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Apresentação

Em nosso país, a Agroecologia passou a fazer parte da agenda de debates 

a partir da década de 1980, mais especificamente em 1989, com a tradução e 

publicação, do livro de Miguel Altieri chamado “Agroecologia – as bases cien-

tíficas da agricultura alternativa”. No livro, Altieri destaca que a Agroecologia 

vai além das práticas agrícolas alternativas, buscando o desenvolvimento de 

agroecossistemas com dependência mínima de agroquímicos e energia externa. 

E compreende os agroecossistemas como unidade de estudo, que para além de 

uma visão linear, envolve as dimensões ecológicas, sociais e culturais (LUZZI, 

2007)1.

A Agroecologia passa a ser defendida como uma nova ciência em constru-

ção, como um paradigma, de cujos princípios e bases epistemológicas nascem 

à convicção de que é possível reorientar o curso alterado dos processos de uso 

e manejo dos recursos naturais, de forma a ampliar a inclusão social, reduzir os 

danos ambientais e fortalecer a segurança alimentar e nutricional. Para isso, os 

autores reforçam a necessidade de mudanças no paradigma cartesiano que tem 

orientado o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão nas instituições de 

ensino, estabelecendo assim novos procedimentos, metodologias e bases tecno-

lógicas, capazes de contribuir para um processo de transição agroecológico na 

realidade social (CAPORAL, COSTABEBER e PAULUS, 2009)2.

Por se tratar de um processo social, a transição agroecológica implica 

não somente na busca por uma maior racionalização econômico-produtiva, 

com base nas especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também 

1 LUZZI, Nilsa. O debate agroecológico no Brasil: uma construção a partir de diferentes atores 
sociais. 2007. Tese de Doutorado. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
2 CAPORAL, Francisco Roberto (org.); COSTABEBER, José Antônio. PAULUS, Gervásio. 
Agroecologia: uma ciência do campo da complexidade. Brasília: 2009.



numa mudança nas atitudes e valores dos atores sociais em relação ao manejo 

e conservação dos recursos naturais. Desta forma, a transição agroecológica se 

refere a um processo gradual e multilinear de mudança, que ocorre através do 

tempo (CAPORAL e COSTABEBER, 2004)3.

Neste sentido, o livro PARADIGMAS AGROECOLÓGICOS: Leitu-

ras, Práticas e seus Direcionamentos, é concebido no sentido de reunir con-

tribuições de professores e pesquisadores, de diferentes áreas do conhecimento, 

que desenvolvem suas experiências e estudos ligados a temática da agroeco-

logia, com vistas a socialização destes. E por conta disso, é que essa obra se 

reveste de um forte potencial fomentador de reflexões e debates sobre o tema 

em seus diversos aspectos.

No primeiro capitulo chamado “PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE MO-

DELOS CONVENCIONAIS DE PRODUÇÃO PARA A AGROECOLOGIA E 

A SAÚDE DA POPULAÇÃO: BREVE REFLEXÃO TEÓRICA”, de minha 

autoria em parceria com o professor Jacir João Chies apresentamos uma breve 

reflexão teórica sobre alguns aspectos que envolvem o processo de transição de 

modelos agrícolas convencionais para estilos de agricultura de base ecológica 

e suas repercussões para a área da saúde, contribuindo assim para reforçar a 

importância da aproximação entre esses dois campos de conhecimento, bem 

como fomentar debates futuros sobre o tema.

Os autores Gessica Caitano de Almeida, Maria do Socorro Paiva Castro, 

Robson Santos da Silva e Dalcione Lima Marinho, no segundo capítulo intitula-

do “A RELAÇÃO DA AGROECOLOGIA COM AS ESCOLAS DO CAMPO: 

NO CONTEXTO CAMPESINO, SOCIOECONÔMICO E EDUCACIONAL 

DO SUDESTE PARAENSE” nos apresentam o resultado de uma análise das 

3 CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia: alguns conceitos 
e princípios. Brasília: MDA/SAF/DATER-IICA, 2004.



reflexões e discussões que foram desenvolvidas durante a realização de uma 

live de mesmo tema. A atividade foi organizada pelo coordenador de Pós-Gra-

duação do Instituto Federal do Pará, Campus Rural de Marabá – IFPA/CRMB, 

com a participação de discentes e docentes de instituições locais. 

Na sequência, temos o terceiro capítulo denominado “A AGROECOLO-

GIA COMO UM SISTEMA ALIMENTAR SAUDÁVEL: DIALOGANDO 

A RESPEITO DA FEIRA ANA PRIMAVESI, EM SANTA MARIA, RS”, de 

autoria de Alessandra Souza Lucian, Armindo da Silva Brinco, Vera Conrad 

de Menezes, Luana da Silva, Ligian Cristiano Gomes e Iago Turba Costa, no 

qual apresentam um debate a respeito do potencial da agroecologia no contexto 

atual, trazendo para as discussões a realidade da feira Ana Primavesi, com a 

venda de produtos agroecológicos, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

E no quarto capítulo, intitulado “A PROPAGAÇÃO DE PRÁTICAS 

AGROECOLÓGICAS PELO TURISMO RURAL: UM ESTUDO DE CASO 

DO SÍTIO CANTO DAS AVES, IRAÍ/RS”, a autora Vanessa Dal Canton, nos 

apresenta os resultados encontrados de um estudo que visa reconhecer o de-

senvolvimento do turismo rural do Sítio Canto das Aves, no município de Iraí, 

no Rio Grande do Sul, desde o seu princípio até sua fase atual percebendo sua 

relação com a promoção do desenvolvimento rural sustentável a partir de prá-

ticas agroecológicas. A elaboração da revisão de literatura colaborou para uma 

melhor compreensão dos conceitos “agroecologia” e “turismo rural”, possibi-

litando a aproximação e relação com os dados coletados nas entrevistas e na 

observação.

Desta forma, analisando o conjunto dos capítulos apresentados, nos re-

metemos ao que Caporal, Costabeber e Paulus (2009) referem, de que a Agroe-

cologia se consolida como um enfoque científico na medida em que este campo 

de conhecimento se nutre de outras disciplinas científicas, assim como de sabe-



res, conhecimentos e experiências, o que permite o estabelecimento de marcos 

conceituais, metodológicos e estratégicos com maior capacidade para orientar 

o desenho e manejo de agroecossistemas e de processos de desenvolvimento 

rurais sustentáveis.

Fica evidente, portanto, que a Agroecologia busca trabalhar aliando sabe-

res, conhecimentos e experiências, integrando as diferentes potencialidades das 

diferentes áreas de conhecimento. Que a leitura do nosso livro seja inspiradora 

e mobilizadora de novas experiências e novos estudos relacionados ao tema da 

Agroecologia. 

Boa leitura!
Alessandra Regina Müller Germani
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CAPÍTULO 1 

PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE 
MODELOS CONVENCIONAIS

 DE PRODUÇÃO PARA A 
AGROECOLOGIA E A SAÚDE 

DA POPULAÇÃO: BREVE 
REFLEXÃO TEÓRICA

Alessandra Regina Müller Germani

Jacir João Chies

Doi: 10.48209/978-65-5417-059-1

Introdução

A transição agroecológica é a passagem de uma agricultura baseada no 

uso de agroquímicos e energia externa, chamada de convencional, para uma 

agricultura focada em agroecossistemas sustentáveis (ALTIERI, 2012). É um 

processo social que passa de um modo de produção para outro distinto. Não é 

apenas um processo natural e físico, com monitoramento ao longo do tempo e 

do espaço. Inclui processos sociais com externalidades e complexas redes de 
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relações e interações de atores sociais com o meio ambiente (COSTABEBER, 

1998). 

Neste contexto, um dos fatores que contribuem para a necessidade de 

transição na forma de produzir no Brasil é o uso excessivo de agrotóxicos exi-

gidos pelo modelo convencional de produção. Estudos apontam que o país é o 

maior consumidor de produtos agrotóxicos no mundo. Em decorrência disso, 

os agrotóxicos possuem uma ampla cobertura legal no Brasil, com um grande 

número de normas legais (GARCIA, BUSSACOS e FISCHER, 2005).

O uso de agrotóxicos oferece uma série de riscos à saúde e ao meio am-

biente em geral. Seus efeitos se propagam através do ar, atingindo não só loca-

lidades próximas as plantações agrícolas, como também o espaço urbano. As 

consequências da ingestão e/ou inalação dos agrotóxicos compreendem danos 

imediatos (agudos) e tardios (crônicos). Contudo, evidencia-se que a fiscaliza-

ção enfoca o tratamento dos casos graves em detrimento da proteção humana e 

ambiental. (CARNEIRO et al, 2015).

Por todo este contexto, é que o setor saúde tem sido de certo modo, con-

vocado a participar mais ativamente desse debate, seja pela sua atuação rela-

cionada ao cuidado direto as pessoas e populações atingidas pelos riscos am-

bientais e pelas intoxicações por produtos químicos, seja pela valorização das 

ações de prevenção de doenças e promoção de saúde, incorporando de fato a 

temática ambiental nas práticas de saúde pública e coletiva (BARCELLOS E 

QUITÉRIO, 2006).

A transição de um modelo convencional de produzir para a agroecologia 

reflete diretamente no processo saúde-adoecimento das populações, contribuin-

do para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e consequentemente para 

o aumento da expectativa de vida das populações.  Então significa de fato mais 
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que uma forma de produzir e sim uma forma de construir uma nova possibilida-

de de sociedade, mais humana e em plena interação com a natureza, no sentido 

de resgatar e valorizar os saberes ancestrais. 

Assim, este capítulo tem como objetivo principal apresentar uma breve 

reflexão teórica sobre alguns aspectos que envolvem o processo de transição de 

modelos agrícolas convencionais para estilos de agricultura de base ecológica 

e suas repercussões para a área da saúde, contribuindo assim para reforçar a 

importância da aproximação entre esses dois campos de conhecimento, bem 

como fomentar debates futuros sobre o tema. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. A 

pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-se dados já trabalhadas por ou-

tros pesquisadores, a partir dos registros disponíveis em diferentes materiais 

bibliográficos. A abordagem qualitativa, neste contexto, permitiu a construção 

de diferentes categorias analíticas representativas da realidade social acerca do 

tema abordado (SEVERINO, 2007; MINAYO, 2004). 

As etapas que compreenderam o desenvolvimento da pesquisa bibliográ-

fica, considerando Gil (2010), foram: escolha da temática, levantamento das 

fontes bibliográficas, leitura do material, fichamento, organização da lógica do 

assunto e redação do texto final. Os dados foram coletados em diferentes fontes 

bibliográficas tais como, livros e revistas das áreas de estudo, reconhecidas his-

toricamente por suas colaborações para a construção de um pensamento crítico 

na área das ciências agrárias e da saúde. 

Apresentação dos Resultados Encontrados

Desta forma, na perspectiva de apresentar as contribuições dos diferentes 

autores foram construídas três categorias, quais sejam:
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Aspectos Relativos aos Modelos Convencionais de 
Produção e a Repercussão na Saúde da População 

A utilização dos agrotóxicos no meio rural brasileiro, nos modelos con-

vencionais de produção, tem trazido uma série de consequências, tanto para o 

ambiente, quanto para a saúde das populações. Essas consequências são condi-

cionadas, geralmente, por fatores relacionados ao uso inadequado dessa subs-

tância, a pressão exercida pela indústria e o comércio para esta utilização, a alta 

toxicidade de certos produtos e a precariedade dos mecanismos de vigilância 

ambiental (SIQUEIRA e KRUSE, 2008).

