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RESUMO: O trabalho refere-se à reflexão produzida a partir do trabalho de 

dissertação, tendo como pano de fundo a pesquisa de campo realizada entre 

agricultores da região de Pelotas, Rio Grande do Sul. O contexto no qual o 

trabalho foi gerado diz respeito a uma rede construída a partir de práticas e 

narrativas ligadas ao “universo” da agricultura familiar de “base ecológica”. A 

proposta deste trabalho reside na tentativa de tensionar o “ecológico” enquanto 

um conceito universal e homogêneo na rede. Procuro demonstrar, então, que as 

relações entre os atores se dão em escalas diversas, extravazando a cartilha da 

                                                        
1 Artigo apresentado no Grupo de Trabalho II intitulado “De ecologías, derechos y 
conservaciones: la relación naturaleza-cultura en la antropologia contemporânea” da XI Reunião 
de Antropologia do Mercosul ocorrida em Montevideo, Uruguai em dezembro de 2015.  



técnica e dos modelos de propriedades agrícolas. Interligam o cosmos com as 

escolhas econômicas (produtivas). Experienciam os ambientes através de uma 

percepção cotidiana, formulando relações heterogêneas com a(s) natureza(s). 

Nessa lógica, percebo o(s) ecológico(s) enquanto hábitos de percepção e/ou 

engajamentos, constituindo-se num processo cotidiano de educação da atenção, 

conforme proposto por Ingold (2010), a partir de relações das mais diversas 

naturezas e escalas, sejam elas entre humanos/humanos, humanos/não 

humanos, técnicas/ambientes, entre outros. 
Palavras-chave: Relação. Engajamento. Ecológico. Etnografia  

 
 
Flutuações sobre a rede 

 

O trajeto iniciou há muito tempo. As paisagens iam se modificando ao ritmo 

das estações do ano. Em setembro os pessegueiros estavam cheios de flores 

rosa, colorindo em tons bucólicos aquela paisagem rural. Fevereiro o ar estava 

seco e quente, a terra arenosa e com pouca produção. Era tempo de colher, 

fazer sucos, preparar vinhos e bolachas. Aquela flora pouco controlada ia 

ritmando suas tonalidades, crescimentos e expansões aos toques de cada 

estação. Nas caminhadas solitárias eu era acompanhada por uma sonoridade 

intensa e descompassada. Em intervalos de diferentes tempos surgiam cantos 

de bem-te-vi, sabiás-do-campo, cardeais, quero-quero; aparições de tucanos, 

pica-pau-de-cabeça-vermelha e até lebres2 em seus passos pesados e rápidos. 

A paisagem de relevo alto, com pequenos arroios e florestas antigas se mesclam 

à paisagem pastoril e agropecuária de noções lineares e homogêneas.  

Familiarizar-se com o trajeto exigiu uma percepção do tempo. Tempo aquele 

composto por diferentes ritmos e composições quando comparado à intensidade 

das cidades. Como numa fotografia, parada no tempo e no espaço, à primeira 

vista os sentimentos de solidão e vazio pareciam preencher o cenário rural de 

meu percurso. Ou ainda, segundo os literários estudados por Keith Thomas 

(2010) e as sensibilidades urgidas na sociedade inglesa quanto às plantas e 

                                                        
2 Em ordem de citação: Pitangus sulphuratus, Mimus saturninus, Paroaria coronata, Vanelus 
chilensis, Ramphastos toco, Campephilus Melanoleucos. Lepus europaeus. 



animais, havia muitos outros para quem o tempo se arrastava penosamente no 

campo. Com um olhar mais atento e imerso percebem-se as diversas 

composições destes ambientes. De plantas a animais, de cultivos a pessoas, as 

relações compostas ali são heterogêneas e multisituadas.  

Com a ajuda de um ônibus de linha eu podia circular por diferentes 

ambientes daquela Pelotas rural. Os deslocamentos eram difíceis e demorados, 

as chegadas eram esperadas. À mesa uma fartura de comidas, na ‘rua’ o 

excesso de trabalho com poucas mãos na enxada. Os diálogos intensos, o 

trabalho árduo e devagar ritmado nas horas do dia. No caderno, anotações sujas 

de terra e café buscavam notar e anotar as intensidades de um habitar conectado 

à terra.  

 
De que rede trata este ensaio? 
  

