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O presente resumo visa apresentar os primeiros resultados da pesquisa de doutorado 
intitulada “Práticas agrícolas alternativas e a produção de territórios” que está sendo 
desenvolvida desde 2012. Partimos da compreensão de que as práticas agrícolas são 
realizações que apresentam grande complexidade, pois a sua efetivação implica em uma série 
de interações que vão além de um mero ato produtivo. A agricultura engloba relações que 
perpassam a produção de alimentos, a cadeia produtiva (crédito, assistência, insumos agrícolas, 
técnicas, etc), a distribuição e as relações de consumo. Praticar agricultura remete, 
consequentemente, a aspectos econômicos, políticos, culturais, e constitui, acima de tudo, a 
produção de espaços. Espaços que interagem com a natureza, com a sociedade e com a 
cultura.  Assim, nessa pesquisa, partimos do pressuposto de que é necessário para 
compreensão do espaço rural aproximar-se dos sujeitos que os constituem e, da mesma 
maneira, compreender as geo-grafias (grafias na epiderme terrestre) presentes na efetivação 
dessas práticas. Frente ao vasto conjunto possibilidades para realização de práticas agrícolas, 
apresenta-se no meio rural um quadro de valorização e ampliação das práticas agrícolas 
alternativas ao modelo convencional de agricultura, onde consideramos que tais práticas 
marcam singularmente o espaço geográfico. Nesse contexto, a presente pesquisa de doutorado 
tem por objetivo analisar as territorialidades constituídas a partir de práticas agrícolas 
alternativas ao modelo convencional da agricultura. Utilizando como estudo de caso experiências 
presente no contexto regional dos municípios de Porto Alegre/RS e de Erechim/RS, ambos 
localizados no Brasil. Para esse artigo, pretende-se num primeiro momento debater as bases 
que constituem a pesquisa, ou seja, serão apresentadas as problemáticas de pesquisa, 
objetivos, justificativas para sua realização. Além disso, serão apresentadas algumas 
considerações a cerca das bases teóricas na qual se assenta a realização do estudo, 
essencialmente centrada nas definições de Agriculturas Alternativas, Território e Paisagem 
Rural. Num terceiro momento, será apresentado um conjunto de reflexões entorno da busca 
bibliográfica, para então propor a constituição de uma proposição metodológica a fim de 
responder as inquietações levantadas.  
 

Palavras Chave: Espaço Rural; Agriculturas Alternativas; Territorialidades. 
 
 

Introdução 
 

O homem, ao passar da história, desenvolveu um conjunto ações, técnicas e conhecimentos a 

fim de aprimorar suas formas de intervenção junto à agricultura. Esses processos sociais 

propiciaram o acúmulo de experiências e de saberes, ao longo de século, aprimorando, assim, 

as técnicas e as práticas agrícolas. Na história da agricultura, não foram poucas as 

transformações ocorridas que propiciaram substanciais mudanças nas formas produtivas e de 

alimentação do homem.  
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Entre tantas modanças ocorridas no decorrer da história, as transformações nas técnicas de 

cultivos ocorridos durante o período feudal são um exemplos dos aprimoramentos técnicos 

produzidos. Nesse contexto, a introdução do sistema trienal de rotação de culturas consolidou 

uma produção menos oscilante de grãos e ajudou a ampliar o efetivo bovino na Europa. 

(SUZUKI, 2009, p.243).  

Tais processos de aprimoramento dos cultivos não cessaram. De forma geral, as novidades 

geradas estavam sempre relacionadas a uma dimensão observacional e experimental por parte 

dos camponeses, sempre vinculadas aos ritmos e os ditames da natureza. Contudo, como indica 

Romeiro (1987), ao final do século XIX, novos princípios começaram a guiar essas relações de 

aprimoramento da agricultura. Uma maior artificialização da produção começou a ser difundidas 

por pesquisadores tais como Liebig. Para ele a fertilidade do solo poderia ser controlada a partir 

de substâncias químicas e minerais contidas e adicionas ao solo. Nesse sentido, tal proposta 

“soavam como um canto de liberdade para todos agricultores, sobretudo nos EUA, para os quais 

o método tradicional de manutenção da fertilidade tinha-se tornado um grande obstáculo à 

adaptação do sistema de produção às novas oportunidades oferecidas pelo mercado.” 

(ROMEIRO, 1987, p. 62). Essas teses agradavam os agricultores e a indústria química nascente. 