Por conta disso, os efeitos do uso de agrotóxicos para a saúde humana 

têm sido objeto de pesquisa para diversos estudos. Muitos deles buscam retra-

tar/detectar a presença dessas substâncias químicas em nosso organismo e em 

resíduos presentes nos alimentos que consumimos, apontando assim a possibi-

lidade de ocorrência de diversas anomalias congênitas, de câncer, de doenças 

mentais, de disfunções na reprodução humana, entre outros problemas. 

Neste sentido, o estudo desenvolvido por Peres et al (2001) e que trata 

da comunicação relacionada ao uso de agrotóxicos na região do Estado do Rio 

de Janeiro, demonstrou que o histórico de desinformação; a linguagem técnica 

empregada em ações educativas e de treinamento, a pressão da indústria/co-

mércio, que cria necessidades para legitimar a venda desses produtos, resulta 

num processo frágil de comunicação impossibilitando, na maioria das vezes, a 

apropriação do conhecimento por parte do trabalhador rural.

Porém, Ribeiro e Camello (2014) salientam que quando surgem casos de 

intoxicações, contaminações, ou se encontram resíduos tóxicos de pesticidas 

nos alimentos, os parâmetros estabelecidos cientificamente servem, em muitos 

casos, para atribuir a culpa destes problemas não aos cientistas, nem ao Estado, 
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nem as empresas, mas aos próprios agricultores, que estariam utilizando de 

forma inadequada o insumo, por falta de conhecimento, por negligência ou por 

irracionalidade, ocasionando acidentes. 

Mas os autores reforçam que esta argumentação representa o outro lado 

do consenso científico sobre os riscos, que encontra um terreno propício para 

ser aceito na alta divisão do trabalho, entre pesquisa, produção difusão, venda 

e uso de agrotóxicos, pois provoca a diluição social dos efeitos, sem que a res-

ponsabilidade dos problemas seja assumida apenas pelos agricultores. 

Na esteira deste debate, Soares e Porto (2012) referem que a sociedade, 

em especial, as populações mais atingidas pelo uso dos agrotóxicos, seriam be-

neficiadas se os riscos de intoxicações associados ao atual modelo de produção 

agrícola fossem reconhecidos e eliminados. Para tanto, para que isso ocorra, 

alertam sobre a necessidade da implementação de políticas públicas e ações 

integradas envolvendo os campos da economia, da saúde pública, da agrono-

mia, do meio ambiente, da educação e da ciência e tecnologia, dentre outros, 

promovendo um trabalho intersetorial.

Sobre a legislação referente aos agrotóxicos, a chamada “Lei dos Agrotó-

xicos”, promulgada em 1989, Lei nº 7.802/ 89, alterada posteriormente pela Lei 

no 9.974/2000 tem especial importância. Pois, anteriormente, a legislação que 

regulamentava o setor tinha como base o Decreto nº 24.114/1934, época em 

que os produtos organossintéticos, largamente empregados na atualidade, se-

quer eram utilizados como agrotóxicos (GARCIA, BUSSACOS e FISCHER, 

2005).

Os agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios 

de plantas, veneno são todas terminologias adotadas para determinar um grupo 

de substâncias químicas amplamente utilizadas no Brasil na agricultura e nas 
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pastagens para pecuária, a partir da década de 1950, na chamada Revolução 

Verde (PERES et al, 2003).

Esse período foi caracterizado por profundas mudanças no processo tra-

dicional de trabalho agrícola, bem como pelos impactos decorrentes deste pro-

cesso sobre o meio ambiente e a saúde das populações. Essas substâncias quí-

micas também são utilizadas na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e 

de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, 

cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-

-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (PERES et al, 2003).

Estudos realizados por Garcia et al (2005) avaliaram o impacto da apli-

cação da Lei nº 7.802/89, conhecida como “Lei dos Agrotóxicos”, no perfil da 

classificação toxicológica dos agrotóxicos registrados no Brasil, no período de 

1990 a 2000. Essa lei dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final 

dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.  

Dos 863 produtos comerciais que estavam registrados em 2000, 46,6% 

já se encontravam registrados antes da lei. Dos 461 produtos registrados após 

essa Lei, 59,2% eram derivados de ingredientes ativos que já estavam registra-

dos anteriormente e 41,4% estavam nas classes toxicológicas I e II, de maior 

periculosidade. Concluindo que na ocasião, passados dez anos da promulgação 

da “Lei dos Agrotóxicos”, não haviam sido identificados melhoria expressiva 

no perfil da classificação toxicológica do conjunto dos agrotóxicos registrados. 

Tal resultado foi atribuído à permanência de registros anteriores à Lei, ao 

registro de produtos derivados de ingredientes ativos antigos e à continuidade 
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de elevadas proporções de registros nas classes de maior periculosidade. Por 

conta desse resultado, os autores Garcia et al (2005) recomendaram restabele-

cer a reavaliação periódica obrigatória de todos os produtos registrados.

De acordo com Carneiro et al (2015), ainda existem muitas lacunas de 

conhecimento quando se trata de avaliar a exposição da população aos agro-

tóxicos e os possíveis impactos sobre a sua saúde. Ressaltam que a maioria 

dos modelos avaliativos de risco serve para analisar apenas a exposição a um 

princípio ativo ou produto formulado. Por isso, alertam sobre a importância de 

se desenvolver estudos que considerem a exposição das populações as misturas 

de produtos tóxicos, levando em conta as diferentes formas de penetração no 

organismo destas substancias, reforçando assim os argumentos acerca da ne-

cessidade de se repensar a forma de produzir no país. 

Neste sentido, é que a área da vigilância em saúde, mais especificamente, 

a vigilância ambiental se destaca, tendo em vista que suas ações estão direcio-

nadas aos fatores biológicos, que são representados por vetores, hospedeiros, 

reservatórios e animais peçonhentos, bem como aos fatores não biológicos, 

como a água, o ar, o solo, contaminantes ambientais, desastres naturais e aci-

dentes com produtos perigosos. Assim, evidencia-se que as relações entre saú-

de e ambiente são integrantes de sistemas complexos, exigindo abordagens e 

articulações interdisciplinares e transdisciplinares.

A Prática da Transição Agroecológica:  o que 
é necessário para que esse processo possa ser 
desencadeado?

A origem da Agroecologia está ligada a crítica ao modelo convencional 

de desenvolvimento e agricultura, iniciado na década de 1960, em diferentes 

partes do mundo. A crise ambiental desencadeada a partir da ideia de progresso 
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e de crescimento sem limites, que foram trazidos pela modernidade, na visão 

de Leff (2002) é sem dúvidas uma crise civilizatória. E é neste cenário, que o 

movimento agroecológico se configura como uma possibilidade de viabilizar 

grandes transformações, sendo capaz de reverter essa situação.

Para iniciar na prática o processo de transição agroecológico é importan-

te caracterizar o agroecossistema, para a tomada das primeiras decisões, onde 

necessariamente precisamos estar cientes de que o solo é à base de tudo na 

agricultura e na pecuária. Reconhecer que o mesmo é um organismo vivo e 

cheio de vida é fundamental. Para isso, a recuperação da fertilidade natural e o 

manejo ecológico do solo são a base fundamental para uma nova agricultura e 

a base de um novo modelo tecnológico. 

De acordo com Leff (2002), inicialmente a Agroecologia foi concebida 

como uma disciplina científica que estudava os agroecossistemas, mas a partir 

das diferentes contribuições e influências passou a ser entendida de uma ma-

neira mais ampla. E os saberes e princípios da agroecologia receberam contri-

buições de diferentes áreas do conhecimento, de técnicas, saberes e práticas 

ligadas às condições ecológicas, econômicas, técnicas e culturais presentes nas 

diferentes realidades vivenciadas pelas populações.  

Neste contexto, outro elemento importante a ser considerado em uma 

transição agroecológica é o desenvolvimento de uma produção diversificada na 

propriedade, onde a diversificação por si só já reduz o uso de venenos, adotan-

do assim a rotação de culturas como uma prática cotidiana.  Assim, a redução 

da carga de venenos, substituindo-os quando necessário por defensivos naturais 

e práticas de controle biológico, são essenciais para o equilíbrio do sistema. E 

para diminuir o aporte externo de insumos, se fomenta a combinação da criação 

de animais com a agricultura como uma estratégia viável no sentido do apro-

veitamento dos resíduos animais como adubação orgânica.
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Também a prática de conservar e recuperar matas e pomares, garantindo 

assim a produção de culturas anuais e perenes é outra forma de buscar o equilí-

brio ecológico e o controle de pragas, criando locais de abrigo para os inimigos 

naturais. Para tanto, torna-se relevante que sejam otimizadas formas de arma-

zenar água em quantidade e qualidade para a produção da propriedade e para a 

família.

A produção para o autoconsumo familiar é outro elemento de destaque, 

tendo em vista que tem a finalidade de aumentar a renda não monetária prove-

niente de produtos para a família, produzindo as próprias sementes e mudas, de 

modo a conservar, experimentar e melhorar variedades já adaptadas ao local.

Para todos os processos produtivos é importante combinar os conheci-

mentos populares com os da pesquisa acadêmica como também construir, de 

forma associada ou cooperativa, a própria infraestrutura de produção, transpor-

te, agroindustrialização e comercialização, garantindo a independência. 

A Sustentação/Manutenção da Prática Agroecológica: 
promovendo a troca de experiências ao mesmo 
tempo em que se pode tornar-se uma referência 

Conhecer experiências de propriedades que já estão em transição ou já 

consolidadas na lógica de realizar trocas de experiências torna-se fundamental, 

no sentido de reforçar os aprendizados e motivar o seu desenvolvimento, pen-

sando sempre em aprender e ensinar. Para isso a participação em feiras, semi-

nários, visitas além de abrir as portas para receber visitantes na própria unidade 

de produção são ações essenciais para quem deseja construir a agroecologia. 

Desta forma, ir reforçando a partir de práticas concretas os elementos que 

diminuem a dependência e aumentam a autonomia do camponês na construção 

de um novo jeito de produzir na terra. Importante ainda que para o sucesso da 
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transição agroecológica é preciso garantir a participação efetiva das famílias 

camponesas, o planejamento e avaliação constantes de práticas agroecológicas 

realizadas e participando de espaços de mobilização para que os novos conhe-

cimentos sejam socializados.

Somente desta forma será possível devolver aos camponeses o que as 

multinacionais lhes “roubaram”, onde segundo Guterres (2006), um dos maio-

res roubos que a agricultura das multinacionais fez com os camponeses foi 

roubar-lhes séculos de conhecimentos que foram transmitidos de pai para filho, 

durante várias gerações, em especial através da fala (tradição oral) e da experi-

ência (aprendizado da prática e do ensino). 

Boa parte desse conhecimento não foi registrado, não foi escrito. Muito 

conhecimento, muita sabedoria camponesa popular se perdeu para sempre. É 

preciso reconquistar esse patrimônio perdido e buscar novos conhecimentos 

possíveis graças a sempre novos avanços do conhecimento humano, com base 

nos princípios agroecológicos de produção. 

Considerações Finais 

Portanto, acredita-se que para o processo de transição seja fundamental, 

iniciar a partir de práticas concretas que diminuam a dependência e aumentem 

a autonomia dos camponeses na construção de um novo jeito de produzir na 

terra. Alguns se entusiasmam com a agroecologia e querem começar tudo de 

uma vez e acabam se frustrando, então a velocidade deste processo deve ser a 

mesma em que as famílias consigam acompanhar de forma consciente e autô-

noma. 