Produzido a partir do trabalho de campo realizado ao longo da pesquisa de 

mestrado3, este ensaio tem como pano de fundo a imersão em duas famílias de 

agricultores ecológicos. Trata-se de uma pesquisa de caráter etnográfico 

realizada na região de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil no período de outubro 

de 2013 a setembro de 2014. O método etnográfico é compreendido aqui 

enquanto uma vivência entre mundos, de um encontro intersubjetivo entre o 

pesquisador e os interlocutores da pesquisa. Como aponta Brandão (2007, p.12) 

“o trabalho de campo, a pesquisa antropológica, para mim, é uma vivência, ou 

seja, é um estabelecimento de uma relação produtora de conhecimento, que 

diferentes categorias de pessoas fazem e realizam”. 

Entende-se, neste trabalho, que “o sujeito e os sentidos do mundo vivido 

estão se constituindo mutuamente na dialética da compreensão/interpretação” 

(Carvalho, 2002, p.31). Dessa forma, é abolida qualquer perspectiva dicotômica 

entre o plano da ação e das ideias. Quando compreendido que os atores estão 

diante de um mundo-texto não há possibilidade de distinção entre estes dois 

planos, pois eles se tornam agentes permanentes na construção de sentidos 

deste mundo que está por se desvendar. 

                                                        
3 A agenda de pesquisa mais ampla originou a dissertação intitulada: “Mapeando a rede 
ecológica na região de Pelotas: um estudo etnográfico sobre a organização e a construção de 
sentidos da rede local”. 



Neste contexto busco apresentar os modos de habitar que, na perspectiva de 

Ingold (2012), diz respeito ao engajamento no processo de formação das coisas 

no mundo. Transpassa, então, a noção de um espaço e de um tempo já formado 

por definições geográficas ou sociais. Figuram-se as ideias de fluxo e 

movimento, marcado por diferentes ritmos, por exemplo, o crescimento de 

espécies vegetais, períodos de chuva e seca. 

  

Assim, desde a perspectiva do habitar a paisagem ganha 
importância como categoria analítica relacional e se 
reveste fundamentalmente de temporalidade, integrando 
numa mesma totalidade constituída de humanos e não-
humanos, os seres e o seu ambiente, os quais são criados 
(e se criam) no fluxo das atividades entre eles. (Carvalho, 
2009, p. 90) 

 

Como aponta Santos (2013, p.68), a esperança aqui afirmada é a de que uma 

“etnografia à mão” – em que habitar significa buscar nexos de uma participação 

integrativa com todos os seus elementos, empreendendo contatos, conhecendo 

acessos – sirva à sensibilidade da busca etnográfica por informações, 

complexificando qualitativamente nossas descrições. Procuro, assim, apresentar 

as histórias de vida dos interlocutores da pesquisa imbuídas pelas práticas 

cotidianas em torno de um trabalho na terra, no qual há um processo de 

percepção e atenção para diversos procedimentos de formação das coisas, 

sejam elas: espaços, plantas, animais, fogo, água, entre outros elementos. 

 

Em retorno à ideia de “percepção” em Ingold, chega-se a 
uma definição conceitual que tende a centralizar o conceito 
dentro da experiência do “fluxo”; ou seja, o conceito de 
percepção no autor, assim como acontece com outros, é 
remissivo a categorias que denotam formas de movimentos 
e movimentos que criam espaços [...] A percepção não 
estaria numa relação dentro/fora com o mundo a partir da 
tríade “mente”, “corpo” e “cultura” (Ingold, 2008), mas na 
integralidade desses três elementos que interagem sob o 
suporte de realidades materiais. (Santos, 2013, p.65-66) 

 

A rede de elementos que compõe este trabalho de pesquisa é aglutinada pela 

noção de uma prática de trabalho definida como agricultura ecológica. No 

processo local de formação da rede poderíamos definir algumas premissas que 



caracterizariam o trabalho ‘ecológico’: não utilização de aditivos químicos na 

lavoura, comercialização direta ou pela via de programas públicos de 

arrecadamento de alimentos orgânicos, diversidade de produção, trabalho 

familiar, entre outros. Tendo conhecimento destas premissas mais gerais, 

pretendo extravasar a ideia de que há a construção de uma noção única para o 

ecológico. Longe de dar conta de sua complexidade, aponto ao leitor que a rede 

explicitada neste ensaio será cortada, para fins analíticos, nas relações que os 

agricultores produzem ao longo de sua trajetória de vida com o trabalho e a terra, 

resultando num processo de produção cotidiana e contínua de ‘ecológicos’.   