A partir do século XX, principalmente ao final da II Guerra Mundial, consolidou-se uma nova 

forma de intervenção agrícola com o intuito do aumento da produtividade. Para tanto, essa 

intervenção basearam-se no uso intensivo do solo, na utilização de insumos químico, na 

mecanização e no melhoramento genético. Tal modelo da chamada Revolução Verde, consolida-

se sob a orientação na qual se compreende que o desenvolvimento científico-tecnológico é a 

única via capaz de resolver os problemas vinculados à escassez de alimentos e o esgotamento 

dos recursos naturais.  

Essa novo modelo se disseminou intensamente da década de 1960 e 70 no Brasil. Sua 

execução, em boa medida, cumpriu com a promessa do aumento da produtividade, contudo 

trouxe consigo uma série de outras consequências,  

Além do alto custo econômico de sua manutenção, a exploração excessiva da base 
dos recursos naturais levou a crescentes níveis de degradação e esgotamento dos 
solos, poluição das águas, intoxicações e contaminações de agricultores por 
agrotóxicos, além de perda de biodiversidade. Por outro lado, as políticas de 
desenvolvimento agrícola que viabilizaram a implementação deste modelo 
tecnológico foram direcionadas à modernização das grandes propriedades, 
aprofundando ainda mais as desigualdades e a exclusão social no meio rural, 
principalmente em se tratando dos agricultores familiares. (HESPANHOL, 2008, s/p) 

 

Esses elementos agregados à inserção das preocupações ambientais junto à agricultura e a 

valorização da produção de alimentos alternativos ao modelo convencional na agricultura 



3 

 

propiciaram a retomada de modelos produtivos mais integrados a natureza. Dessa forma, ganha 

força a ecologização da agricultura. 

No atual quadro brasileiro temos uma intensiva hegemonia da produção em moldes 

convencionais, contudo há uma crescente ampliação da produção agrícola com características 

alternativas. Os dados da produção orgânica apontados pelo Censo Agropecuário de 2006, 

realizado pelo IBGE, ilustram a dimensão desse tipo de agricultura. Segundo esses dados, há no 

Brasil 90.497 estabelecimentos rurais que praticam a agricultura orgânica. Estes representam 

1,75% do total de estabelecimentos rurais brasileiros. A Região Sul do Brasil apresenta 21,30% 

do total de estabelecimentos produtores de orgânicos no país, o que representa cerca de 

15,00% da área total plantada no Brasil. O Rio Grande do Sul, neste contexto, participa com 

8.532 estabelecimentos rurais com produção de orgânicos. Este conjunto representa 9,43% do 

total brasileiro neste seguimento e 1,93% do total de estabelecimento rurais presentes no 

estado.  

Em meio a esse contexto, o presente artigo visa apresentar os fundamentos da pesquisa 

“Práticas agrícolas alternativas e a constituição de territorialidade”, que está em andamento, a 

qual aborda as temáticas das agriculturas alternativas e as territorialidades constituídas entorno 

dessas práticas, além de apresentar os primeiros resultados na busca por referenciais teóricos e 

metodologias para a continuidade da pesquisa. Para alcançar tais objetivos, esse artigo, num 

primeiro momento apresentará as bases que constituem essa pesquisa de doutorado, ou seja, 

serão apresentaremos as problemáticas de pesquisa, objetivos e justificativas para sua 

realização. Num segundo momento, apresentaremos um conjunto de reflexões entorno da busca 

bibliográfica realizada até então e uma proposta metodológica a fim de responder as 

inquietações levantadas nessa pesquisa.  

 
As bases constituintes da pesquisa  
 

Como vimos anteriormente, em meio a todo esse quadro de valorização e ampliação das 

práticas agrícolas alternativas ao modelo convencional de agricultura, onde consideramos tais 

práticas como ações sociais que marcam novas grafias ao espaço geográfico. Surgem alguns 

questionamentos que orientam a pesquisa em andamento: 

 Quais fatores sustentam tal tipo de agricultura? 

 Por que alguns agricultores mantem-se realizando agricultura de cunho alternativo? 

 Como essas práticas alternativas se inserem no mercado consumidor? 
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As relações entre práticas alternativas na agricultura e a proximidade com o mercado 

consumidor mostra-se profícuas, conforme evidenciamos em Kozenieski (2010). No contexto do 

município de Porto Alegre a centralidade urbana apresenta importante papel para a manutenção 

desses espaços agrícolas. Assim, frente a essa situação surgem outros questionamentos:  

 A presença de práticas agrícolas alternativas é mais frequente no contexto 

metropolitano?  