Importante que este entendimento seja defendido/ compreendido tam-

bém pelas assessorias técnicas, pois os camponeses necessariamente precisam 



20 21

Paradigmas Agroecológicos: Leituras, Práticas e seus Direcionamentos

da produção para alimentação e geração de renda para a família, enquanto o 

técnico não depende diretamente do rendimento da produção. Há que se ter 

um equilíbrio racional nessa relação para que não haja perdas financeiras pelas 

famílias envolvidas.

Por essas razões, a construção de um novo modo de produzir é lenta, no 

qual necessariamente deve-se trazer melhores condições de vida para as famí-

lias, com autonomia para os camponeses e com produção de alimentos saudá-

veis para todas as pessoas, garantindo-lhes uma melhoria na qualidade de vida. 

Dar passos lentos, mas com segurança.

Por isso, o sucesso da transição depende da capacidade dos camponeses, 

pois precisam ajustar a economia de sua unidade produtiva a um novo contexto 

de produção. Este novo contexto exige mudanças nas práticas de campo e na 

gestão da unidade. Para isso, necessita-se de uma análise profunda do agroe-

cossistema no qual as famílias fazem parte. 

Esta análise inicial é fundamental para que a transição agroecológica seja 

coerente com as possibilidades reais dos camponeses, pois cada caso é um caso 

e este processo tem que ser realizado de acordo com cada localidade, conside-

rando o processo histórico, sociocultural e as organizações sociais envolvidas, 

quer dizer, de acordo com a realidade social. 
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CAPÍTULO 2

A RELAÇÃO DA 
AGROECOLOGIA COM AS 

ESCOLAS DO CAMPO: 
NO CONTEXTO CAMPESINO, 

SOCIOECONÔMICO E 
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SUDESTE PARAENSE
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Robson Santos da Silva

Dalcione Lima Marinho 
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Introdução 

A Agroecologia enquanto ciência em desenvolvimento e expansão, 

está e deve está intimamente relacionada à educação do campo, devido, ser 

resultante da prática educacional, esta, não no sentido simplista/tecnicista do 
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conhecimento formal escolástico, mas, do saber tradicional, local, cultural e 

até mesmo socioeconômico. Pois, como afirmam Ribeiro, Ferreira e Noronha 

(2007) ambas, enquanto práticas pedagógicas, estão fundamentadas em um 

modelo alternativo de produzir e socializar conhecimentos.

Portanto, faz-se necessário a correlação dessas linhas de saberes que se 

complementam nas práxis, isso principalmente porque ambas têm como público 

alvo, o camponês, a agricultura familiar, tendo em vista, serem resultantes da 

luta emancipatória camponesa e  as duas contrapor ao modelo hegemônico 

de economia e educação.  É nesse contexto, que se faz necessário pontuar as 

características e similaridades destas linhas de saberes, dentro do contexto 

científico e discutindo no contexto da realidade campesina, mas especificamente 

na conjuntura do campo sudeste paraense, devido ser uma zona de predominância 

de prática produtiva focada na pecuária.

Assim este trabalho, resulta de reflexões e discussões realizada na live 

de mesmo tema, organizada pelo coordenador de Pós-Graduação do Instituto 

Federal do Pará, Campus Rural de Marabá – IFPA/CRMB, com a participação 

de discentes e docentes de instituições locais. Na qual resultou em pontos 

importante levantados dentro do conjunto socioeducativo e produtivo local, 

a partir de correlações pautada na abordagem de Sousa (2017), refletido 

e discutidos embasando em vários outros autores da área agroecológica 

e de educação do campo (NORDER, et al., 2016; GLIESSMAN, 2005, 

FREIRE, 2008). Resultando em apontamento direcionando à abordagem 

mais aprofundada do contexto da realidade campesina local, diante de ações, 

educacionais, produtivas e culturais e políticas públicas direcionada a essa classe 

socio produtiva. Endossando assim o ensaio da pauta de discussão, a partir de 

indagações pertinente ao aprofundamento reflexivo, dentro do contexto local 
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de educação, política de fomento e assistência técnica, e o modo produtivo 

dominante.

Metodologia 

Para a preparação do ensaio do tema a ser discutido na live, foi realizado 

um estudo prévio de bibliografias, que tratassem de assuntos pertinente ao tema, 

além da participação em lives e debates virtuais do mesmo perfil, organizado 

por entidades ligadas a Agroecologia e movimentos sociais do campo. Visan-

do proporcionar melhor direcionamento bibliográfico e discursivo ao contexto 

local, foi realizado entrevistas prévias com entidades de Assistências Técnica 

Rural, e de Fomento, por via virtual, com intuito de compreender o contexto do 

direcionamento produtivo que ocorre na região.

 A live foi dividida em dois momentos, onde, no primeiro momento foi 

destinado a conceitos teóricos e contextualização do tema, abordando  histórico 

e conceito de agroecologia,  situando as políticas públicas, principalmente as 

ativas na região, no contexto de socialização  e desenvolvimento desta  ciência. 

A seguir veio a interação do público direcionando a fala ao contexto local, prin-

cipalmente de acesso à educação no âmbito rural. Assim, o segundo momento 

foi discutido a educação, o papel da educação do campo, nos âmbitos social 

e cultural, de forma a viabilizar a socialização da agroecologia no meio rural, 

voltado a ideologia do agronegócio da pecuária. 

E por fim, a partir de reflexões originadas no decorrer da live, foram rela-

cionadas e discutidas com embasamento teórico, possibilitando o endossamen-

to do ensaio da apresentação da live e originado este artigo, devido a pertinên-

cia das reflexões atribuídas a realidade campesina local, estendendo também a 

grande parte das comunidades rurais, principalmente da sociedade camponesa 

do norte brasileiro. 
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Referencial Teórico

Como bem menciona Sousa (2017), muitos são os estudos que fazem uma 

avaliação crítica dos impactos sociais e culturais da modernização da agricul-

tura no Brasil, expressos especialmente nos modelos de extensão rural e edu-

cação agrícola desenvolvidos a partir dos anos 1960 (FREIRE, 2008; CAPO-

RAL, 1998; CAPORAL; COSTABEBER, 2002; KOLLER; SOBRAL, 2010).

 Neste contexto, Sousa (2017) menciona ainda que, educação agrícola e 

a extensão rural foram usadas como uma espécie de “correia de transmissão” 

para a divulgação das tecnologias contidas nos pacotes da revolução verde. E 

Cavallet (1999) completa que, técnicos agrícolas, agrônomos e veterinários, 

formados de acordo com a lógica da modernização, aprofundaram a dissemina-

ção do modelo baseado na artificialização da natureza.

  É nessa conjuntura que Sousa (2015) aponta que, nos últimos anos, 

os agricultores familiares camponeses, por meio de suas organizações e 

movimentos sociais, reagiram e têm construído formas de lutas e resistências em 

todo o mundo contra essa perspectiva hegemônica de difusão do conhecimento, 

experimentando e colocando em prática inúmeras iniciativas de educação, 

pesquisa e extensão com base nos princípios da agroecologia e preceitos da 

educação do campo.

  Desta forma Sousa (2017), aponta que, a introdução do agroecossistema 

como unidade de análise trouxe o desafio de pensar uma assessoria técnica para 

além da mudança técnica, tendo a necessidade de mobilizar outros conheci-

mentos nas áreas de ciências sociais que, muitas vezes, os técnicos em Ciências 

Agrárias não possuíam. A partir desse momento, houve a busca por aprofunda-

mentos no debate sobre a educação e a formação profissional para atuar com a 

agricultura familiar camponesa.
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Assim, Sousa (2017) complementa ainda que, para fazer frente a dois 

principais fatores decorrente da expansão da agricultura convencional, o uso 

indiscriminado de agrotóxicos e êxodo rural em decorrência a desigualdade 

territorial. Os camponeses, expulsos de suas organizações nacionais, devido à 

ação dos militares, buscaram novas formas de articulação coletiva e encontra-

ram nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) — um campo mais progressis-

ta da Igreja Católica — uma oportunidade para a reorganização política, social 

e metodológica. Por outro lado, técnicos da extensão rural, intelectuais das ci-

ências agrárias e sociais e estudantes iniciaram um movimento de reflexão so-

bre o impacto da modernização e começaram a discutir tecnologias alternativas 

para os camponeses.

É diante desse contexto histórico que Sousa (2017) afirma que, a 

agroecologia não pode ser vista meramente como substituição de insumos ou 

mesmo na dimensão da produção agrícola e, sim, no conjunto de seus aspectos, 

em uma lógica da multidimensionalidade. E completa que, a partir da dimensão 

mais política da agroecologia, é possível dizer que, no Brasil, o enfoque 

agroecológico e a educação do campo têm a mesma base social de construção 

inicial — a resistência dos agricultores familiares camponeses e seu processo 

de reorganização a partir dos movimentos sociais.

 Por fim, Sousa (2015) expõe que, a defesa de uma produção de conhe-

cimento alicerçada na relação direta entre o conhecimento científico e a sa-

bedoria dos povos do campo — a partir do diálogo de saberes — usando a 

problematização da realidade; a revalorização dos conhecimentos sociais dos 

camponeses; a geração e a disseminação de tecnologias adaptadas às realidades 

territoriais, respeitando o conhecimento e não degradando o meio ambiente; a 

transformação da realidade social das famílias camponesas; e a produção de 

alimentos saudáveis para seu consumo e o abastecimento dos mercados locais 
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são alguns dos elementos centrais da mudança metodológica e estão inclusos 

na educação do campo com enfoque agroecológico.

 Neste aspecto Sousa (2017) assinala que, a educação formal em Agro-

ecologia é muito recente no Brasil, considerando a longa trajetória dos cursos 

de Agronomia e das Ciências Agrárias no país, contudo já possui territorializa-

ção nacional. No entanto, é importante que fique claro que grande parte desses 

cursos não possui em sua matriz curricular os preceitos da educação do campo. 

Expõe ainda que, o crescimento destes deu-se por três grandes aspectos: De-

manda dos movimentos sociais do campo; Atendimento ao nicho de mercado 

dos orgânicos e Expansão da rede federal de ensino profissional e tecnológica.

Concluindo, Sousa (2017), alerta que, sem a participação mais efetiva  

dos camponeses nesses cursos, buscando o diálogo com seus interesses e a 

resolução dos problemas identificados no território, há o risco de os mesmos 

estarem propensos a se tornar instrumentos de formação profissional conven-

cional ou atender apenas a nichos específicos de mercado da produção orgâni-

ca. Portanto, é fundamental a compreensão da importância do saber camponês 

e sua relação com o conhecimento científico.

Resultados e Discussão 

 Com o intuito de maximizar a produção, sobre a premissa de prover ali-

mentos a população mundial, houve intensificação e especialização nos mol-

des produtivo do campo agropecuário. Este processo interferiu diretamente na 

visão relacional homem natureza, deixando a mercê as práticas tradicionais 

agrícolas, as quais foram desconsideradas no decorrer do processo de coloni-

zação do saber. Assim, diante da imposição capitalistas no meio agropecuário, 

emergiu a Agroecologia como uma ciência voltada ao estudo holístico do agro-

ecossistema.
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E nesta perspectiva a Agroecologia é o novo foco da necessidade huma-

na, tendo a responsabilidade de orientar a agricultura à sustentabilidade e esta 

deve estar plenamente relacionada a justiça social. É nestes termos que Mattos, 

et al (2006) aponta que, em 1980 a agroecologia emerge com o propósito de 

apresentar alternativas aos pressupostos que sustentam a modernização capita-

lista da agricultura. Portanto, a Agroecologia em sua integridade deve atender 

simultaneamente os princípios da sustentabilidade: econômico, ecológico, so-

cial, cultural, político e ético. 