 
Mato, lavoura, luteranismo. 
 

Ivo Scheunemann e sua família começaram a trabalhar por conta no ano4 

de 74 em uma pequena propriedade rural na comunidade do Remanso 

pertencente à cidade de Canguçu, Rio Grande do Sul, Brasil. Nos altos da 

Revolução Verde, o casal de descendente de alemães, produzia de forma 

convencional o alimento. A lavoura, organizada a partir do cultivo de diferentes 

espécies, tinha como principais culturas a soja, o milho, o feijão e a batata. Nesse 

sentido, no inicio da trajetória do casal, Ivo conta que praticavam uma agricultura 

diferente da que se faz hoje, onde não podia ter o mato tinha que estar tudo limpo 

apareceu uma doença ali vamos colocar veneno.  

Para Ivo o modelo proposto de uma agricultura convencional não era nada 

sustentável, porque tu tem sempre que comprar de novo e eles te vendem e te 

oferecem sempre coisas novas e diferentes, é ali que a gente fica dependente 

deles, das grandes multinacionais. A esposa conta que nunca foi muito a favor 

do veneno, apesar de utilizarem na produção na época sempre tiveram certa 

desconfiança com os resultados do produto além do que ele faz na lavoura. 

Como aponta Ivo a gente via que aquilo ali não era uma agricultura sustentável 

porque tu ficava dependendo dos recursos externos né, ai se trabalhou isso 

então, pequenas iniciativas né isso se foi aumentando. 

 Nesse sentido, podemos perceber que dois elementos parecem ter sido 

decisivos para promover a entrada na agricultura ecológica na família 

                                                        
4 Os trechos em itálico fazem referência à fala dos interlocutores da pesquisa.  



Scheunemann: a) o modelo de produção da Revolução Verde não era nada 

sustentável, o agricultor ficava dependente das multinacionais e seus pacotes 

tecnológicos, criando um mecanismo de endividamento progressivo das famílias 

que ainda preconizavam pela organização do trabalho entre integrantes da 

família e b) a gente via que aquilo já tava começando a dar problema tanto com 

a saúde da terra quanto com a saúde das pessoas. 

O casal sempre foi muito ativo nas atividades da comunidade religiosa 

local ligada à Igreja Luterana. Quando iniciou o trabalho de base do CAPA5 na 

região, as famílias de agricultores participaram ativamente, delineando as 

necessidades e demandas a partir das realidades das famílias. Foi lá nos anos 

80 quando o CAPA se inseriu na região que o casal inicia o trabalho mais voltado 

a uma agricultura ecológica. 

 

[...] Isso foi meio que uma demanda até [...] então ali 
começou a se pensar num sindicato, também começar a 
formar chapas de oposição nos sindicatos (rurais), questão 
de organização dos agricultores em associações 
comunitárias depois cooperativas, era bem aberto isso na 
igreja, porque tinha que acontecer isso né [...] (IVO, 
agricultor). 

 

A transição na propriedade começou aos poucos lá por volta dos anos 83, 

84. Segundo o agricultor, não adianta tu hoje ter uma lavoura convencional com 

química com adubo e dizer: vou parar com esse negócio hoje e vou ter a minha 

lavoura orgânica. Enquanto um processo que exige paciência e vontade, a 

transição demorou alguns anos para acontecer, mas deu certo, o difícil mesmo 

é começar.  

Atualmente a família reside na colônia de Pelotas, Rio Grande do Sul, 

próximo a uma comunidade luterana da região. Com a mudança de uma 

propriedade para a outra, Ivo conta das dificuldades de redescobrir o espaço, 

seus movimentos e sua dinâmica produtiva. Passaram-se alguns anos até que 

a produção se tornasse mais efetiva na nova morada. Entre humanos e 

movimentos do ambiente (terra, plantas, animais, chuvas e secas), a família foi 

inventando maneiras de superar as dificuldades do desconhecido. Num 

                                                        
5 Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor. 



processo de atenção entre os movimentos do ambiente, entre plantas e animais, 

Ivo foi percebendo aquilo que dava certo para plantar. Diferente do Remanso 

que dava quase tudo, aqui tem mais trabalho e mais atenção.  