 Qual é o papel do mercado consumidor local na manutenção desse tipo de agricultura?  

 Outras experiências longe do contexto metropolitano são viáveis?  

 Como as experiências alternativas se inserem territorialmente e quais transformações 

sócio-espaciais que produzem? 

  

Esses questionamentos refletem algumas inquietações que estimulam a realização desta 

pesquisa, além disso, suscitam diferentes tópicos e possibilidades para investigação. Contudo, 

frente a diversos encaminhamentos possíveis, optamos pelos objetivos descritos a seguir.  

Objetivo geral: Avaliar a manutenção das práticas agrícolas alternativas através das 

territorialidades constituídas na produção, na distribuição e no consumo de tais produtos. 

Utilizando como estudo de caso as experiências presente no contexto regional de Porto 

Alegre/RS e Erechim/RS.  

Objetivos específicos: 

 Identificar os sujeitos, as práticas agrícolas e as geo-grafia entorno da produção 

alternativa; 

 Evidenciar as práticas econômicas, políticas e culturais vinculadas aos agricultores 

alternativos; 

 Compreender a constituição e articulação entre as redes de produção, distribuição e 

consumo;  

 Caracterizar os consumidores articulados as redes de consumo alternativo; 

 Analisar as razões da manutenção de tais atividades e avaliar as possibilidades de 

ampliação de tais práticas. 

 

A intenção de realizar essa pesquisa está intrinsecamente relacionada à pesquisa que realizei no 

contexto metropolitano de Porto Alegre. Em Kozenieski (2010) identificadas diferentes 

territorialidades vinculadas à agricultura, que expressavam distintas práticas agrícolas. Nesse 

estudo, evidenciou-se práticas convencionais e orgânicas na produção de hortifrutigranjeiros. No 

contexto do município de Porto Alegre é notório que os agricultores vinculados à agricultura 
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orgânicos apresentam vínculos econômicos, políticos e culturais que destoam do contexto 

hegemônico dos produtores convencionais. Suas práticas produtivas, a diversidade de produtos, 

a relação com a natureza, às práticas econômicas, são algum exemplos de situações 

diferenciadas presentes dessas situações.  

Frente a essa situação em que esse tipo de relação agrícola alternativa está em ascensão e 

onde tais situações configuram mudanças sócio-espaciais e territoriais significativas, surge à 

intenção de aprofundar os estudos sobre estes temas. Para tanto, buscamos aprofundar as 

questões debatidas anteriormente e também ampliar o recorte espacial da pesquisa. Assim, 

escolhemos os contextos regionais de Porto Alegre (Região Metropolitana de Porto Alegre) e 

Erechim (Microrregião de Erechim). Tais escolhas estão baseadas: na proximidade destas 

experiências a dois mercados consumidores de diferentes portes; na logística para realização da 

pesquisa, pois devido minha inserção profissional no município de Erechim e minha viagens 

frequentes ao município de Porto Alegre, posso transitar mais facilmente por esses dois recortes; 

e devido à possibilidade de contribuir com o Núcleo de Agroecologia, recentemente criado na 

Universidade Federal da Fronteira Sul, e com o projeto, em execução, “Cadeia produtiva do 

arroz ecológico nos assentamentos da região metropolitana de Porto Alegre / RS – análise 

territorial e ambiental.” que é vinculado a Capes e ao Programa de Pós Graduação em Geografia 

da UFRGS.  

Acreditamos que a busca por melhor compreensão de tais inquietações aqui expostas pode 

contribuir para melhor compreender o papel que essas práticas agrícolas alternativas vêm 

desempenhando. Contribui também para a ampliação do debate entorno do desenvolvimento 

territorial e das relações cidade-campo.  

 

Algumas referências para a pesquisa 
 

Frente à proposta dessa pesquisa, a fim de orientar e possibilitar a compreensão da proposta de 

estudo, optou-se por buscar alguns referenciais teóricos. Nesse sentido, torna-se necessário 

abordar o tema da agricultura e suas práticas alternativas, da mesma forma o conceito de 

território. 

 

O que é agricultura alternativa?  