A compreensão e confirmação científica da Agroecologia está bem difun-

dida no âmbito acadêmico, mas no campo das práxis camponesas tem muito a 

avançar, isso porque, assim como dentro da academia, esta, teve/tem que ultra-

passar a barreira ideológica do agronegócio, e o elo a propiciar isso é a extensão 

rural na sua plenitude alicerçada pelas políticas públicas, assistencialistas de 

fomento e educação em caráter contextualizado.

É assim, que a Educação do Campo está intimamente relacionada a 

Agroecologia, pois, além dos fatores já mencionados ao logo deste trabalho, 

temos ainda, o papel de auxiliar no resgate e compreensão do processo de 

autonomia camponesa, tendo em vista que, esta foi usurpada pelo modelo 

capitalista agrários, deixando a comunidade camponesa com a crença alienada 

de impotência socioeconômico e de saber, assim, ficando a mercê da ideologia 

da agricultura capitalista, a qual é imposta omitindo  a inadequação da sociedade 

camponesa a este modelo. A omissão beneficia a expansão capitalista e propicia 

a dominação social, abrindo o nicho ao mercado capitalista de consumo e 

exploração sociocultural.

A partir desse contexto surge a reflexão: Porque é visto com bons olhos, 

o filho do fazendeiro que faz agronomia para gerenciar a propriedade do pai. 

E não é visto, com esse mesmo olhar o filho do camponês, que faz o mesmo 
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curso e volta ao local de origem? Diante disso cabe a reflexão em relação ao 

trabalho dos educadores do campo, no direcionamento reflexivo do modo de 

vida e produtivo adotados por familiares de estudantes, instigando-os a olhar a 

sua realidade, buscando melhorar por meio de sua autonomia reflexiva educa-

cional. Assim, distanciando da alienação, embasada na realidade dos grandes 

detentores de terras e capital, de que a propriedade de origem do agrônomo 

filho de camponês não proporciona qualidade de vida. 

Esse questionamento direciona a entender o crescente êxodo do jovem do 

campo, que migra para centro de produção e vende a sua mão de obra e técnica 

produtiva, cuja capacitação foi proporcionada a partir da força de trabalho do 

camponês. E assim, deixando o campo velho, dando vazão a formação de novos 

latifúndios. Outro fator a propiciar a evasão rural, é o mal direcionamento das 

políticas públicas de fomento e assistência técnica rural, que atende ao cam-

ponês e agricultura familiar nos mesmos moldes do agronegócio, o que, pode 

ser um entrave ao desenvolvimento socioeconômico do campesinato. Como já 

apontava Wolf (1976) ao discutir a organização econômica da sociedade cam-

ponesa: Nesse contexto é possível relatar os fatores que limitam agricultores 

familiares e camponeses estabelece-se com a agricultura convencional, está: 

capacidade produtiva limitada, poder limitado de compra, e as influências do 

mercado, isso de acordo com Wolf (1976). 

E diante desses fatores, Gliessman (2005) explica que, o cultivo em pe-

quena escala não pode bancar o custo de atualizar seus equipamentos e tecno-

logias agrícolas para competir de maneira bem-sucedida, com as operações 

da produção em grande escala. Além disso, complementa ainda que, há pouco 

incentivo de permanência a terra, isso porque, há a promoção de políticas e 

práticas agrícolas que são dirigidas mais por considerações econômicas do que 

pela sabedoria ecológica e pensamentos a longo prazo. 
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Dado o exposto, é bem pertinente a colocação de Gliessman (2005), quan-
do expõe que, enquanto a agricultura convencional estiver baseada em tecno-
logia de primeiro mundo e os insumos externos forem acessíveis a tão poucos 
a prática da agricultura perpetuará à pratica da desigualdade, que permanecerá 
como barreira a sustentabilidade. De tal forma que, em virtude aos argumen-
tos apresentados é cabível a fala de Sebastiao Pinheiro1: “Agroecologia cons-
trói o biopoder camponês, esse biopoder é saúde, é soberania alimentar”.  E 
o complemento de Gliessman (2005), a agricultura do futuro deve ser tanto 
sustentável, quanto altamente produtiva, para poder alimentar a crescente po-
pulação humana. Esse duplo desafio significa que não podemos simplesmente 
abandonar as práticas convencionais como um todo e retornar as práticas tradi-
cionais ou indígenas.

 Falas que reforçam muita mais a necessidade de estar plenamente cor-
relacionadas Agroecologia e políticas públicas assistencialistas de fomento 
e educação em caráter contextualizado, disponíveis e acessíveis a sociedade 
camponesa.

Considerações Finais

 A partir das observações dos aspectos analisados entende-se que, a Agro-
ecologia e Educação do Campo são os frutos da resistência camponesa, que na 
práxis, proporcionam ressignificação a essa sociedade, tendo em vista ambas 
trabalhar a autonomia do povo campesino, na compreensão de que o meio rural 
transcende a função de produção de alimento, sendo que também é espaço de 
cultura, saberes e sobretudo de vidas. E mais, que o campo não é único, mas di-
verso, portanto não deve ser adicionado a um pacote de política assistencialista 
geral, que essas políticas, devem ser contextualizadas e especialmente cumprir 
função socioeconômico e ambiental. 
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Introdução 

Quando falamos a respeito da Geografia rural, um dos primeiros assuntos 

que discutimos é sobre a modernização da agricultura, as monoculturas e os 

latifundiários. Todos esses conceitos estão interligados e falam muito sobre o 
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que é a maior parte da agricultura no Brasil e geram várias problematizações 

devido às repercussões que eles atribuem para o mercado nacional, internacio-

nal e mundial.

Com a chegada das tecnologias no campo, ou seja, através da moder-

nização da agricultura, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, a mão de 

obra rudimentar foi perdendo espaço para a chegada de novos implementos 

agrícolas. Assim, cada vez mais a tecnologia passou a evoluir e favorecer os 

grandes produtores que conseguem adquirir técnicas modernas de manejo na 

agricultura (PAIVA,1975). 

Nessa concepção, Paiva (1975) assinala:

[...] a modernização da agricultura se processa pela difusão de novas técni-
cas de produção, que, além de mais produtivas (em termos físicos), se ca-
racterizam por serem em geral mais intensivas de capital do que as técnicas 
chamadas tradicionais, que se apoiam basicamente nos fatores terra e mão 
de obra (PAIVA, 1975, p. 123).

Desse modo, a inserção da técnica no meio rural representou, para a agri-

cultura, reformulações na organização do processo produtivo, bem como nas 

relações de trabalho (CARGNIN, 2009). Moraes (2009), a este respeito, aponta:

O avanço e desenvolvimento das técnicas de produção, além do aumento 
da demanda pelos produtos agrícolas, a industrialização modificou o espa-
ço rural. Tal fato proporcionou o desenvolvimento de um novo processo 
produtivo e, também, reorganizou o arranjo sócio-espacial do Rio Grande 
do Sul (MORAES, 2009, p. 38).

Reconhecemos que a modernização agrícola substitui muitas das técni-

cas tradicionais. Entretanto, lembramos que, com isso, surgem consequências 

para os agricultores que não conseguem inserir-se nesse processo. Ocorre um 

declínio para o pequeno produtor que não consegue adquirir maquinários, e o 

resultado disso é a saída das pessoas do campo, sendo que a oferta de empre-

gos no campo também decai devido a substituição dos sujeitos pela tecnologia 
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empregada nas grandes lavouras. Além do mais, a transferência da população 

do espaço rural para os centros urbanos, ocasiona uma super ocupação das ci-

dades, o que gera inúmeros problemas sociais.

No caso brasileiro, fica evidente que as políticas de estímulo à moderniza-

ção não chegaram da maneira que deviam às pequenas propriedades agrícolas, 

principalmente as que se dedicavam à produção de subsistência. É importante 

destacar que o processo de modernização não representa um modelo de desen-

volvimento. De um lado, os produtores almejam o aumento da produtividade, 

mas, de outro, poucos se preocupam com os impactos negativos que são dela 

decorrentes. Exemplos disso são a substituição da mão de obra humana por ma-

quinários e a contaminação dos recursos naturais e da saúde humana e animal, 

decorrentes da utilização de agrotóxicos (CARGNIN, 2009). 

No entanto, questionamos: a modernização da agricultura beneficiou, de 

fato, quem? Conforme o Censo Agropecuário, divulgado pelo Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), houve uma perda de 2,2 milhões 

de agricultores familiares na última década. Além disso, coloca que o número 

de trabalhadores rurais passou de 16,6 milhões em 2006 para 15,1 milhões em 

2017.   Assim, acreditamos que a inovação tecnológica foi positiva para o lati-

fundiário, que conseguiu aumentar sua produção, vender mais, e consequente-

mente, acumular capital. Todavia, também nos perguntamos: mas e o pequeno 

produtor rural, como fica com tal situação? 

Quando falamos sobre Geografia rural, outro conceito importante é o 

êxodo rural, que nada mais é do que a migração da população rural para a cida-

de. As pessoas que moram e trabalham no campo percebem a cidade como um 

lugar que pode melhorar a qualidade de vida, gerando mais oportunidades de 

trabalho, estudo e lazer, por exemplo.
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Entretanto, observamos, hoje, que a população que migra do campo para 

a cidade são os pequenos agricultores, que antes tinham sua sobrevivência atra-

vés da agricultura familiar, na maioria das vezes produzindo alimentos agroe-

cológicos nos locais onde moravam. Nesse sentido, tem-se que o êxodo rural 

que contribuiu para o processo de urbanização do Brasil, mas também observa-

mos que ele ocasionou um grande “inchaço” populacional nas cidades (SILVA, 

1999).

Através do êxodo rural, houve a migração em massa e sem planejamento 

“[...] da população para os grandes centros urbanos, o que sinalizou descaso 

com a população rural e que afetou negativamente na então frágil infraestrutu-

ra urbana, que ainda comportou de forma desordenada os novos imigrantes”. 

NASCIMENTO et al., 2017). Grande parte dos pequenos agricultores atual-

mente não conseguem uma renda suficiente para adquirir uma moradia e aca-

bam residindo em lugares socialmente excluídos, bairros afastados do centro da 

cidade, onde os aluguéis são mais baratos. 

Contudo, a sociedade esquece que, desde o início do processo de ocupa-

ção do território brasileiro a agricultura familiar – por muito tempo chamada 

de agricultura de subsistência – faz parte da rotina das atividades produtivas 

do país. Todavia, ao longo de todo período imperial, e também nos períodos 

subsequentes, este tipo de agricultura não recebeu praticamente nenhum apoio 

governamental para se desenvolver adequadamente (MATTEI, 2014, p.71).

Após discutirmos alguns dos impactos da modernização da agricultura no 

Brasil, principalmente relatando as dificuldades que os pequenos agricultores 

enfrentam, outro termo que surge é agroecologia. Nesse momento, entretanto, 

nos questionamos: o que ela é? O que caracteriza-a? De que forma ela se coloca 

diante do cenário exposto?
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Desse modo, o intento deste artigo é debater a respeito do potencial da 

agroecologia no contexto atual, trazendo para as discussões a feira Ana Prima-

vesi, com a venda de produtos agroecológicos, em Santa Maria, Rio Grande 

do Sul. Para atingir seu objetivo, a pesquisa fez, em um primeiro momento, a 

revisão bibliográfica acerca da problemática da agroecologia. Em um segundo 

instante, fez um trabalho de campo na área em estudo para que fosse possível 

conhecer um pouco mais a realidade da feira. A visita permitiu a realização 

da caracterização geral da área de estudo, principalmente com levantamento 

de imagens da mesma. Em um segundo momento, foi efetuada outra visita no 

local, que possibilitou a realização de entrevistas, sendo feitas uma com um 

dos responsáveis pela feira e outra com um de seus consumidores. Além disso, 

vale lembrar que expomos as percepções dessas pessoas a respeito da feira Ana 

Primavesi, preservando as suas identidades/identificações.

