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Resumo 

 
Este artigo tem como finalidade ressaltar aspectos relevantes para o desenvolvimento do projeto 

de pesquisa em fase de elaboração o qual visa tratar do trabalho do Técnico da EMATER
3
 do município 

de Ibarama
4
, RS, frente aos agricultores tradicionais desse município. Inicialmente com uma revisão 

bibliográfica trataremos das diferenças e a difícil aproximação entre agricultores tradicionais e engenheiro 

agrônomo, ambos com um domínio de conhecimento bastante diverso, que ainda que devessem ser 

complementares, muitas vezes acabam conflitando. Sendo o saber agronômico baseado em estudos e 

testes científicos e agricultores tradicionais baseados na tradição e na ancestralidade, são freqüentes os 

desencontros entre os dois grupos no que tange a percepção da natureza e no uso de técnicas, sendo ainda 

pouco expressiva a aproximação entre esses dois universos.  
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O presente artigo, que consiste em uma revisão bibliográfica, pretende 

apresentar sumariamente alguns apontamentos acerca da dificuldade de aproximação 

entre agricultores tradicionais e engenheiros agrônomos, ambos com um domínio de 

conhecimento bastante diverso que, em que pese devessem ser complementares muitas 

vezes acabam conflitando. 
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Por agricultores tradicionais entendemos aqueles que apresentam uma reduzida 

ou inexistente inserção nos padrões tecnológicos da agricultura industrial, cabendo 

afirmar ainda que muitos deles encontram-se a margem dos interesses da agronomia e 

também das políticas públicas destinadas ao setor. 

De acordo com Rodrigo Azevedo
5
: 

Evidentemente há uma imensa diversidade nas abordagens agrônomicas 

e nas atuações dos profissionais da área, o que, de certo modo, dificulta 

a generalização feita no titulo. Mas por outro lado, há um determinado 

habitus do campo de conhecimento, presente na formação e no 

exercício profissionais, que permite que essa generalização seja feita. 

(AZEVEDO, 2003, p.33) 

É preciso destacar que a literatura especializada apresenta uma diversidade de 

possibilidades interpretativas para esse grupo social, sendo inegável, no entanto, as 

divergências frequentes no que diz respeito a perspectiva de agricultura e de produção 

entre os agricultores tradicionais e os agrônomos. 

Os agricultores tradicionais ao longo de suas historias constroem modelos 

inúmeros e variados como o próprio grupo uma vez que: “Há pelo menos tantos regimes 

de conhecimento tradicional quanto existem povos. É só por comodidade abusiva, para 

melhor homogeneizá-lo, para melhor contrastá-lo ao conhecimento científico, que 

podemos usar no singular a expressão “conhecimento tradicional.” (CUNHA, 2007, p. 

79). 

Contrapondo os agricultores tradicionais temos a agronomia que também 

construiu os seus modelos e padrões, pretendendo a generalização e universalização 

orientada a partir de uma fundamentação cientifica que percebe os agricultores 

tradicionais com comportamentos empiristas e pré-lógico. 

Sobre a pretensão de universalização da ciência cabe referir que: 

A pretensão de universalidade da ciência talvez seja herdeira das 

idéias medievais de uma ciência cuja missão era revelar o plano 

divino. Desde o século XVII, ao se instaurar a ciência moderna, ela foi 

deliberadamente construída como una, através de protocolos de 

pesquisa acordados por uma comunidade. (CARNEIRO, 2007, p. 76) 
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Passaremos agora a apontar algumas peculiaridades dos sistemas de 

conhecimento dos agricultores tradicionais e dos agrônomos.  

Os agricultores tradicionais organizam seu sistema de conhecimento que os 

permite conhecer a constituição e a natureza dos moldes agrícolas, modelos esses que 

privilegiam os conhecimentos próprios dos agricultores interligados com o 

conhecimento constituído a partir a dimensão coletiva e comunitária de tal sorte que, 

esses conhecimentos são partilhados de geração para geração.  

Como citado por Rodrigo Azevedo os autores Alcorn (1989) e Toledo (1992) 

chamam esse conjunto de saberes de Roteiro agrícola, ou práxis que significa um plano 

internalizado de ação que é utilizado quando se faz necessário desenvolver um processo 

de produção. Este plano é constituído tendo como base informações de várias naturezas 

determinada pela matriz cultural, variando de acordo com as condições sociais e 

históricas dos agricultores. 

Para Toledo (1992), existem três fontes para esse plano ser construído: a) a 

experiência acumulado ao longo da história de cada grupo social; b) a experiência 

socialmente compartilhada dentro de cada geração de agricultores e c) a experiência 

pessoal de cada agricultor.  

