impacto do uso do método 

participativo na mediação entre os atores. Será que a participação teria força para mudar as realidades 

dos projetos sociais? Como? 

O processo de planejamento participativo regional foi uma intervenção social que desencadeou 

a estruturação da arena de construção do conhecimento. A proposta de organização dos espaços 

comunitários, municipais e territoriais onde as interfaces ocorreram balizadas pelo método 

participativo, foi uma fortaleza dessa experiência analisada.  

Existem vários caminhos para a transição agroecológica dos projetos dos agricultores. No 

cotidiano do trabalho de intervenção, é possível a visualização de inúmeras experiências com grupos 

agroecológicos que transitam de uma agricultura empresarial para uma agricultura camponesa, a partir 

de uma experiência de agricultura alternativa. Normalmente, a amplitude desse processo é pequena, ou 

seja, um grupo focal de agricultores.  

O caminho trilhado em Dom Feliciano parece ser outro. A via da ampliação da participação 

dos atores buscando a conscientização da insustentabilidade da agricultura empresarial e construindo 

coletivamente as bases para uma dinâmica de recampesinização. Essa experiência de organização de 

uma arena de CCA, expande o tamanho da abrangência da intervenção entre os atores. Por outro lado, 

a aposta na dinamização da participação dos atores imprime no processo uma característica mais lenta, 

pois é realizada concomitantemente com um grupo social maior e heterogêneo.  

Na análise desse trabalho, a participação dos atores passou a ser o principal atributo da arena. 

Sem a participação dos atores não existe uma arena de CCA. O grau da participação avaliado pela 
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escada da participação de Geilfus (1997) aponta um estágio ainda nos primeiros degraus. A interface 

dos atores utilizando ferramentas e técnicas participativas na discussão de práticas voltadas aos seus 

projetos, e na luta pela consolidação de projetos sociais, ainda aponta para as fases de consulta ou 

incentivos materiais. Os atores estão experimentando a participação e exercitando a sua capacidade de 

agência. O processo de participação também está em transição! 

A ideia da existência de uma arena de construção do conhecimento agroecológico delimitada a 

partir do processo de intervenção social, é uma generalização da experiência vivenciada. O trabalho de 

organização, dinamização, apoio de uma arena de CCA, é entendida como uma estratégia fundamental 

em um processo de transição agroecológica.  

A experiência de centrar a energia da intervenção social, na ideia da consolidação de uma 

arena onde os atores possam dialogar e construir processos, é uma generalização que aponta um 

caminho inovador para a ação dos articuladores, no sentido da transição agroecológica. Na fase da 

modernização da agricultura, a transferência da tecnologia foi o elemento de apoio dos mediadores 

sociais, na atualidade, a organização, a dinamização e a promoção da arena de CCA, são os fatores 

metodológicos que orientam a transição. 

A terceira e ultima questão de fundo da pesquisa, é se a ação dos mediadores sociais foi 

modificada com a utilização do método participativo? 

A ação dos articuladores dentro da arena como dinamizadores de processos, e proponentes do 

método participativo para a interface entre os atores, foi um diferencial. Eles utilizaram ferramentas 

participativas de análise geral, como o mapa de regiões homogêneas e o itinerário de desenvolvimento, 

que foram paulatinamente relegadas a um segundo plano no transcorrer do processo. Ocorreu a opção 

por técnicas e ferramentas mais simples, como os trabalhos em grupos, sistematizados por uso de 

tarjetas.  

A reflexão dessa atitude permite avaliar que os processos de participação podem ser 

desenvolvidos com técnicas muito simples desde que respeitados seus preceitos metodológicos, 

teóricos e epistemológicos. Permite também confirmar a premissa de que o uso das tarjetas, a 

visualização móvel e os trabalhos em grupo, são o cerne das técnicas e ferramentas participativas. As 

ferramentas participativas mais complexas, são derivações que qualificam, do ponto de vista 

metodológico, a interface, mas existindo a lógica e os princípios dialógicos os articuladores podem 

construir e desenvolver processos de participação entre os atores. 

A formação formal dos articuladores parece também ser um ponto nevrálgico dos processos de  

transição, através da participação que merece destaque. Nos relatos existentes dentro do trabalho, ficou 

expresso que a construção da noção de insustentabilidade do projeto hegemônico do tabaco ocorreu na 

maioria dos casos através das formações. Os debates sobre os efeitos do processo de modernização da 

agricultura no espaço rural, as questões do Desenvolvimento Rural ou a constituição da noção de 

Agroecologia, são exemplos de temas que foram apropriados pelos atores através da formação formal. 
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O uso técnicas e ferramentas participativas também foram apropriadas pelo conjunto de articuladores 

através das formações.  

Possivelmente, a afirmação de que as formações são fundamentais para o processo de 

transição agroecológica, seja um pouco “chover no molhado”. Mas, muitas vezes foram realizadas 

avaliações negativas de cursos ou oficinas de DRP, ou metodologia participativa sobre a argumentação 

de que se tratava de uma nova forma de fazer o mesmo, ou seja, passar um verniz participativo sobre 

velhas práticas difusionistas. Esta experiência de Dom Feliciano mostra o caminho contrário. Quanto 

mais os atores estiverem apropriados de temas como Agroecologia ou método participativo, maiores 

foram as possibilidades de dinamização dos processos de transição agroecológica. Mesmo as oficinas 

mais pragmáticas de utilização de técnicas e ferramentas participativas, possibilitam o inicio da 

transição dos próprios atores envolvidos. Os articuladores são atores, e os elementos apropriados nas 

formações, são conhecimentos que somam na construção dos processos. 

Finalizando, em Dom Feliciano foi visualizado um processo em movimento, com mais de uma 

década. Os atores envolvidos, agricultores e articuladores, estão em transição da concepção de 

desenvolvimento, tendo acertos e erros dentro das interfaces de construção dos projetos na arena. A 

própria arena de construção do conhecimento está em transformação para uma arena com 

características agroecológicas.  

O concreto, é que nesses espaços estão ocorrendo interfaces de atores, através de métodos 

participativos, e os projetos individuais e sociais estão sendo modificados no caminho de uma 

transição agroecológica.  São visíveis as transformações dos projetos dos atores e a dinâmica dos 

projetos sociais. A participação é o fator central para a mudança! 
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