Agroecologia: Um Sistema Atual e Sustentável

A cada dia mais, a agroecologia se mostra ser um sistema saudável, sus-

tentável e justo, importante tanto para a alimentação das pessoas como para as 

suas rendas. Em tempos de desmatamento das florestas, é grande a preocupação 

com o meio físico e também com uma alimentação de qualidade, justificando 

o motivo pelo qual os produtos de origem agroecológica estão ganhando es-

paço nas prateleiras de muitas casas e sendo alvo de várias discussões. Ela é 

considerada até mesmo como uma ciência emergente, mesmo que as pessoas já 

praticasse-a na antiguidade (MEDEIROS, 2014). 

Agroecologia é um termo que difundiu-se em vários países do mundo, 

principalmente como sendo um padrão técnico-agronômico capaz de orientar 

as diferentes estratégias de desenvolvimento rural sustentável, avaliando as po-
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tencialidades dos sistemas agrícolas através de uma perspectiva social, econô-

mica e ao mesmo tempo ecológica (ALMEIDA, 2008). A agroecologia torna-se 

importante por produzir alimentos de boa qualidade, livre de agrotóxicos e, o 

mais importante, garante a segurança alimentar de muitas pessoas e preserva 

os recursos do meio ambiente. Através da preservação dos ecossistemas, ela 

permite que “nossos descendentes ainda consigam produzir seus alimentos [...] 

(PRIMAVESI, 2001).

O planeta sai ganhando com a agroecologia, pois, como a produção é fei-

ta totalmente livre de defensivos agrícolas, os solos não são degradados. Beling 

(2017, p. 62) também ressalta que a agroecologia “[...] desenvolve os novos 

paradigmas da agricultura, pois relaciona a produção de conhecimento com sua 

aplicação, valorizando o conhecimento empírico e local dos agricultores.” Ela 

estimula a troca de conhecimentos e experiências entre os diversos sujeitos do 

espaço rural e mesmo urbano, favorecendo a construção da sustentabilidade.

A agroecologia segue estratégias que possibilitam o desenvolvimento 

sustentável. Essas estratégias de ação rompem com a dependência socioeco-

nômica que coloca os mecanismos de produção ecológica em perigo. Ela traz 

inúmeros benefícios para os ecossistemas, bem como os setores econômicos, 

sociais e políticos, envolvendo desde o pequeno agricultor até a grande socie-

dade. No Quadro 1, observamos fatores fundamentais para implementação de 

estratégias agroecológicas.



40 41

Paradigmas Agroecológicos: Leituras, Práticas e seus Direcionamentos

Quadro 1 - Elementos técnicos básicos de uma estratégia agroecológica

I. Conservação e Regeneração dos Recursos Naturais:

a. Solo (controle da erosão, fertilidade e saúde das plantas)
b. Água (captação/coleta, conservação in situ, manejo e irrigação)
c. Germoplasma (espécies nativas de plantas e animais, espécies locais, germoplas-
ma adaptado)
d. Fauna e flora benéficas (inimigos naturais, polinizadores, vegetação de múltiplo 
uso)

II. Manejo dos Recursos Produtivos:

a. Diversidade:
- temporal (isto é, rotações, sequências)
- espacial (policultivos, agroflorestas, sistemas mistos de plantio/criação de ani-
mais)
- genética (multilinhas)
- regional (isto é, zoneamento, bacias hidrográficas)
b. Reciclagem de nutrientes e matéria orgânica:
- biomassa de plantas (adubo verde, resíduos das colheitas, fixação de nitrogênio)
- biomassa animal (esterco, urina, etc.)
- reutilização de nutrientes e recursos externos e internos à propriedade
c. Regulação biótica (proteção de cultivos e saúde animal):
- controle biológico natural (aumento dos agentes de controle natural)
- controle biológico artificial (importação e aumento de inimigos naturais, insetici-
das botânicos, produtos veterinários alternativos, etc.)

III. Implementação de elementos técnicos:

a. Definição de técnicas de regeneração, conservação e manejo de recursos adequa-
dos às necessidades locais e ao contexto agroecológico e socioeconômico.
b. O nível de implementação pode ser o da microrregião, bacia hidrográfica, unida-
de produtiva ou sistema de cultivo.
c. A implementação é orientada por uma concepção holística (integrada) e, portan-
to, não sobrevaloriza elementos isolados.
d. A estratégia deve estar de acordo com a racionalidade camponesa, incorporando 
elementos do manejo tradicional de recursos.

Fonte: Conti (2016, p. 44).
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A Figura 1 também mostra como seria um projeto agroecológico, com 
gestão de agroecossistemas saudáveis e resilientes, e o que é preciso para isso 
se tornar uma realidade.  Althieri e Nicholls (2020), criadores do esquema re-
presentado na mesma, sinalizam que a agroecologia assume uma responsabili-
dade com a saúde humana e ao mesmo tempo ambiental.  

Figura 1: Conexões entre agroecologia e promoção de saúde humana e                            
ambiental

 

Fonte: Adaptado de Althieri e Nicholls (2020, p. 251).
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A prática agroecológica contribui para os mecanismos bióticos, através 

da regeneração dos materiais deteriorados, permitindo assim, a longo prazo, a 

manutenção de suas próprias capacidades produtivas. Significante também é 

a recuperação e a valorização dos conhecimentos particulares, a partir de suas 

culturas próprias, desenvolvidos pelas identidades locais, cujas atividades pos-

sibilitam a melhora em suas qualidades de vida, desenvolvendo uma atividade 

menos agressiva ao meio ambiente e promovendo a inclusão social desses pe-

quenos agricultores.

Mattei (2014) ressalta que é relevante o papel da agricultura familiar no 

sentido de manter grande parte das ocupações rurais sob sua responsabilidade. 

Isso devido aos dados do Censo Agropecuário confirmar essa tendência, “uma 

vez que mais de três quartos de todas as ocupações existentes atualmente no 

meio rural do país estão vinculadas diretamente ao sistema familiar de produ-

ção”. (MATTEI, 2014, p. 78). 

Outra questão realçada por Mattei (2014) é “o papel decisivo que a agri-

cultura familiar desempenha para além dos aspectos meramente produtivos”. 

Aborda as gritantes diferenças em regiões em que predomina este tipo de agri-

cultura comparativamente às áreas dominadas pelo agronegócio, cujo centro 

dinâmico é dado pelas commodities produzidas em larga escala e voltadas aos 

mercados externos. Não há dúvida, de que a agricultura familiar promove “a 

maior preservação dos recursos naturais e um espaço físico ocupado com gen-

te”. (MATTEI, 2014, p. 78).

No agronegócio, focado sobretudo na exportação, faz os agricultores fa-

miliares, muitas vezes, se submetem à lógica do mercado e acabam por vender 

seus produtos a atravessadores a um valor inferior ao que o produto merece. 

Acabam por serem explorados por aqueles que detêm o capital. O produtor dei-

xa de possuir autogestão, não só da venda, mas também da sua produção.
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Segundo Altieri e Nicholls (2021)

A agroecologia fornece princípios e práticas para interromper a dependên-
cia de insumos agroquímicos que destroem a biodiversidade e afetam a 
saúde das pessoas em nome do “desenvolvimento’’ a qualquer custo. Per-
mite em princípio a restauração da vida selvagem, dos polinizadores e par-
ticularmente da diversidade natural de pragas específicas (ALTIERI; NI-
CHOLLS, 2021, p. 250. ).

A utilização dos produtos químicos geram uma grande perda dos polini-

zadores, principalmente de abelhas. Dessa forma, percebemos que, como enfa-

tiza Altieri e Nicholls (2021), a partir do momento em que a agroecologia é im-

plementada em um determinado lugar, ocorre a preservação dos ecossistemas, 

bem como dos polinizadores, garantindo produtividade e ao mesmo tempo vai 

ao encontro dos princípios ambientais, o que não é observado no agronegócio.

Outro aspecto importante, no cenário atual, é que as desigualdades so-

ciais no mundo já eram de conhecimento de todos, mas com a pandemia da 

Covid-19, elas só aumentaram. O desemprego, algo que já ocorria antes da pan-

demia, aumentou absurdamente. Muitas empresas fecharam, fazendo muitas 

famílias perderam seus empregos. A medida que milhões de famílias engros-

sam as fileiras da insegurança alimentar em praticamente todos os continentes, 

a abordagem agroecológica descortina alternativas para uma reconstrução de 

sistemas agrícolas e agroindustriais apoiada numa estratégia territorializada da 

produção e do consumo de alimentos. (ALTIERI; NICHOLSS, 2021). 

Além disso, podemos dizer que a agroecologia é compreendida como o 

estudo da agricultura em uma perspectiva ecológica, como o nome pressupõem. 

No entanto, ela não foca-se apenas em abordar aspectos exclusivamente ecoló-

gicos ou agronômicos da produção e sim em compreender os processos produ-

tivos de uma forma mais abrangente. Dessa forma, para o estudo da agroeco-

logia, os ecossistemas constituem-se em uma unidade fundamental de estudo, 
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uma vez que os ciclos minerais, os processos biológicos, transformações de 

cunho energético e o contexto socioeconômico devem ser analisados através de 

uma forma integral (REINIGER; WIZNIEWSKY; KAUFMANN, 2017).

Para sabermos um pouco mais a respeito da agroecologia e também ver-

mos como ela desenvolve-se na escala local, apresentamos, no próximo tópico, 

a feira Ana Primavesi. Como poderemos perceber, ela é referência na comer-

cialização de produtos de origem agroecológica dessa unidade territorial.

A Feira Ana Primavesi como Exemplo de Venda   
de Produtos  Agroecológicos em Santa Maria/RS

Um grupo de agricultores do assentamento do Movimento dos Traba-

lhadores Rurais Sem Terra (MST), no ano de 2014, que cultivava alimentos 

agroecológicos com acompanhamento da Emater, procurou a Pró-Reitoria de 

Extensão (PRE) da UFSM em busca de um espaço para realização de ativida-

des que permitissem a troca de conhecimentos, experiências, diálogos e saberes 

relacionados à produção orgânica. Outra demanda era pra terem um espaço 

para comercializar os seus produtos agroecológicos (FEIRA ANA PRIMAVE-

SI, 2019).

Com isso, foram acolhidos pela Instituição, por meio de um projeto mul-

tidisciplinar, do qual participavam os agricultores, técnicos da Emater, pro-

fessores, técnico-administrativos e estudantes da UFSM. Assim, as atividades 

começaram a se desenvolverem em vários espaços, promovendo a participação 

em seminários, palestras, encontros nas unidades de produção das famílias de 

agricultores participantes e visitas a outras cidades que trabalham com agricul-

tura orgânica.

Mais tarde, pensou-se na realização de uma feira da produção agroeco-

lógica devidamente regulamentada. Para isso, UFSM e Emater orientaram os 
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agricultores no encaminhamento dos documentos necessários para que os úl-

timos estivessem autorizados na venda direta ao consumidor e em feiras, nos 

termos da Lei 10.831. Dessa maneira, Ana Primavesi, como a feira começou a 

ser chamada, foi a primeira a comercializar produtos 100% agroecológicos em 

Santa Maria ((FEIRA ANA PRIMAVESI, 2019). Podemos observar a fachada 

da feira na Figura 2.