Quando referimos os conhecimentos dos agrônomos destacamos que esse roteiro 

se constitui a partir do conhecimento cientifico e de um conjunto de regras codificadas 

no roteiro agrícola ou práxis, regras essas que são utilizadas a cada decisão que precisa 

ser tomada não sendo necessária análises detalhadas de cada problema.  

Para Toledo (1992) é através das mentes e memórias dos agricultores que são 

formadas as matrizes que constituem os roteiros agrícolas. Alcorn (1989) denomina esse 

modelo de ideologia agrícola
6
 e Toledo (1992) de corpus, desta forma orientando as 

pessoas de como podem, devem, compreendem e fazem  a agricultura. 

As referencias socialmente construídas, ideologia e roteiro agrícola, levam a 

constituição de um modelo conceitual através dos quais os sujeitos ligados a agricultura 

analisam e julgam os sistemas de produção. Tanto os agricultores tradicionais como os 

agrônomos possuidores do conhecimento cientifico acreditam serem detentores do 

conhecimento, dificultando a transposição de saberes. 

                                                 
6
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Segundo Rodrigo Azevedo, (2003 p.33) cita duas questões norteadoras da 

incompatibilidade entre os modelos conceituais dos agricultores e dos profissionais da 

agronomia: 1) significado e o sentido da agricultura para agricultores e para 

profissionais da agronomia e 2) as relações entre os fundamentos mecanicistas da 

ciência agronômica e vitalista de algumas praticas realizadas pelos agricultores.  

Segundo um sociólogo holandês, referido por Rodrigo Azevedo, (Box, 1998) 

que estudou o cultivo de mandioca na República Dominicana, demonstra claramente a 

diferença entre o significado da agricultura e da mandioca, na vida do agricultor e na 

vida do profissional.  

Para o agricultor o plantio da mandioca ou de qualquer espécie é uma parte 

fundamental da sua vida, para o agrônomo a compreensão dessa atividade esta ligada a 

prática profissional, ou seja, agricultura é uma atividade social e agronomia busca 

compreender essa atividade, sendo as duas de naturezas distintas, uma mais simbólica e 

outra marcadamente objetiva.  

Os diferentes profissionais que trabalham com agricultores tradicionais deveriam 

sempre ter em mente essa diferença.  Rodrigo Azevedo citando Fonseca (1985), afirma 

que a ideologia dos profissionais da agronomia coloca seu roteiro tecnológico como 

única forma de produção ao passo que, para os agricultores tradicionais, as atividades 

agrícolas fazem parte de um processo de relacionamento com o mundo enquanto que  

para os profissionais da agronomia a agricultura é vista apenas como uma atividade com 

fins lucrativos. 

A agricultura como conhecemos hoje surgiu no século XIX, junto ao 

mercantilismo, cabendo destacar que já naquele momento identificamos uma oposição 

ao conhecimento tradicional que segundo Coelho (1999), citado por Rodrigo Azevedo 

ressalta a construção do campo do conhecimento da agronomia baseado numa 

preocupação com os lucros da produção. 

Sobre a constituição dos profissionais da agronomia achamos adequado citar 

Graziano que afirma que: 

Garantidos pelo monopólio de uma saber técnico, os agrônomos 

assumiram o papel de mediadores entre o poder púbico e a iniciativa 

privada, colocando-se, ao mesmo tempo, como instrumentalizadores 

da preservação da grande propriedade e do controle sobre os homens à 

margem da produção mercantil. Dessa feita, a semelhança entre suas 

diferentes propostas de ensino agrícola e de intervenção sobre o 

mundo rural, residiu no fato de desembocarem todas elas, no controle 

sobre a mudança, mediante a construção de um paradigma de produtor 

rural moderno, que serviria como princípio de um sistema 
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classificatório, capaz de respaldar inclusões e exclusões no tocante às 

políticas referentes à agricultura em geral e ao trabalhador em 

particular. (GRAZIANO, 2001, p.30) (grifo nosso) 

 

No mesmo sentido Mendonça refere que: 

Os agrônomos constituíram-se pouco a pouco, num novo tipo de 

intermediários entre o trabalhador rural e classe dominante, entre 

empresa e ciência. Configurava-se um novo corpo de especialistas 

que, ao abrigo da administração, da técnica e da ciência, instaurava 

um novo tipo de relação de dominação, mais indireta, mais 

dissimulada e, sobretudo, mais neutra. Os agrônomos se constituíram 

num traço de união entre o dinheiro (a burguesia de negócios) e a terra 

(a aristocracia) o que explica, em certa medida, algumas 

características das instituições e do pensamento agronômico em geral. 