A agricultura aqui é entendida consoante à definição de Suzuki (2009) que entende como “(...) 

conjunto de atividades, relativas aos cultivos e aos sistemas criatórios, presentes no campo, 

conforme se convencionou nos estudos de Geografia da Agricultura.” (p. 241). Essas atividades 

são concebidas de forma complexa, pois a sua prática implica em uma série de interações que 
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vão além de um mero ato produtivo. A agricultura engloba relações que perpassam a cadeia 

produtiva (crédito, assistência, insumos agrícolas, técnicas, etc), a distribuição de alimentos e a 

relações de consumo. Assim praticar agricultura remete a aspectos econômicos, políticos, 

culturais. Além disso, expressa, entre outras situações, relações ambientais e de diferentes 

formas de uso e ocupação do solo. Em suma, desenvolver práticas agrícolas significa produzir 

mais dos alimentos, significa produzir espaços. 

Em meio à diversidade de situações possíveis de serem observadas no campo, frente à 

diversidade de cultivos, formas produtivas e interação com espaço, cabe destacar a introdução 

de valores ambientais junto à agricultura. Nesse contexto, como aponta Hespanhol (2008) há 

questionamentos das práticas produtiva da chamada agricultura convencional. Está 

caracterizada pela adoção dos princípios e do pacote tecnológico da Revolução Verde em que, 

em prol da produtividade, adere-se ao uso intensivo do solo em cultivos, em geral, de produtos 

homogêneos, com a utilização de insumos industriais, fertilizantes, agrotóxicos e todo um 

conjunto de novas tecnologias (biotecnologia, transgenia, mecanização, etc.). Esse tipo de 

prática está orientada sob uma perspectiva na qual se compreende que o desenvolvimento 

científico-tecnológico é a única via capaz de resolver os problemas vinculados a escassez de 

alimentos e o esgotamento dos recursos naturais. (HESPANHOL, 2008). 

Mediante a incorporação de preocupação ambiental junto às relações agrícola, eclode um 

conjunto de práticas das chamadas agriculturas alternativas. Tais práticas são definidas por 

Paschoal (1995) “tão somente uma terminologia útil para reunir todos os modelos que têm 

idênticos propósitos e técnicas semelhantes, que não se identificam com os intentos puramente 

econômicos, imediatistas e pouco científicos da agricultura químico-industrial.” (apud Hespanhol, 

2008)). Entre formas de agriculturas alternativas podemos citar a agricultura orgânica, Agricultura 

biodinâmica, Agricultura natural, Agricultura Biológica, Agricultura ecológica.  

Muitas dessas formas de agricultura estão amparadas em princípios da agroecologia, que é 

definida como  

(...) uma ciência que surge na década de 1970 como forma de estabelecer uma base 
teórica para diferentes movimentos de agricultura alternativa que então ganhavam 
força com os sinais de esgotamento da agricultura moderna. No entanto, apesar de 
ser um termo que surgiu junto às diferentes correntes da agricultura alternativa, não 
deve ser entendida como uma prática agrícola. E uma ciência que busca o 
entendimento do funcionamento de agroecossistemas complexos, bem como das 
diferentes interações presentes nestes, tendo como princípio a conservação e a 
ampliação da biodiversidade dos sistemas agrícolas como base para produzir auto-
regulação e conseqüentemente sustentabilidade. (ASSIS; ROMERO, 2002, p. 70-71) 
 

A adoção de novos paradigmas ambientais e de práticas agrícolas alternativas perante o 

contexto hegemônico da agricultura convencional, trazem consigo mudanças significativas na 
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interação em o cultivar e o ambiente. Traz consigo também novas formas de apropriação e 

dominação do espaço pelos agentes presentes tanto no campo (agricultores, comerciantes) 

como também na cidade (consumidores), produzindo novas grafias no espaço. Para dar conta 

de algumas experiências de agricultura alternativa e suas respectivas marcas sócio-espaciais 

compreendemos ser conveniente utilizar a abordagem territorial.  

 

O que é Território? 

Frente as diferentes marcas sócio-espaciais na qual algumas experiências de agriculturas 

alternativas se desenvolvem, partimos da compreensão que as atividades agrícolas podem ser 

amparadas frente a uma abordagem territorial. Frente a uma amplo espectro de possibilidade, 

partimos da compreensão de que essa abordagem “(...) orienta e facilita o entendimento do 

movimento, das contradições, ou, do que estamos denominando de tempos e territórios, 

contemplando desigualdades e diferenças.” (SAQUET, 2006, p. 76). Nessa abordagem os 

aspectos econômicos, políticos e também os relativos à cultura, ganham importância em uma 

visão integradora. Em que as materialidades e as imaterialidades são destacadas.  

