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 A presente pesquisa tem por objetivo analisar as relações de mediação 

estabelecidas entre agricultores ecologistas e mediadores sociais ligados ao núcleo 

Missões da Rede Ecovida de Agroecologia, situado na região da fronteira noroeste 

do estado do Rio Grande do Sul. O problema norteador da investigação é o 

seguinte. Na trajetória de formação e desenvolvimento do núcleo Missões da Rede 

Ecovida de Agroecologia, como são estabelecidas as relações de mediação técnica 

e política entre os dirigentes, técnicos e agricultores ecologistas? Dessa forma, o 

objetivo geral é analisar as relações de mediação entre agricultores ecologistas, 

dirigentes e agrônomos do núcleo Missões da Rede Ecovida de Agroecologia, tendo 

em vista que propõe uma relação horizontal, e como estes mobilizam saberes, 

conhecimentos e poderes na consecução da agricultura ecológica e do movimento 

agroecológico. Para responder o problema de pesquisa e os objetivos propostos se 

optou pela utilização da metodologia de estudo de caso e pelo emprego das técnicas 

de análise documental, observação participante e a realização de entrevistas semi-

estruturadas e individuais com agricultores, agrônomos e dirigentes. 

 Importa esclarecer que a agricultura alternativa surge primeiramente na 

Europa, aproximadamente entre as décadas de 1920 e 1950, em uma gama de 

movimentos contestatórios1 à política e ao modelo de produção e consumo 

industrial. Surge antes da Revolução Verde2 ser difundida pelos governos dos 

                                                 
1
 Na Alemanha a agricultura biodinâmica e natural surgem associadas a um tipo de pensamento 

filosófico e místico, na França como reação à produção e alimentação industriais, e na Inglaterra a 
agricultura orgânica como meio de contestação política. Além dessas, pode-se destacar as 
denominações agricultura biológica, agroecológica e permacultura.  
2
 A Revolução Verde foi resultado da ofensiva dirigida pelos governantes dos países capitalistas à 

expansão da Revolução Vermelha pelo mundo (avanço do socialismo). A Revolução Verde tinha por 
objetivo modernizar a agricultura, subordinando-a à indústria, e difundir o capitalismo pelo mundo. 
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países centrais e incentivada a produção agrícola com a adoção de seu respectivo 

“pacote tecnológico”: sementes certificadas pela indústria, adubos químicos, 

venenos, pesticidas, corretivos de solo, tratores, colheitadeiras, máquinas e 

equipamentos agrícolas.  

No Brasil a agricultura ecológica emerge na década de 1970 no contexto de 

redemocratização do país e de emergência de novos atores no campo3, momento 

também de contraposição de grupos de agricultores familiares e agricultores sem 

terras às políticas agrícola e agrária excludentes implementadas no período 

ditatorial. Esses agricultores contestam a via da modernização conservadora e as 

mudanças técnicas e econômicas impostas de cima para baixo para incentivar a 

industrialização urbana e modernizar a agricultura atrelando-a à indústria. Práticas 

alternativas de produção e comercialização em defesa da agricultura familiar, da 

soberania alimentar, da autonomia e da justiça social são iniciadas pelos agricultores 

e suas organizações4 resultando, no final da década de 1990, na criação da Rede 

Ecovida de Agroecologia que se propõem a ser um espaço de articulação em torno 

da agroecologia. 

Neste trabalho propomos pensar a agroecologia como uma heresia que busca 

se estabelecer dentro do campo científico agronômico em oposição à agricultura 

convencional implantada pela Revolução Verde. Apesar de não haver consensos 

sobre a definição da agroecologia, que é entendida por alguns autores como ciência 

e técnica agrícola alternativa à agronomia convencional e por outros como um 

movimento social contestatório e de defesa do modo de vida de agricultores 

familiares em busca do desenvolvimento rural sustentável, todas as perspectivas 

atribuem um papel diferenciado para o agrônomo enquanto mediador técnico 

quando comparado ao papel que lhe é atribuído pelo modelo convencional de 

ciência agronômica.   

                                                 
3
 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), sindicalismo rural da CUT, entre outros.  
4
 Além dos movimentos sociais, os agricultores foram apoiados por setores progressistas da Igreja 

Católica, ONGs e militantes ambientalistas (agrônomos e profissionais da saúde). 
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Entendemos que os diferentes papéis atribuídos ao agrônomo pela ciência 

agronômica convencional e pela agroecologia impactam sobre a formação 

acadêmica dos profissionais que atuarão fornecendo assistência técnica aos 

agricultores. Impactam no sentido de que na ciência agronômica convencional o 

conhecimento e o saber-fazer do agricultor é ignorado e o papel dos técnicos e 

extensionistas é difundir os insumos e as tecnologias modernas e orientar e 

monitorar o agricultor em sua aplicação. Nessa relação verticalizada, o agricultor 

sofre uma ação de violência simbólica ao ser tratado como receptáculo de 

conhecimentos científicos que visam racionalizar a produção e aumentar seu lucro. 

Por outro lado, a agroecologia propõe uma relação mais horizontalizada entre 

agricultor e técnico na qual sejam relevados os conhecimentos do agricultor sobre o 

ecossistema de sua propriedade e da localidade e fomentadas interações e trocas 

de experiência entre os próprios agricultores tendo o técnico como agente que os 

conecta e apresenta. Nesse sentido, são relevadas a história da propriedade e as 

experiências de agricultura dos agricultores. 

Dessa forma, busca-se problematizar e investigar como os agricultores 

ecologistas, agrônomos e dirigentes ligados ao núcleo Missões da Rede Ecovida de 

Agroecologia estabelecem relações de mediação técnica e política com o objetivo de 

realizar agricultura ecológica e dar continuidade ao movimento ecológico sendo que 

esses agentes possuem habitus e trajetórias distintas em relação à agricultura e à 

agroecologia. Entendemos que as negociações, consensos e divergências entre 

esses agentes envolvem os capitais culturais (técnico-científico, político, simbólico) 

diferentes, constituídos ao longo de suas trajetórias e relacionados aos seus habitus, 

que mobilizam de acordo com a situação e que influenciarão a prática da agricultura 

ecológica, o processo de certificação participativa e o acesso aos mercados de 

produtos orgânicos e agroecológicos. 

Diferentemente dos mediadores, que formam seus habitus em relação ao 

campo científico agronômico e ao campo político, os agricultores ecologistas estão 

situados no espaço social externo a esses campos (ou são meros consumidores 
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passivos nestes campos) e são tocados por várias visões e representações sobre a 

agroecologia. Por isso, ela adquire para eles sentidos diferenciados e mais amplos, 

principalmente porque o seu habitus está ligado às suas práticas e vivências que 

tentam romper com os modelos convencionais de agricultura. Assim, os mediadores 

atuam junto aos agricultores ecologistas fazendo a articulação entre o espaço social, 

que contempla os valores, saberes e fazeres tradicionais desses agentes, e os 

campos da ciência agronômica e da política. Nesse trabalho eles podem influenciar 

a construção de novos projetos de agricultura e de mobilização social, sendo que os 

seus projetos não necessariamente coincidirão com os projetos dos agricultores. 

 