(MENDONÇA, 1999, p.21). 

 

Ao analisarmos essa discussão sobre os significados da agricultura para o 

agricultor e para o profissional temos que distinguir dois papéis diferentes: 1) o do 

agricultor imerso na rede social e natural de construção concreta da agricultura e 2) o do 

profissional socialmente determinado a produzir e transferir conhecimentos científicos 

sobre agricultura.  

Vários agricultores tradicionais compreendem seus sistemas de produção a partir 

de concepções vitalistas, a ciência agronômica se desenvolveu no contexto da visão 

mecanicista do mundo, para a agronomia não existem uma substancia vital que dê 

sentido as coisas, os agricultores tradicionais entretanto podem utilizar princípios 

vitalistas para a compreensão e manejo do seu sistema de produção.  

Nesse contexto não se tem como objetivo negar o conhecimento cientifico da 

agronomia, trata-se apenas de reconhecer que existem outras explicações em que 

devemos compreendê-las, ou ate mesmo compreender o que os agricultores dizem e 

fazem. 

 Bellon citado por Rodrigo Azevedo, (2001) afirma que o conhecimento dos 

agricultores tradicionais se expressa de três formas: impressões, taxonomias e normas 

práticas. 

 As impressões representam a primeira expressão da ideologia agrícola. As 

taxonomias são uma forma mais elaborada de expressão do conhecimento. Normas 

práticas permitem compreender as construções dos conhecimentos dos agricultores 

tradicionais. Sendo este o processo de construção do conhecimento dos agricultores 

precisamos compreender, em primeiro lugar, que o conhecimento dos agricultores 

tradicionais busca atender somente as suas demandas especificas, relacionadas às suas 
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próprias necessidades de reprodução social e material, ao passo que conhecimento 

cientifico é produzidos nas estações experimentais. Outro aspecto importante está 

relacionado à terminologia empregada tanto pelos agricultores tradicionais como pela 

agronomia. 

 A terminologia empregada pela agronomia denominada de taxonomia busca 

nominar as categorias sendo precisa sistemática e generalizável. A terminologia dos 

agricultores tradicionais tem caráter absolutamente utilitário no sentido de expressar 

conhecimento de um grupo de agricultores.  

O terceiro aspecto de relevância trata da experimentação, sendo que as etapas 

clássicas da experimentação agronômica cientifica são: 1) identificação do problema; 2) 

a formulação de uma hipótese; 3) submissão dessa hipótese a comprovação, por meio da 

experimentação; 4) corroboração ou refutação da hipótese. 

A experimentação dos agricultores tradicionais também passa por essas etapas 

ainda que algumas diferenças devam ser apontadas: A primeira traça a diferença dos 

mecanismos de controle da experimentação. A segunda refere-se à variação da 

variabilidade intrínseca do material experimental outro aspecto de destaque são as 

técnicas de medição empregadas.  

A validade dos resultados obtidos tanto na agronomia como na dos agricultores é 

a etapa mais importante. Os mecanismos de aceitação social dos resultados obtidos 

também são diferentes para agrônomos e agricultores. Para os agrônomos os resultados 

das investigações cientificas são aceitos quando outros pesquisadores os reconhecem 

como validos. Para os agricultores os resultados obtidos e sua aceitação são feitos pelo 

compartilhamento do conhecimento com seu grupo.  

Os conhecimentos dos agricultores baseiam-se numa prolongada vivência 

empírica e são geradas de experiências diferentes, algumas experiências vem de geração 

para geração outras são compartilhadas na formação pessoal de cada agricultor, essa 

formação é realizada com participação de crianças e jovens, outra forma de construção 

do conhecimento é a experiência coletiva de cada geração sendo compartilhada no 

âmbito de seus mecanismos de socialização, e por fim a experiência individual de cada 

um. Sendo que todas as experiências dos agricultores são compartilhadas por intermédio 

de mecanismos informais e orais.   

O conhecimento agronômico é construído a partir do acumulo dos resultados de 

vários experimentos e da contribuição de muitos outros campos do conhecimento. 

Desde sua constituição como campo do saber, essa forma de conhecimento passou por 
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alterações, sendo que hoje se volta preferencialmente a aspectos governados pelo 

mundo natural.  

Se para os agricultores tradicionais o compartilhamento desses conhecimentos é 

feita de forma informal e oral, já que o conhecimento dos agricultores passa por uma 

rede de pessoas envolvidas na geração de conhecimento e essas mesmas pessoas estão 

envolvidas diretamente nos sistemas de produção, o mesmo não acontece no âmbito da 

investigação cientifica que é compartilhado de forma escrita.  