Intercalando dinâmicas do ambiente com a infraestrutura técnica, o 

trabalho dos Scheunemann é intensificado na lavoura que é também horta. A 

partir de uma diversidade de alimentos, os ciclos da produção respeitam os 

tempos do ambiente. A safra de verão conta com tomates, melancia, berinjela, 

pêssego, em tempos de inverno os cítricos dão o sabor e a cor para o frio, além 

do aipim e do chuchu. Brócolis, cenouras, beterrabas, couves, temperos verdes, 

rúculas e alfaces estão presentes quase o ano todo nos ritmos do plantio e da 

colheita.  

Neste espaço a relação entre aquilo que vive e aquilo que morre 

ultrapassa um projeto de propriedade agrícola cunhado especificamente nas 

intencionalidades do agricultor. Para a família, pensar no trabalho na terra é 

perceber as mudanças constantes de espaço e de tempo que o habitar na lida 

da lavoura proporciona. De estação para estação o ambiente se reconfigura, seja 

no ordenado espaço da produção de alimentos, seja no mato circundante à 

lavoura.  

No ecológico da família Scheunemann se misturam o trabalho intenso no 

campo – ideais intimamente ligados à ética protestante –, produção de alimentos 

sazonais e uma constante observação e aprendizado com a dinâmica do 

ambiente e suas mudanças. A partir de uma relação de atenção e ordenação do 

espaço físico, o ecológico parece mesclar percepções, experiências no ambiente 

e memórias da família.   

 

 

 

Fogo, ervas, catolicismo. 
 

Rosa é agricultora desde sempre6, filha de descendentes de alemães, 

nasceu e se criou no campo. Quando eu comecei, que eu trabalhei? Mas eu toda 

                                                        
6 Nesta seção, todos os trechos em itálico correspondem às falas dos atores que estão sendo 
descritas suas trajetórias.  



vida, eu sempre fui agricultora né, eu toda vida trabalhei na terra, eu trabalho 

desde os oito anos. Rosa, quando já estava casada com Claudino, conta que 

tinham na propriedade diversos pés de pessegueiros em função da 

comercialização para a indústria de conserva local.  

Na propriedade localizada na colônia de Pelotas, Rio Grande do Sul, o 

casal exercia um trabalho baseado no modelo de produção convencional, 

plantavam com veneno e faziam todas aquelas coisas que mata a terra, né. Na 

época em que as empresas de conservas locais diminuíram a quantidade de 

absorção da produção local, a família teve dificuldades em escoar a produção 

baseada num único cultivo. Com dificuldades financeiras, em um contexto 

marcado pela expropriação de diversas famílias rurais, Rosa conta ter sido 

necessário pensar em outro projeto para o trabalho da família.  

Nesse sentido, em função de sua inserção intensa nos espaços de ação 

da Igreja Católica e, também, do contexto da época no qual as lutas sociais dos 

trabalhadores do campo se intensificavam, Rosa encontra o Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR)7. Pautadas em proposições diferentes 

nas relações de gênero, na saúde da mulher, no modelo de produção agrícola, 

a agricultora passa a acessar diferentes discussões através do movimento de 

mulheres.  

 

[...] olha eu sempre me envolvi muito com os trabalhos 
sociais, com os trabalhos de Igreja, e eu sempre me envolvi 
muito com a diocese, a diocese uma época, sempre se 
preocupou muito com a população, com o problema da 
terra, com o problema das famílias carentes, então sempre 
teve uma preocupação com esse tipo de [...] nessa linha aí. 
Então eu sempre trabalhei com movimento de mulheres, 
eu sempre trabalhei, não foi de graça que eu trabalhei com 

                                                        
7 “O MMTR-RS foi fundado em 1989, quando, no Rio Grande do Sul, três grupos regionais dois 
das Mulheres da Roça, ativas desde 1986, transformaram-se num movimento estadual e 
autônomo de agricultoras e para as agricultoras, com vistas à sua participação. A organização 
estava nas mãos de mulheres rurais e tinha como objetivo a sua emancipação. A estrutura 
baseava-se nos princípios da participação direta, da vida cotidiana e do pragmatismo das 
agricultoras rurais. Foi criada uma estrutura que o movimento chama de democrática. A inovação 
principal do movimento foi o estabelecimento da igualdade social e política na vida das 
agricultoras para que pudessem realizar a sua emancipação através da conscientização 
adquirida pelo convívio com o conjunto das outras mulheres. Com a aspiração de ser uma 
organização igualitária, antiautoritária e democrática, que aposta nas mudanças nos valores e 
estilos de vida, na vida política e social, no que se refere às pequenas agricultoras, o movimento 
apresenta grande semelhança com os surgidos no período da abertura política, os chamados 
“novos movimentos sociais”.” (SHAAF, 2003) 



movimento de mulheres camponesas em nível de estado 
do Rio Grande do Sul por 18 anos [...] (ROSA, agricultora). 