As primeiras referências do que hoje conhecemos como o conceito de território remonta as 

Cidades-Estado da Grécia clássica onde essa palavra designava originalmente os distritos que 

circundavam uma cidade e sobre os quais esta tinha jurisdição. O termo deriva do Latim “terra” 

(terra) e “pertencente a” (torium), referia-se a força política do Estado, que como em qualquer 

conotação para esse termo tem uma ligação com relações de poder. As análises iniciais sob a 

tutelas dessa definição estavam alicerçadas nas relações de poder estabelecido pelo Estado-

Nação. 

Contemporaneamente esse conceito modificou-se, incorporando novas perspectivas para dar 

conta da diversidade de situações do presente. Entre outros elementos, ampliou-se entre as 

análises a concepção para com as relações de poder, incorporando também à 

multidimensionalidade das relações sociais, não restringindo, desta forma, apenas a ação do 

Estado-Nação. Dentre as diferentes abordagens, destacaremos a proposta de Saquet. 

Para este autor, os processos sociais apresentam-se de forma multidimensional sob forças 

econômicas, políticas e culturais, onde, em uma determinada situação, uma dentre essas forças 

se sobrepõem as demais. O território, frente a isso, apresenta-se de forma inerente à vida em 

sociedade. Cabe também destacar que o território é inerente a natureza. Pois as relações sociais 

estão atreladas as relações com a natureza. Frente a isso, o homem é a síntese entre essas 

duas dimensões, pois ele é um ser biológico e social, significando, dessa forma, natureza e 

sociedade ao mesmo tempo.  
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Na natureza, o homem vive relações. Na sociedade, o homem vive relações. Em 
ambas, o homem vive relações construindo um mundo objetivo e subjetivo, material 
e imaterial. O homem vive relações sociais, construção do território, interações e 
relações de poder; diferentes atividades cotidianas, que se revelam na construção de 
malhas, nós e redes, construindo o território. (SAQUET, 2009, p. 87) 
 

Ainda sobre as forças sociais, podemos destacar que elas, com suas formas mutidimensonais, 

configuram-se de forma material e imaterial. Tendo em vista, que em nossa vida cotidiana a 

matéria e a ideia estão em movimento e em unidade, além de ambas estarem presentes no 

processo de reprodução do capital. “A apropriação, o controle político e as relações simbólicas 

são processos ligados ao capital. A rotação de capital também é envolvida em signos, 

significados e forças políticas.” (SAQUET, 2007, p.130) 

Sobre as relações sócio-espaciais, podemos considerar que cotidianamente realizamos 

interações com diferentes conteúdos em distintas escalas geográficas. Cada indivíduo, ou grupo 

social, pode relacionar-se em diferentes territórios e também em diferentes dimensões escalares.  

Na vida cotidiana e na constante apropriação e produção do território, há indivíduos e 
organizações sociais (instituições), publicas, privadas e não–governamentais com 
suas normas, regras, objetivos, princípios, representações e características 
econômicas, políticas e culturais. Há múltiplos arranjos sociais e territoriais, que vão 
desde o indivíduo, passando pela família e pelas organizações e bairros ou 
localidades rurais, até grandes organizações políticas e/ou culturais e/ou 
empresariais. Há diferenças culturais e políticas e desigualdades econômicas entre 
as famílias e unidades produtivas (urbanas e rurais), bem como traços comuns entre 
pessoas, famílias, associações, empresas etc.. (SAQUET, 2009, p. 84) 
 

Como salientamos anteriormente, outro ponto importante, nessa concepção de território, é a 

relação com o tempo. Na perspectiva de Saquet o tempo é uno, fluxo e (i)materialidade. Há um 

movimento do território no tempo e do tempo no território, de forma indissociável. Sob tal 

perspectiva há diferentes significados conferidos ao tempo, esses remetem ao tempo histórico e 

ao tempo coexistente. Na primeira concepção o tempo tem um caráter histórico, processual, 

refletindo permanências e mudanças, mais ou menos duradouras. Na segunda, o tempo tem 

contornos relacionais, ou seja, o passado e o presente podem estar sendo vividos no mesmo 

instante por diferentes indivíduos, indicando temporalidades distintas. Estas concepções sobre o 

tempo são concebidas conjuntamente ao território  

(...) o estudo do território pode ser centrado no processo histórico (periodização dos 
elementos e momentos mais significativos e na análise dos principais agentes 
produtores do território e das principais mudanças e permanências ocorridas) 
conjugado ao tempo coexistente (tempo lento e rápido, e a multiescalaridade), pois 
essa relação está presente em nossa vida diária e faz parte do processo de 
apropriação e produção do território, considerando-se os processos econômicos, 
políticos e culturais. (SAQUET, 2007, p. 130-131) 
 