Figura 2 - Ilustração da fachada da feira Ana Primavesi, localizada na cidade 
de Santa Maria, RS

Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2021).

É importante lembrarmos que a escolha pelo nome Ana Primavesi é uma 

homenagem à professora que foi pioneira nas pesquisas em agroecologia na 

UFSM e no Brasil. O nome completo da estudiosa era Ana Maria Baronesa 

Primavesi, (1920-2020) (FEIRA ANA PRIMAVESI, 2019). Ela se destacou no 

Brasil não apenas por seu a primeira, mas pelo número de publicações de tra-

balhos acadêmicos, de trabalhar a agroecologia em sua essência, tanto em seus 

aspectos científicos como práticos, pelas suas vivências agroecológicas.
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Atualmente, a feira está localizada no salão da Igreja do Amaral, na faixa 

velha de Camobi. Ela comercializa produtos que foram cultivados em locais 

que atendem os princípios agroecológicos, que caracterizam-se pelo uso res-

ponsável dos solos, dos recursos hídricos, que preservam a atmosfera terrestre 

e demais recursos naturais, respeitando, ainda, as relações sociais e culturais, 

tal como orientam Reiniger, Wizniewsky e Kaufmann (2017). As Figuras 3 e 4 

mostram produtos agroecológicos que são comercializado na feira Ana Prima-

vesi.

Figura 3: Exemplo de produtos agroecológicos comercializados na feira: (a) 
Bananas, (b) cáquis, (c) pimentões, (d) morangos, (e) morangas e (f) couves

Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (a, b, c, e, f), 2022, e da página do Facebook da Feira 
(d), 2022.
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No que se refere à entrevista feita com um dos consumidores da feira Ana 

Primavesi, o respondente diz que desde o início/fundação da mesma ele ad-

quire os seus produtos agroecológicos, sendo de “Ótima qualidade. A melhor 

qualidade de Santa Maria e região.” Quando perguntamos a respeito do preço 

dos alimentos, responde que acha justo os valores cobrados, “pois trata-se de 

uma venda direta, sem atravessadores, e que podem sustentar a continuida-

de da produção e melhoria de vida da família agricultora.” Por fim, também 

comentou que conhece as pessoas que produzem, que tem laços de confiança 

com elas. Tem conhecimento de tamanha qualidade dos produtos, sendo que 

conhece boa parte dos sítios onde são produzidos os alimentos. Na sua visão, 

eles “Utilizam tecnologias com base na agricultura orgânica e as famílias pro-

dutoras da feira são simpáticas a aprofundarem sua organização sociotécnica, 

a partir dos princípios da agroecologia”.

Nesse sentido, durante a entrevista o com proprietário da feita, ele nos 

disse que faz quatro anos que ela está em atuação. Revelou que três pessoas 

trabalham lá, sendo que todos os produtos comercializados são produzidos por 

eles. Segundo ele, os produtos agroecológicos que vendo são: alface, beter-

raba, repolho, couve, couve-flor, brócolis ramoso, rúcula, morango, laranja, 

bergamota, mandioca, tempero verde, cenoura, pimentão, berinjela, tomatinho, 

alho-poró, abobrinhas e abóbora. Outro ponto que tocamos foi o impacto da 

pandemia na venda dos produtos, cuja a resposta dele foi que a procura pelos 

alimentos aumentou muito na modalidade de entrega, sendo que hoje já retoma 

a sua normalidade. 

Quando questionado a respeito da evolução da feira, o responsável pela 

feira Ana Primavesi também respondeu que “A procura por alimentos orgâni-

cos vem numa crescente demanda nos últimos anos”, impulsionando um rápi-

do desenvolvimento da mesma. Além disso, ressalta que a feira Ana Primavesi 



48 49

Paradigmas Agroecológicos: Leituras, Práticas e seus Direcionamentos

constitui-se, atualmente, como um espaço que vai além da simples comercia-

lização dos produtos. Ela permite e, ao mesmo tempo, estimula que ocorram 

trocas de saberes e práticas agroecológicas. Oferece a possibilidade da aquisi-

ção principalmente da população urbana de produtos sem fertilizantes e agro-

tóxicos.

Figura 3 - Produtos processados e depois comercializados pela feira: (a) Chips 
de mandioca, (b) açúcar, (c) Chips de batata doce, (d) fermento, (e) trigo em 
grão, pipoca e (f) café

Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores, 2022.

Para finalizar, destacamos que, conforme foi informado pelo responsável 

pela feira, os produtores rurais e os comercializastes apresentam os saberes 
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agroecológicos para a sociedade, fazendo-a com que adote uma alimentação 

mais saudável, e dirigindo-se para um planeta mais sustentável. Desse modo, 

reafirmamos a sua importância da feira Ana Primavesi, através desse envolvi-

mento, na promoção de modificações das relações sociais tanto no espaço rural 

como urbano de Santa Maria, nas problemáticas que envolvem a agroecologia, 

sustentabilidade, alimentação mais saudável.

Considerações Finais 

No que refere-se ao termo segurança alimentar, o mesmo apresenta-se 

como um conjunto de práticas que têm como principal objetivo garantir às 

pessoas o acesso a alimentos com valor nutricional e na quantidade adequada 

para uma boa e digna qualidade de vida. Dessa forma, no contexto atual, a in-

segurança alimentar aumentou de maneira significativa. Quem não conseguia 

se alimentar de forma saudável antes da pandemia, teve sua realidade de fome 

agravada. Quem possuía uma situação de renda mais favorável, acabou por 

diminuir a comercialização dos produtos, ou até mesmo, parar de consumir 

alguns deles, pela alta dos preços nos supermercados. 

Além do mais, é necessário afirmar que a segurança alimentar também 

depende de políticas públicas que garantam o acesso do alimento às pessoas. 

Não basta aumentar a produção e cuidar de problemas que reduzam o des-

perdício, mas garantir a qualidade nutricional com produtos sem agrotóxicos. 

Aspectos como acesso de produtores a máquinas agrícolas de boa qualidade e 

ações que assegurem à população o acesso aos alimentos também devem ser 

abraçados pelas políticas públicas.

Dessa maneira, as desigualdades sociais estão cada dia mais presentes no 

cotidiano da população. Podemos notar isto nos programas de televisão, jor-

nais, rádio e ferramentas digitais, tais como facebook, instagram, twitter. Visto 
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isto, torna-se urgente a tomada de ações que promovam a produção de alimen-

tos de boa qualidade, principalmente através da agroecologia, que auxiliem a 

reduzir os índices de desperdício e que garantam o acesso da população a esses 

recursos de subsistência. Finalmente, reforçamos que existe a necessidade de 

criação de novas políticas públicas, incentivando o cultivo de alimentos de ori-

gem agroecológica em todas as escalas de produção.
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CAPÍTULO 4

A PROPAGAÇÃO DE PRÁTICAS 
AGROECOLÓGICAS PELO 

TURISMO RURAL: UM 
ESTUDO DE CASO DO SÍTIO 
CANTO DAS AVES, IRAÍ/RS

Vanessa Dal Canton
Doi: 10.48209/978-65-5417-059-4

Introdução 

O artigo apresenta um estudo de caso acerca da propriedade rural chama-

da Sítio Canto das Aves, que está localizada às margens da BR 386, na Linha 

Engarrafamento, do município de Iraí, Rio Grande do Sul. O local se caracte-

riza pela produção de alimentos, manutenção da fauna e flora e divulgação das 

práticas agroecológicas, a partir do turismo rural. 

O sítio foi residência dos pais de Nilce Baldin, que hoje mora no mesmo 

espaço com seu esposo, Ivo Machado. Luiz Baldin, pai da Nilce, é conside-

rado pelo casal como um idealizador do turismo rural em Iraí, tendo em vista 
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suas ações na “chácara” a partir do final da década de 1980. Atualmente, Ivo 

e Nilce acreditam que suas ações em turismo rural, dão continuidade ao traba-

lho iniciado por Luiz, além de potencializar o aspecto econômico, a partir da 

propriedade, propagam práticas de uma agricultura sustentável e colaboram na 

sensibilização para um consumo mais consciente. 

Para tanto, o principal objetivo deste estudo é reconhecer o desenvolvi-

mento do turismo rural do Sítio Canto das Aves, desde o seu princípio até sua 

fase atual, percebendo sua relação com a promoção do desenvolvimento rural 

sustentável, a partir de práticas agroecológicas. Neste sentido, a revisão da li-

teratura colabora para melhor compreensão dos conceitos de “agroecologia” e 

“turismo rural”, possibilitando a aproximação e a relação com os dados coleta-

dos nas entrevistas e na observação.

A busca pela compreensão e pelo reconhecimento da história do turismo 

rural a partir do Sítio Canto das Aves se configura pela premissa do município 

de Iraí ser considerado turístico por oferecer à população a segunda melhor 

água mineral do mundo e a melhor do Brasil. Pode-se dizer que o município 

se constitui em torno da água mineral e do Balneário Oswaldo Cruz que 

historicamente atrai muitos visitantes1. O turismo rural, por sua vez, surge mais 

tarde, como potencial agregador. 

Sendo assim, o turismo rural, que volta a se fazer presente na chácara 

de Luiz Baldin, hoje Sítio Canto das Aves, revela o potencial da atividade no 

município. A partir disso, o desenvolvimento do texto está organizado em quatro 

seções, as duas primeiras abordam, teoricamente, os termos “agroecologia” e 

“turismo rural”. Na sequência, apresenta-se a metodologia e, ao final, o relato das 

entrevistas e observações. Para encerrar este artigo e não cessar as discussões, 

1 Saiba mais sobre a história do município e do Balneário Oswaldo Cruz em: http://www.irai.
rs.gov.br/historia/. 
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algumas considerações são feitas na intenção de aproximar o diálogo entre a 

teoria e o estudo de caso.  

Agroecologia 

A agroecologia, definida de maneira ampla por Hecht (2002, p. 26), 

“[...] geralmente representa uma abordagem agrícola que incorpora cuidados 

especiais relativos ao ambiente, assim como aos problemas sociais, enfocando 

não somente a produção, mas também a sustentabilidade ecológica do sistema 

de produção.” A autora afirma que este entendimento do termo pode ser 

considerado como uma “normativa”, já que extrapola os limites da agricultura, 

envolvendo fatores ligados à sociedade e à produção. Ela continua, dizendo: 

“num sentido mais estrito, a Agroecologia refere-se ao estudo de fenômenos 

puramente ecológicos que ocorrem na produção agrícola, tais como relações 

predador/presa ou competição cultura/vegetação espontânea.” (HECHT, 2002, 

p. 27). 

Historicamente, o discurso acerca do naturalismo perde espaço diante da 

ascensão de uma abordagem mais positivista da ciência com tendência a uma 

racionalidade mais mecanicista. (HECHT, 2002). A autora explica que:

Esta posição, ao lado de uma visão depreciativa das habilidades do homem 
rural e da população colonizada, em particular, obscureceram ainda mais 
a riqueza de muitos sistemas de conhecimentos rurais, cujo conteúdo 
era expresso de forma discursiva e simbólica. Por não compreenderem 
o contexto ecológico, a complexidade espacial da forma do cultivo da 
agricultura não convencional era frequentemente rechaçada e considerada 
um caos. (HECHT, 2002, p. 25).