 

Aliadas à proposta de trabalho da Pastoral, o movimento extravasa o 

campo de ação direcionado, até então, para as mulheres do campo e passa a 

auxiliar na conscientização em relação ao trabalho na terra de famílias 

camponesas. Então a pastoral conseguiu liberar um funcionário que fizesse um 

trabalho como pastoral rural nas famílias e foi aí então que atingiu toda a região 

Arroio do Padre, Pelotas, Morro Redondo Canguçu, Piratini, Pedro Osório. 

Com a parceria instituída entre os dois coletivos, o trabalho foi sendo 

desenvolvido através de visitas nas casas das famílias. A diocese disponibilizava 

um carro e integrantes dos coletivos iam até as casas de agricultores familiares, 

conversar com as pessoas, discutindo solo, semente, saúde, água e assim por 

diante. Rosa conta que com o tempo de trabalho nas duas entidades ela 

percebeu que as questões que motivavam os diferentes trabalhos estavam tudo 

ligados, que uma coisa completava a outra. Ao ter uma alimentação 

saudável/natural estaria então se preocupando com a saúde no mesmo passo 

em que se produz um alimento sem veneno, assim tu já estava te tratando 

porque tem plantas que são medicamentos e também alimentos.  

Com um trabalho consolidado na agricultura familiar, cerca de vinte anos 

de experiência na produção ecológica, as tarefas na propriedade dos Jung é 

dividido entre os dois casais da família: Rosa e Claudino e o filho Fábio e, sua 

esposa, Angélica. A maioria dos produtos vendidos na feira são produtos 

processados como bolachas, chimias, geleias, compotas de pêssegos, além de 

remédios produzidos a partir de ervas medicinais, grãos e frutas.  

 

Todo mundo pega no trabalho, a gente organiza a 
semente, a gente paga um rapaz pra ajudar o Fábio a 
trabalhar na lavoura, a gente vai lá na horta e lá de vez em 
quando porque estamos processando tudo [...] todas as 
segundas e terças se faz biscoito, quarta se faz pão, cuca 
e bolo, então não sobra muito tempo, mas é uma função 
boa né, aonde tu tem retorno [...] (ROSA, agricultora). 

 

 O ecológico dos Jung corresponde a distintas temporalidades. O fogo é 

entoado enquanto elemento principal na prática cotidiana de trabalho. Após ter 

problemas de saúde, Claudino teve que diminuir o ritmo dos trabalhos manuais 



na lavoura. Rosa e Angélica foram tomando a frente do trabalho com a produção 

de processados, como panifícios e doces. Numa relação de necessidade de 

manutenção da família e um espaço de comercialização ainda aberto, o controle 

da renda familiar passou a ser organizado a partir do fogo. A cozinha da rua 

ritmada entre doces (compotas de pêssego e geleias) e panifícios (pães, 

bolachas e cucas) é intercalada com o trabalho na lavoura. Entre coleta e 

escolha das sementes de grãos (feijão e milho), podas e raleios das árvores 

frutíferas, coletas de ervas medicinais e cascas de árvores e a produção no fogo 

a lenha, o ecológico dos Jung vai tomando forma a partir de uma relação 

cotidiana com os elementos naturais, limites dos corpos e fases da lua.  

 À esquerda de uma das portas da cozinha, um calendário agrícola. Rosa 

o utiliza com cautela, na memória há saberes que sua mãe lhe passou e que ela, 

pela experiência na terra, sabe que dão certo. Na lua minguante não se planta, 

apenas se colhe tudo aquilo que queira que seja guardado. Na lua crescente é 

ideal o plantio. O movimento da lua organiza o caderno das produções 

semestrais. Quando não se planta, se colhe e é na época de colheita o momento 

em que os remédios, com suas ervas medicinais, são amplamente produzidos. 

Em meio à diversidade de plantas, Rosa formula remédios para pressão alta, 

diabetes, pneumonia, dores de garganta, preventivos para gripe, entre outros. 