Frente ao conjunto de características mencionadas, podemos enfatizar duas concepções 

indispensáveis a definição de território: a territorialidade e a territorialização. Partindo da noção 
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que um determinado processo social, relações de dominação entre indivíduo, objetos e relações, 

pode cristaliza-se, estamos diante da formação de uma territorialidade. Assim, 

A territorialidade efetiva-se em distintas escalas espaciais e varia no tempo através 
das relações de poder, das redes de circulação e comunicação, da dominação, das 
identidades, entre outras relações sociais realizadas entre sujeitos e entre estes com 
seu lugar de vida, tanto econômica como política e culturalmente. (SAQUET, 2009, p. 
87) 
 

Nesse sentido, todas as atividades que efetivamos, frente a diferentes forças sociais, configuram 

uma territorialidade. “A territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas, seja no 

espaço de trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola etc., resultado e determinante do 

processo de produção de cada território, de cada lugar (...)” (SAQUET, 2007, p. 129). As 

territorialidades manifestam-se de forma múltipla, tendo em vista a complexidade social.  

Nessa mesma direção, tendo em vista que os processos sociais não são essencialmente 

estáticos, podemos indicar que as mudanças em determinadas forças sociais promovem 

rearranjos de poder junto às relações. Tais movimentos promovem processos de rearranjos com 

os territórios, tais dinâmicas são denominadas de territorialização, em outras palavras, o 

movimento de construção de territórios. Como afirmamos anteriormente, o movimento é dado ao 

longo do tempo, nesse sentido, a construção (territorialização), a desconstrução 

(desterritorialização) e reconstrução (reterritorialização) de territórios é marcada pela 

processualidade. As redes têm um papel fundamental junta a esse processo, pois é ela que 

qualifica a territorialização, dá a ela a mobilidade, o movimento. 

Na territorialização há localização, forma espaciais, relações e interações, fluxos e 
redes, movimento. As redes são múltiplas e articuladas envolvendo e sendo 
envolvidas por sujeitos diversos, interesses, necessidades, escalas, lugares. Os 
indivíduos se territorializam na interconexão, na relação, no movimento, na unidade e 
na diversidade. As redes são um componente do território, desde sua formações 
tribais, imperiais, passando pelas feudais até as capitalísticas. É claro que, 
atualmente, as redes são mais intensas, complexas, heterogenias, velozes e têm 
novos significados. (SAQUET, 2007, p. 160) 
 

Diante das concepções basilares mencionadas, podemos considerar que o conceito de território 

está profundamente ligado a territorialização e a territorialidade, como indica Saquet 

(...) no próprio movimento de circulação e reprodução do capital, há territorialidade e 
territorialização. O território é resultado e determinante desta unidade, inscrevendo-
se num campo de forças, de relações socioespaciais. O território é produto e 
condição da territorialização. Os territórios são produzidos espaço-temporalmente 
pelo exercício do poder por determinado grupo ou classe social, ou seja, pelas 
territorialidades cotidianas. As territrorialidades são, simultaneamente, resultado, 
condicionantes e caracterizadoras da territorialização e do território. (2007, p.127) 
 

Neste contexto, o território constitui-se como  

(...) resultado do processo de territorialização. Ou seja, o homem, vivendo em 
sociedade, territorializa-se através das atividades cotidianas, seja no campo seja na 
cidade. Ele constitui um lugar de vida. Este processo é condicionado e gera as 
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territorialidades, que são todas as relações diárias que efetivamos, (i) materiais, no 
trabalho, na família, na Igreja, nas lojas, nos bancos, na escola etc. Estas relações, 
as territorialidades é que constituem o território de vida de cada pessoa ou grupo 
social num determinado espaço geográfico. (SAQUET, 2006, p. 62) 
 

A abordagem relacional, processual e (i)material, proposta por Saquet, ressalta, assim, os 

aspectos econômicos, políticos e também os relativos à cultura, em uma visão integradora, na 

qual as materialidades e as imaterialidades são destacadas. Consoante a essa proposta, 

utilizaremos a abordagem territorial para dar cabo da pesquisa, compreender o conjunto de 

relações sociais relacionadas à agricultura alternativa e compreender como determinados 

agentes envolvidos nessas práticas produzem o espaço geográfico.  