A última diferença entre conhecimento do agricultor e do profissional decorre do 

fato de que a ciência metodologicamente requer a separação clara entre o sujeito que 

investiga e o objeto que é investigado.  

Acerca dessa incompatibilidade Azevedo refere que:  

Nesse sentido, a atuação dos profissionais da agronomia pode ser 

desnecessária para os agricultores tradicionais, uma vez que, com base 

nos modelos conceituais mercantilistas, muitas vezes, as soluções 

apontadas para os problemas são inócuas, impossíveis e 

incompreensíveis. (2003, p.42); 

 

A constatação desse distanciamento entre saberes agronômicos e saberes 

tradicionais expõe uma fragilidade e também um caminho para a agronomia superar 

essa dificuldade, visto que: 

A agronomia, na formação de seus profissionais e na construção do 

conhecimento cientifico, precisa abandonar a estratégia de construir e 

introjetar nos corações e mentes de seus profissionais um modelo 

prévio, e único, para julgamento e compreensão dos sistemas de 

produção. A postura deverá ser a de compreensão da imensa e rica 

diversidade de sistemas de produção que a história forjou. 

(AZEVEDO, 2003, p.43). 

 

Ainda nesse sentido: 

Os sistemas de conhecimentos dos agricultores tradicionais estão 

imersos em lógicas e modos de operação distintos daqueles dos 

profissionais da agronomia. Como o nosso ponto de partida é a 

necessidade de um modelo conceitual prévio para a compreensão dos 

sistemas de produção, pode-se concluir que as possibilidades de 

incompreensão mútua são enormes. Entretanto, não se quer afirmar 

que a compreensão mútua seja impossível e já há, de fato, rica 

experiência acumulada no sentido da construção desse diálogo. 

(AZEVEDO, 2003, p. 42). 

 

Manuela carneiro da Cunha, uma das mais destacadas antropólogas brasileiras,  

ao discorrer sobre conhecimento tradicionais e conhecimentos científicos destaca o 

distanciamento entre essas duas formas de saber afirmando que: 
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Talvez vocês estejam esperando que eu diga que saberes tradicionais são 

semelhantes ao saber científico. Não: eles são diferentes, e mais diferentes do que se 

imagina. Diferentes no sentido forte, ou seja, não apenas por seus resultados. [...] 

Poderíamos começar notando que, de certa maneira, os conhecimentos tradicionais 

estão para o conhecimento científico como as religiões locais para as universais. O 

conhecimento científico se afirma, por definição, como verdade absoluta até que outro 

paradigma o venha sobrepujar, como mostrou Kuhn. Essa universalidade do 

conhecimento científico não se aplica aos saberes tradicionais – muito mais tolerantes – 

que acolhem freqüentemente com igual confiança ou ceticismo explicações divergentes 

cuja validade entendem seja puramente local. 

 

 

Considerações Finais 

Este trabalho teve como objetivo contextualizar as práticas dos agricultores 

tradicionais e dos agrônomos, assim como apontar suas diferenças e salientar a 

importância da soma do conhecimento agrônomo e dos agricultores tradicionais para 

um melhor crescimento e desenvolvimento da agricultura.  

Agricultores tradicionais para esse estudo são aqueles que seguem padrões 

produtivos herdados de seus ancestrais ou gerações anteriores, cabendo ainda aos que 

não aderiram por completo as modernizações e implementação industrial na agricultura, 

embora já exista uma grande aceitação das técnicas agronômicas por esse grupo, ainda é 

possível percebermos uma certa resistência a implementação da  denominada agronomia 

cientifica. 

Por vezes o agricultor tradicional vê o plantio como continuidade dos saberes 

passados de geração a geração e como o agrônomo também chega a acreditar que são 

detentores do conhecimento como verdade única.  

Os agrônomos possuidores do conhecimento cientifico, são a ligação entre os 

agricultores e o poder publico, podendo desenvolver um importante papel na 

conscientização da preservação ao meio ambiente, assim como no uso mais racional dos 

recursos, o que lamentavelmente só a pouco tempo vem sendo tratado nos curso de 

agronomia, segundo  informação disponibilizada na bibliografia especializada. 

Vivemos um momento em que ganham visibilidade os denominados saberes 

tradicionais que vêm inclusive encontrando acolhida em espaços pautados, até bem 

pouco tempo exclusivamente pela racionalidade científica, com espacial destaque a 
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comunidade acadêmica. Nesse contexto esse estudo introdutório e preliminar a pesquisa 

de campo pretendeu apresentar alguns limites e desafios a efetiva articulação entre 

saberes tradicionais dos agricultores e saberes agronômicos  peculiares aos profissionais 

das ciências agronômicas. 
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