Diante do que a autora comenta, a linguagem puramente científica, aliada 

a uma visão mecânica, deixava de lado os saberes tradicionais de agricultores 

que repassavam estas práticas por meio da própria linguagem e de símbolos 

por eles compreendidos. Estes saberes foram considerados essencialmente 
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naturalistas e até supersticiosos. Hecht (2002) a partir de Kuhn (1979) afirma que 

a “redescoberta” da agroecologia acontece quando cientistas decidem estudar 

o que os agricultores haviam aprendido fazer. Não era necessário melhorar ou 

inventar novas técnicas, apenas “validar e explicar” o que já era feito. 

Neste sentido, de acordo com Jesus (2005), a agroecologia é considerada 

um paradigma emergente. Ele explica::

[...] considera-se a agroecologia como o paradigma emergente, substituto 
da agricultura industrial ou convencional, exatamente por incorporar 
elementos de síntese, unificadores, integradores. Esse novo paradigma se 
diferencia por ter uma abordagem holística, não apenas no que concerne às 
questões ambientais, mas sobretudo às questões humanas. (JESUS, 2005, 
p. 40).

Segundo o autor, a agroecologia é um paradigma emergente que está 

sendo construído por meio da parceria de instituições de ensino, pesquisa 

e desenvolvimento rural de um lado; e as comunidades agrícolas e suas 

representações de outro. Há assim, a incorporação dos agricultores como 

sujeitos do seu próprio processo de desenvolvimento. 

Segundo Hecht (2002), o  conceito de agroecologia aparece inicialmente 

por Klages, em 1928, mas Jesus (2005) reforça que é Miguel Altieri e outros 

autores, inclusive Susanna Hecht, que popularizam o conceito, através da sua 

obra, Hecht abarca um conjunto de fatores ligados ao tema principal. Trata-se de 

“[...] um novo marco conceitual científico e de desenvolvimento, incorporando 

a noção de conhecimento indígena, aspectos culturais, manejo ecológico de 

pragas, manejo da biodiversidade, aspectos socioeconômicos, educação em 

agroecologia, etc. [...].” (JESUS, 2005, p. 42). 

Percebendo a agroecologia como um paradigma emergente, pode-se 

dizer que ela está relacionada com uma abordagem ecológica em relação à 

agricultura, o que inclui biointerações entre os sistemas agrícolas e os impactos 

da agricultura nos ecossistemas. (JESUS, 2005).  
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Diante do exposto, percebe-se que a agroecologia integra o conhecimento 

tradicional de agriculturas que estabelecem relações harmônicas entre seus 

diferentes ecossistemas. Não trata somente do modo de produzir, mas implica 

nas relações entre homem-natureza e homem-sociedade. Para tanto, constitui-

se num campo de conhecimento científico que respeita e valoriza o ser humano 

com sua capacidade de viver e produzir em equilíbrio com o meio ambiente. 

Caporal (2009, p. 16-17) reforça esta ideia afirmando que:

Agroecologia, mais do que simplesmente tratar sobre o manejo 
ecologicamente responsável dos recursos naturais, constitui-se em um 
campo do conhecimento científico que, partindo de um enfoque holístico 
e de uma abordagem sistêmica, pretende contribuir para que as sociedades 
possam redirecionar o curso alterado da coevolução social e ecológica, nas 
suas mais diferentes inter-relações e mútua influência. 

Compreender a agroecologia como um campo científico que orienta 

para a prática de agriculturas mais sustentáveis pode requerer uma transição. 

Gliessman (2000) entende a transição como um processo de mudança entre os 

agroecossistemas com a conversão de um agroecossistema convencional para 

um sustentável. Assim, a sustentabilidade é o elemento que vai atestar esse 

processo de conversão. Pode-se dizer, a partir deste autor, que os ecossistemas 

naturais servem de inspiração para entender os fundamentos ecológicos 

da sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade está entre a máxima dos 

ecossistemas naturais e a mínima do agroecossistema convencional de produção. 

A transição de um agroecossistema convencional para um sustentável 

não tem tempo definido. Existem variáveis que interferem neste processo e 

a realidade de cada local deve ser levada em conta. Mesmo não havendo um 

tempo determinado, existem etapas defendidas por Gliessman (2000), são elas: 

melhoria das práticas convencionais para redução de insumos; substituição de 

insumos e práticas convencionais por alternativas; redesenho dos sistemas com 

base nos sistemas naturais. 
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Turismo Rural

Os primeiros registros de turismo rural são entre as décadas de 1970 e 

1980 em Lages/SC, quando pequenos grupos de agricultores, diante de difi-

culdades econômicas, diversificaram suas atividades e passaram a receber tu-

ristas em suas propriedades (ZIMMERMANN, 1996 apud SOUZA, KLEIN, 

RODRIGUES, 2019). A atividade não agrícola vem ganhando cada vez mais 

espaço diante da conjuntura atual, pois, apresenta-se com alto potencial para 

promover o desenvolvimento local em seus aspectos econômicos e sociais. 

O jeito próprio de ser, produzir e conviver no rural pode ser um atrativo 

aos visitantes, assim como reforçam os autores que “as características típicas 

do meio rural, como a gastronomia, o patrimônio natural e cultural, os costu-

mes, bem como a possibilidade de lazer e descanso têm atraído cada vez mais 

os habitantes das cidades.” (SOUZA, KLEIN, RODRIGUES, 2019, p. 26). 

Diante do contexto, surgem diversas modalidades de turismo, assim 

como diferentes nomenclaturas que podem variar conforme a região. Na região 

em que está localizado o Sítio Canto das Aves, objeto de estudo deste traba-

lho, destaca-se a atuação da Emater-RS/ASCAR2 no ramo do turismo rural. A 

entidade atua a partir do conceito de turismo rural definido pelo Ministério do 

Turismo como sendo um “conjunto das atividades turísticas desenvolvidas no 

meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 

da comunidade”. (EMATER-RS/ASCAR, 2022, s/p)

Diante disso, o objetivo da Emater-RS/ASCAR é incentivar o desenvol-

vimento da atividade turística, sob a ótica de um turismo responsável, de forma 

2 Conheça mais sobre o turismo rural do Estado do Rio Grande do Sul pelo hotsite da Emater/RS 
ASCAR: http://www.emater.tche.br/site/turismo-rural/index.php
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a valorizar aspectos culturais e promover a integração dos meios rural e urbano, 

contribuindo para a consolidação da atividade como fonte de emprego e renda 

às famílias rurais, em especial para aquelas em situação de vulnerabilidade so-

cial. (EMATER-RS/ASCAR, 2022).  

Neste sentido, na extensão rural se considera a transversalidade para o 

turismo rural, principalmente com as áreas do artesanato, da gastronomia, da 

agroindústria e da gestão ambiental, assim como as particularidades e deman-

das locais. Prioriza-se a participação da comunidade nas instâncias de gestão e 

na construção de políticas públicas para o turismo, ou seja, objetiva-se a con-

solidação do Turismo de Base Comunitária, a partir das ações da Emater-RS/

ASCAR. 

Outras definições e nomenclaturas surgem para o turismo rural, variando 

conforme as regiões, países e autores. O estudo de Souza, Klein e Rodrigues 

(2019) apresenta uma revisão bibliográfica acerca deste assunto, destacando 

termos presentes na literatura como “turismo alternativo”, “turismo no espa-

ço rural”, “turismo em áreas rurais e naturais”, “turismo na natureza/ecoturis-

mo”, “turismo cultural”, “agroturismo”, “turismo rural”. Diante da variedade 

de nomenclaturas e entendimentos, destacam-se elementos que são considera-

dos independente do termo utilizado para nominar a atividade: local em que 

as atividades acontecem, o tipo de produto turístico a ser explorado e o tipo de 

envolvimento que o turista terá com esta experiência, contemplando aspectos 

cultural, emocional e/ou natural.  

Quando o turismo é tido como estratégia de desenvolvimento rural, é 

fundamental que alguns aspectos sejam levados em consideração, tais como: 

organização, administração, marketing e economia. Trata-se de uma atividade 

complexa e desafiadora. (SOUZA, KLEIN, RODRIGUES, 2019). Tais aspec-
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tos revelam o grau de envolvimento da família na atividade, pois, de modo 

geral, independente do produto turístico oferecido, exige da mesma a organiza-

ção e preparação do local (espaço) para recepção dos turistas, tempo dedicado, 

recursos humanos e financeiros (investimento) disponíveis para bem atender, 

estratégia de divulgação, comercialização e gestão da atividade. 

Na região em foco, o turismo rural, na sua grande maioria, é uma inicia-

tiva recente e considerada ancilar às demais atividades das propriedades rurais. 

Há uma grande diversidade de atrativos, sendo eles caracterizados pelas paisa-

gens naturais, gastronomia, hospedagem, atividades artísticas e culturais, entre 

outros. A região do Médio Alto Uruguai, localizada, ao norte do Rio Grande 

do Sul, não se caracteriza como turística historicamente, mas aos poucos visu-

aliza os potenciais e a diversidade que possui, encarando o turismo rural como 

uma possibilidade de desenvolvimento rural em todos os seus aspectos citados               

anteriormente.  

O turismo, de modo geral, é um item presente na lista de consumo dos 

brasileiros, o que tem sido reforçado pela pandemia da COVID-19. A necessi-

dade de viajar tem sido revigorada devido ao isolamento social, transforman-

do-se em sinônimo de relaxamento e cuidado com a saúde mental. (ALVES, 

2021). As mudanças advindas ou presentes mais rapidamente com a pandemia 

da COVID-19 reforçam a ideia de um novo perfil de turista, segundo Poggi 

(2021). Ela apresenta algumas características “do “viajante 4.0”: mais insegu-

ro e exigente quanto as normas de segurança alimentar e sanitárias, que busca 

experiências autênticas e marcantes...”, mais digitalizado, mais responsável, 

buscando iniciativas e práticas sustentáveis.
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Estudo de Caso do Sítio Canto das Aves

A pesquisa apresentada se caracteriza como qualitativa e seu objeto está 

no “[...] universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das 

relações, das representações e da intencionalidade [...] dificilmente pode ser 

traduzido em números e indicadores quantitativos.” (MINAYO, 1994, p. 21). 

Os números são evitados na pesquisa qualitativa e as interpretações sociais da 

realidade é que ganham espaço.

Em sua fase bibliográfica, o estudo buscou compreender os dois temas 

principais deste estudo, a agroecologia e o turismo rural, a partir de pesquisas 

que antecedem este trabalho. Utilizou-se como método o estudo de caso, que 

é caracterizado pelo estudo aprofundado de um tema ou objeto, de maneira 

a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Ele serve para explorar 

situações de vida real, cujos limites não são possíveis de delimitar. A partir 

da concessão do uso de dados por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, faz-se a descrição do local Sítio Canto das Aves, situado na Linha 

Engarrafamento, Iraí/RS, conforme objetivo deste trabalho.  

Como instrumento, para a coleta de dados no desenvolvimento da pesquisa 

foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas e observação participante. 

segundo Cruz Neto (1994) estes dois instrumentos são os mais usuais na 

pesquisa qualitativa. Na entrevista:

[...] o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. 
Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se 
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto 
sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que 
está sendo focalizada. (CRUZ NETO, 1994, p. 57).  

As entrevistas aconteceram em dois momentos com sujeitos diferentes. 

No primeiro contato o casal residente no Sítio Canto das Aves falou sobre as 
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características do local e ofertas de serviços no ramo do turismo rural desde a 

sua chegada em 2020. O segundo contato aconteceu com uma terceira pessoa 

que vivenciou o início das atividades de turismo no local, no final da década de 

1980. 