  

Resultado preliminar: uma proposta metodológica 

 

A fim de alcançar os objetivos propostos, propõe-se, nesse momento da pesquisa, uma 

metodologia ampara em quatro etapas. Cada uma destas é composta por diferentes formas de 

obtenção e análise de informações relevantes à investigação. Esses passos metodológicos 

estão interligados, apresentando uma sequência de procedimentos.  Os momentos propostos 

são os seguintes: 

 

1ª Etapa:  

Busca pelo estabelecimento da singularidade do objeto de estudo, da definição de sua existência 

e suas diferenças. Nessa etapa busca-se a aproximação do com a temática das agriculturas 

alternativas nos dois contextos regionais. Tal aproximação será conduzida através de busca por 

referenciais teóricos, produções bibliográficas e um conjunto de entrevistas exploratórias com 

entidades e sujeitos envolvidas no tema de estudo.  Todos os procedimentos têm como 

finalidade delimitar com precisão o tema da pesquisa, o objeto de estudo e bases conceituais 

que balizarão a pesquisa.  

Nessa etapa será definido os estudos de caso para Etapa 2 da pesquisa. Tais experiências 

serão escolhidas nos contextos regionais de Porto Alegre/RS (Região Metropolitana de Porto 

Alegre) e de Erechim/RS (Microrregião de Erechim). Cabe ressaltar que a escolha por esses dois 

recortes está baseada: na proximidade destas experiências a dois mercados consumidores de 

diferentes portes; logísticos para realização da pesquisa; e inserção e proximidade com 

experiências existentes nestes dois contexto através da pesquisa de mestrado, projetos 

vinculados ao PPGGea e projetos de pesquisa e extensão que atualmente tenho atuado na 

Região de Erechim. 
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2ª Etapa: 

No segundo momento, busca-se estabelecer as relações sócio-históricas relacionadas as 

características gerais do objeto de estudo. Nela procura-se constituir análise em escala ampla, 

referente às experiências delimitadas na etapa anterior. Daremos ênfase para os elementos 

econômicos e políticos que influenciaram historicamente a existência destas práticas agrícola. 

Essa etapa tem a intenção de constituir uma análise mais geral do objeto de estudo. Trata-se, 

dessa forma, de uma etapa mais panorâmica, onde buscaremos caracterizar as unidades 

produtivas a partir da cadeia produtiva e suas respectivas práticas alternativas. Caracterizaremos 

também os consumidores e os mercados desse tipo de produção agrícola. 

Dessa forma, para sua execução dessa etapa utilizaremos: materiais bibliográficos, análise de 

dados primários e entrevista.  Sobre as entrevista cabe destacar que estas serão padronizadas e 

terão com alvo os agricultores e os consumidores das experiências escolhidas.  

 

3ª Etapa: 

Num terceiro momento, para compreender as relações entorno da agricultura alternativa e atingir 

a realidade concreta destes, será realizado observações e coletas de informações, junto a 

alguns agricultores que estão vinculados a práticas alternativas de produção. Nesse sentido, 

escolheremos 4 experiências analisadas na etapa anterior, com a finalidade de realizar um 

análise mais detalhado.  

A análise de tais informações permitirá caracterizar as unidades produtivas a partir dos agentes 

que a produzem, compreendendo a dinâmica cotidiana dos agricultores. Pretende-se também 

enfatizar como esses atores se vêem frente a dinâmicas mais gerais, como se relacionam com 

esses novos elementos e como esses são percebidos. Em síntese, busca-se compreender a 

construção das materialidades constituídas historicamente frente aos agricultores alternativas, da 

mesma forma que as imaterialidades cotidianas em sua relação com o rural.  

Para execução desta etapa utilizaremos entrevista semi-diretiva com os agricultores escolhidos. 

Tais entrevistas serão gravadas e transcritas integralmente, respeitando o vocabulário, o estilo 

das respostas e as eventuais contradições da fala dos entrevistados. A transcrição será seguida 

da análise do conteúdo, onde as falas serão categorizadas e enquadradas em definições 

operacionais adotados na pesquisa.  

 

4ª Etapa: 

Por fim, nessa etapa final de estudo busca-se analisar as informações obtidas ao longo da 
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pesquisa, compará-las e avaliá-las. Momento final de caracterização do objeto e fenômeno 

estudado. É um momento da investigação que finalização a pesquisa. 