Numa mistura de conhecimento da mãe e da avó, dos grupos de mulheres rurais 

e de cursos de formação, Rosa foi formulando seu próprio jeito de fazer 

remédios. Da associação de agricultores que participa ela ainda é a única que 

cria este fluxo entre planta e cura pelas ervas medicinais.  

Atualmente a organização da produção e trabalho na propriedade da 

família está direcionada para a comercialização nas feiras ecológicas da 

associação ARPASUL8. A agricultora participa, ainda, do grupo de mulheres da 

economia solidária ligada a Cáritas9, vinculando-se a outros espaços de 

comercialização como, por exemplo, na feira da associação Bem da Terra da 

Universidade Católica de Pelotas. 

 

Ecológicos na prática e uma abertura ao tema 

                                                        
8 Associação Regional de Produtores Agroecologistas da Região Sul  
9 Entidade ligada à Igreja Católica. 



  

A reflexão que me propus neste ensaio esteve organizada em torno da 

tentativa de tensionar a noção de ecológico enquanto conceito homogêneo nas 

práticas cotidianas na agricultura10. Espero ter demonstrado ao leitor, a partir da 

narrativa produzida, as articulações diversas que o trabalho na terra parece 

produzir a partir das experiências de cada agricultor nos ambientes. Ao 

mudarmos os termos da análise etnográfica para uma perspectiva ecológica, 

novas complexidades podem ser entoadas nos trabalhos antropológicos.  

Compreendido enquanto um processo inventivo (Wagner, 2012), os 

ecológicos produzidos por Rosa e Ivo, e tantos outros agricultores, parecem 

chamar a atenção para as diferentes possibilidades de um ser formando-se no 

mundo à sua volta. Nesse sentido, os entrelaçamentos entre humanos e não-

humanos permite afirmar uma unidade neste espaço sem perder a alteridade, 

pois como afirma Carvalho (2009) a unidade não nega a alteridade uma vez que 

o processo de consciência e reflexão em um e outro não é idêntico.  

Nos escritos de Merleau-Ponty, é feita referência à noção de Umwelt 

desenvolvida por Jakob von Uexküll a qual tem encontros explícitos com as 

propostas ingoldianas. Para Uexküll, a definição do objeto antecipa a definição 

de sistema aberto, no qual interage com o seu ambiente. Neste sentido torna-se 

impossível pensar em objetos fora do ambiente. Segundo seu filho Uexküll 

(2004, p.22) foi a partir dessas ideias que o autor desenvolveu seu conceito da 

“Umwelt específica da espécie” — o segmento ambiental de um organismo, que 

é definido por suas capacidades específicas da espécie tanto receptoras quanto 

efetoras (definidas por Uexküll como “percepção” e “operação”). 

Nas contribuições de Ingold, pessoas e coisas são pensadas a partir da 

articulação em seus ambientes. Aproximando das ideias de Uexküll, Ingold 

conecta as materialidades do mundo aos seres no mundo, de forma que “cada 

parte da situação só age como parte de uma situação de conjunto; nenhum 

                                                        
10 No Brasil foi somente no ano de 2012 que um plano nacional foi criado pelo governo federal a 
fim de apontar diretrizes para a agroecologia e a produção orgânica, no qual foi 
firmado:“compromisso do governo federal em “integrar, articular e adequar políticas, programas 
e ações indutores da transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica, 
como contribuição para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por 
meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis.” 
(PLANAPO, 2013.) 
 



elemento de ação tem, de fato, utilidade separada” (Merleau-Ponty, 2006, 

p.284). Como aponta Otávio Velho (2001, p.136):  

 
[...] a escolha entre oposição ou não entre natureza e 
cultura não é puramente objetiva, pois depende de 
inúmeros fatores em que o social e o individual se imbricam 
um no outro. E essa escolha é, de certa forma, política, pois 
refere-se a modos de habitar o mundo e não simplesmente 
a representações. 

 

Acompanhada pela ideia de engajamento no mundo se pode observar que 

as experiências cotidianas destes agricultores no ambiente ganham importância 

central nas relações de aprendizado e formação das paisagens das 

propriedades rurais. Pensar a partir de uma perspectiva ecológica é apontar para 

um caminho de construção conjunta do mundo, de coisas e pessoas, de plantas 

e animais, de técnicas e saberes. E é a partir das várias possibilidades de relação 

com/no mundo que deixo em aberto este ensaio, a fim de que possamos ampliar 

e complexificar este debate no campo da agricultura ecológica.  
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