“A técnica da observação participante se realiza através do contato direto 

do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a 

realidade dos atores sociais em seus próprios contextos.” (CRUZ NETO, 1994, 

p. 59). Durante utilização desta técnica há uma relação direta entre observador 

e observados, o que, segundo o mesmo autor, possibilita que o pesquisador se 

modifique e pode modificar a realidade. Assim, a prática da observação, mesmo 

com seus riscos, contribui para que elementos não capturados pela entrevista 

sejam percebidos da própria realidade, vindo a enriquecer a pesquisa.  

A coleta de dados teve como objetivo reconhecer o desenvolvimento do 

turismo rural do Sítio Canto das Aves, desde o seu princípio até sua fase atual, 

percebendo sua relação com a promoção do desenvolvimento rural sustentável, 

a partir de práticas agroecológicas. A pesquisa envolveu três sujeitos, sendo 

o casal de agricultores responsáveis pela propriedade e um comerciante do 

município de Iraí, que acompanhou o início da prática do turismo rural na 

propriedade, no final da década de 1980.

O Sítio Canto das Aves3 é uma propriedade particular administrada 

pelo casal Ivo e Nilce Machado, localizada às margens da BR 386, Linha 

Engarrafamento, Iraí/RS, estrada que também dá acesso aos municípios de 

Planalto e Ametista do Sul. O local possui 12,5 hectares de área total, sendo 

uma parte arrendada com produção de grãos e outra utilizada para produção de 

alimentos que abastecem não só a propriedade, mas também a feira local e outros 

3 Conheça mais sobre o local visitando as redes sociais, facebook e instagram: @sitiocantodasaves.  
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consumidores organizados a partir de um grupo no WhatsApp com entregas 

semanais. Nesta área destinada à produção de alimentos são desenvolvidas 

práticas de uma agricultura orgânica e é onde a família recebe os turistas, 

oferecendo vários serviços. 

Seguem algumas imagens que ilustram a área estudada:

Figura 1: Imagem aérea da propriedade.

Fonte: arquivo pessoal da Família.
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Figura 2: Imagem georreferenciada da propriedade

Fonte: Google Earth (07 fev. 2022).

O Sítio Canto das Aves recebeu este nome pelo casal Ivo e Nilce, devi-

do ao local ser agraciado por muitos pássaros que alegram a rotina diária com 

seu canto. Além dos pássaros que têm um habitat natural, tamanha variedade e 

quantidade de plantas nos arredores, o casal tem muitas aves, como: galinhas, 

galos, perus, patos, marrecos, codornas e etc. Assim, o local representa um re-

canto para essas aves e outros animais, como é o caso dos macaquinhos que, 

naturalmente, aparecem entre os galhos das árvores e se tornam um atrativo aos 

visitantes. 

O local é chamado assim desde a chegada do casal na propriedade, no ano 

de 2019. Muito tempo antes, aproximadamente há 30 anos, a prática de turismo 
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rural iniciava neste lugar com o pai de Nilce, Luiz Baldin. Luiz foi presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iraí por alguns anos, era uma pessoa 

muito conhecida e atuante entre os moradores do município. Junto com sua es-

posa, Amábile, participava do Grupo da Terceira Idade, ponto de encontro entre 

diversos casais da época, local que ficou mais conhecido por Ivonir Giotti, pes-

soa que na época trabalhava como condutor de grupos de turistas que vinham 

a Iraí. 

A chácara, hoje Sítio Canto das Aves, tinha sido adquirida recentemente 

pelo casal Luiz e Amábile. Local no qual  moraram por um determinado perío-

do e passaram a receber alguns grupos de turistas, após a visita de Ivonir Giotti. 

No local, os visitantes passeavam conhecendo as atividades desenvolvidas ali e 

ao final da caminhada tomavam um café com produtos cultivados e preparados 

ali, com destaque para as produções com mel. 

Conforme relato de Ivonir, durante visitação na chácara, ele e Luiz divi-

diam o grupo (normalmente eram grupos grandes, de 40 pessoas) e os condu-

ziam separadamente até a chegada no café. Fazia parte do passeio a visitação 

ao museu (porão da casa), que contava a história do local a partir de máquinas 

e peças agrícolas; caminhada até um dos pontos mais altos da propriedade; ex-

plicação e visitação ao local da produção do mel, com degustação e venda do 

produto; visita aos açudes para tratar os peixes e; o café ao final. 

Passear na propriedade admirando e conhecendo as plantas, animais e 

a linda paisagem natural do lugar, além de desfrutar de um delicioso café foi 

sendo cada vez mais rotineiro para Luiz e Amábile. Na época, além deles, ou-

tras famílias se motivaram a receber turistas, passando a oferecer um roteiro 

no interior de Iraí segundo Ivonir. A cidade recebia muitos visitantes atraídos 

principalmente pela água mineral e seus benefícios, para tanto, a oferta de mais 
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pontos a serem visitados com experiências diferentes chamou a atenção de 

quem vinha ao município. 

De acordo com Ivonir, o roteiro de turismo rural foi lançado na cháca-

ra de Luiz Baldin. Um vídeo foi produzido evidenciando as características de 

cada propriedade e era apresentado nos hotéis da cidade para os turistas. Tendo 

eles o interesse em fazer o roteiro, Ivonir organizava o que era necessário e con-

duzia os turistas à visitação. As ações de turismo na chácara de Luiz seguiram 

até a metade da década de 1990 aproximadamente, conforme relato de Ivo e 

Nilce. A propriedade ficou fechada para visitação e o turismo só foi retomado 

em outubro de 2020, quando Ivo e Nilce abriram o Sítio Canto das Aves, para 

visitação de turistas novamente. Para Ivo, seu sogro Luiz Baldin foi um ideali-

zador do turismo rural em Iraí. 

O casal Ivo e Nilce que passou alguns anos fora do município, ao retornar 

para a região, resolveu em conversa com a família, morar na propriedade, res-

taurá-la e abrir para visitação. De acordo com o casal foi um ano e um mês de 

trabalho constante para organizar o local até inaugurar o Sítio Canto das Aves 

em outubro de 2020. A admiração pelo trabalho de Luiz Baldin, o desejo de 

retornar ao campo e ter uma alternativa de renda, trabalhar com a produção de 

alimentos mais limpos, seguros e sustentáveis motivou essa tomada de decisão 

do casal. Hoje, sem a presença de Luiz e Amábile, Ivo e Nilce acreditam estar 

dando continuidade ao projeto pelo qual Luiz tinha muita afeição. 

Apresenta-se novamente a Figura 1, com indicações das atividades que 

são desenvolvidas na propriedade atualmente, conforme localização, a partir 

das quais é feita a descrição dos serviços oferecidos:
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Figura 3: Imagem aérea da propriedade com indicação das atividades

Fonte: arquivo pessoal da Família adaptado pela autora.

1: Local para pesca esportiva, pesque-pague e passeio de pedalinho;

2: Área sombreada com churrasqueiras, mesas, bancos/cadeiras, redes e 
possibilidade de fazer piquenique;

3: Área de estacionamento;

4: Agrofloresta em formação à direita, à esquerda área destinada à 
produção de alimentos e na encosta da mata possuem algumas caixas de abelha. 
Este é um ponto de parada quando é oferecido o Sítio Tour; 

5: Recanto das Mimosas é o local em que ficam as galinhas, galos, 
pintinhos, codornas e perus. As crianças podem tratar os animais durante a 
visitação e recolher os ovos no galinheiro;
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6: Entrada da Trilha dos Macacos. A trilha segue no meio da mata, na qual  

há, pelo menos, um local  de parada que o “Vovô Ivo” apresenta a “cadeira do 

cacique” aos visitantes. É um momento de contar história com uma mensagem 

de cuidado ao meio ambiente;

7: Horta que abastece a família, a feira local e também as entregas 

semanalmente. 

8: Chalé Bem-te-vi, oferece hospedagem para até 6 pessoas. As pessoas 

podem cozinhar, tendo acesso a horta e ao galinheiro;

9: Escolinha de Pesca do Vovô Ivo e local dos patos e marrecos. Crianças 

podem aprender a pescar neste espaço;

10: “Costelódromo” é o local destinado ao preparo do costelão, prato 

bastante conhecido entre os gaúchos. O costelão é oferecido em eventos 

específicos divulgados antecipadamente; 

11: Residência da família com porão, no qual são vendidos produtos 

produzidos no local (geleias principalmente) e de outros agricultores da região, 

há banheiros e espaço para pequenos eventos. O porão também é chamado de 

“vendinha”.

Acrescenta-se que o Sítio Canto das Aves funciona durante os finais de 

semana e feriados. Enquanto as pessoas estão no local é feito o “Sítio Tur”, um 

passeio pela propriedade com paradas que explicam as atividades da mesma com 

enfoque na produção orgânica e experiência de plantar verduras e colher ovos. 

Destaca-se ainda que no Sítio são oferecidos alimentos e bebidas saudáveis, 

produzidos pela Nilce principalmente, não são comercializados refrigerantes 

ou outros alimentos industrializados. 
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Hoje, pode se dizer que a essência que Luiz buscava enaltecer durante 

as visitas voltou a viver com as ações que são desenvolvidas. O amor pela 

natureza, pelos animais, a preservação ambiental, manutenção e diversificação 

da flora e fauna, além, de práticas agrícolas orgânicas tornam o lugar muito 

especial e diferente daquilo que é comum na maioria dos atrativos turísticos da 

região. 

Conforme relato do casal “é gratificante dar sequência ao que foi iniciado”. 

Além de o turismo hoje ser um aporte financeiro, eles acreditam que trabalham 

com a “elevação do bem-estar das pessoas” promovendo uma conscientização 

e mostrando que é possível produzir de forma orgânica e, com isso, “despertar 

o desejo de colher algo que você produziu.” Por fim, o casal entende que “o 

contato com as práticas do sítio pode sensibilizar as pessoas a um consumo 

mais consciente”.

Considerações Finais

Ao final deste trabalho, construído com base no diálogo da teoria com 

a prática, nota-se com mais evidência o potencial do turismo rural em Iraí a 

partir do estudo de caso do Sítio Canto das Aves. Percebe-se que a propriedade 

trabalha o turismo rural numa perspectiva do desenvolvimento rural sustentável 

e que suas ações podem servir de referência a outras famílias que desejam 

desenvolver a atividade. 

A prática de uma agricultura sustentável e sua propagação por meio das 

ações de turismo rural motiva o público infantil, jovem e adulto a visitar o Sítio 

e participar das experiências cotidianas vivenciadas pelo casal. Além disso, a 

produção de alimentos “limpos e seguros” está em fase de certificação orgânica, 

tendo a família já recebido a primeira auditoria. Com o certificado, o Sítio 
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Canto das Aves se tornará a primeira propriedade rural de Iraí a ser considerada 

oficialmente orgânica4. 

A propagação de práticas agroecológicas e hábitos saudáveis de 

alimentação ocorridas atualmente repetem os fatos do final da década de 1980, 

quando Luiz Baldin iniciava o turismo rural em sua propriedade. Naquela época, 

com enfoque na produção de mel e na satisfação do casal em receber turistas, 

principalmente idosos. Atualmente, o enfoque está na produção de alimentos 

não se restringindo a um tipo, na divulgação de práticas sustentáveis e hábitos 

alimentares saudáveis com geração de emprego e renda, motivação, realização 

e satisfação por colaborar no desenvolvimento rural. 
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