 

A presente proposta metodológica constitui-se em uma proposição inicial sujeita a alterações e 

revisões. É, portanto, uma construção, um caminhar investigativo, e não uma formulação 

acabada. No presente contexto, esse artigo é parte integrante da 1ª etapa da investigação, pois 

se constitui como: um momento de revisão da bibliográfica sobre o tema; parte das delimitações 

e definições da pesquisa; e, além disso, possibilidade de aprimoramento e de diálogo 

acadêmico.  

Em âmbito mais geral, o presente artigo registra as inquietações dessa pesquisa que se centram 

na relação entre práticas agrícolas e a produção de geo-grafias no espaço. Esperamos que essa 

breve contribuição possa colaborar e suscitar debates a cerca do tema das práticas alternativas 

e suas respectivas interações sócio-espaciais.  

 

Referências 

 

ASSIS, Renato Linhares de; ROMERO, Ademar Ribeiro. Agroecologia e agricultura orgânica: 
Controvérsias e tendências. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, n. 6, p.67-80, jul. 
2002. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/article/view/22129>. Acesso 
em: 01 out. 2011. 
 
ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto 
Alegre: Ed. da Ufrgs, 2009. 120 p. (Série Estudos Rurais). 
 
ALVES, Adilson Francelino; CARRIJO, Beatriz Rodrigues; CANDIOTTO, Luciano Zanetti Pessôa 
(Org.). Desenvolvimento Territorial e agroecologia. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 256 
p. 
 
HESPANHOL, Rosângela Ap. de Medeiros. Perspectivas da agricultura sustentável no Brasil. 
Confins [Online], n. 2, postado online em 13 mar. 2008. Disponível em: 
<http://confins.revues.org/2353> Acesso em: 01 out. 2011. DOI: 10.4000/confins.2353 
 
HESPANHOL, Rosangela Ap. de Medeiros; BARBOSA, Sandra Aparecida. Formas alternativas 
de produção: a agricultura orgânica no Município de Presidente Prudente - SP. Campo 
Território: revista de geografia agrária, Uberlândia, v. 6, n. 12, p.200-223, ago. 2011. Disponível 
em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/article/view/13472>. Acesso em: 01 out. 
2011. 
 
KOZENIESKI, Éverton de Moraes. O Rural Agrícola na Metrópole: O caso de Porto Alegre/RS. 
2010. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Ufrgs/ppgea, Porto Alegre, 2010. 
 



13 

 

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. História das agriculturas no mundo: do neolítico à 
crise contemporânea. tradução de Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira. São Paulo: Editora 
UNESP; Brasília, DF: NEAD, 2010. 
 
ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Ciência e tecnologia na agricultura: Algumas lições da 
história. Cadernos De Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 4, n. 1, p.59-95, jan. 1987. Disponível 
em: 
<http://webnotes.sct.embrapa.br/cct/CCT.nsf/ba6cce91ccd928a003256a290060ecf2/f522603e91
9f45f903256c54004c5d52?OpenDocument>. Acesso em: 01 out. 2011. 
 
SAQUET, Marcos Aurélio. Campo-Território: considerações teórico-metodologicas. Campo-
território: Revista de Geografia Agrária, Uberlândia, v. 1, n. 1, p.60-81, fev. 2006 
 
__________. Abordagens e Concepções Sobre o Território. São Paulo: Expressão Popular, 
2007. 200 p. 
 
__________. Por uma abordagem territorial. In: SAQUET, Marcos Aurélio; SPOSITO, Eliseu 
Savério.Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão 
Popular / Unesp, 2009. p. 73-94. 
 
SAQUET, Marcos Aurélio; SINHORINI, José. Modernização da Agriucltura: Terrirorialização, 
mudanças, dominação. Terr@plural, Ponta Grossa, v. 2, n. 2 , p.183-197, jul./dez. 2008. 
 
SUZUKI, Júlio César. Modernização, Território e Relação Cidade-Campo: Uma outra leitura da 
modernização da agricultura. In: MEDEIROS, Rasa Maria Vieira; FALCADE, Ivanira. Tradição 
versus Tecnologia: As novas territorialidades do espaço agrário brasileiro. Porto Alegre: Editora 
da Ufrgs, 2009. p. 241-254. 
 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: A pesquisa 
qualitativa em educação. 1. ed.17 reimpr. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

 


