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A conversão das propriedades rurais do sistema convencional para o modelo agroecológico, 
sustentável, de respeito ao solo e aos demais seres vivos que habitam o mesmo espaço, tem sido 
objeto de estudos e reflexões por parte de pesquisadores e profissionais ligados às ciências agrárias 
e sociais. No Brasil, e, de maneira geral em toda a América Latina, a agricultura familiar vem 
lutando há mais de cinco décadas para se manter viva diante do rolo compressor do agronegócio e 
da produção de commodities, em detrimento da produção de alimentos para a mesa dos brasileiros e 
latino americanos. A perda de nossas sementes, resultantes de um processo natural de seleção que 
vem ocorrendo a milhares de anos, legou-nos uma realidade de dependência das grandes indústrias 
químicas, assim como de máquinas e implementos, nem sempre adequados aos elementos que 
definem a pequena propriedade, como, por exemplo, área reduzida, produção semi artesanal e mão 
de obra familiar. Uma realidade de insegurança alimentar, degradação ambiental, êxodo rural, 
rompimento de vínculos de solidariedade vicinal e concentração de terras. Este trabalho propõe a 
análise de uma situação prática de conversão/transição agroecológica: o processo ocorrido na 
propriedade de Luiz Valter Hedel (no interior do município de Marechal Cândido Rondon, Estado 
do Paraná, Brasil), expondo um histórico no qual se evidencia o ponto culminante de aplicação do 
manejo convencional, o ponto de ruptura, e os estágios subsequentes de adoção de técnicas 
favoráveis ao estabelecimento de um equilíbrio agroecológico, até a situação atual. Propõe-se 
também a avaliar as condições dentro das quais este processo se tornou possível, suas circunstâncias 
favoráveis e desfavoráveis, seus parceiros e incentivadores. 
 
Palavras chave: transição agroecológica, segurança alimentar, sementes crioulas, agricultura 
familiar. 
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INTRODUÇÃO 

O que define um agricultor agroecológico? As regras impostas pelos institutos de 
certificação ou uma experiência, uma relação com a propriedade, a terra, o lugar, e com todos os 
indivíduos que ali também habitam, seus elementos e ciclos? Ecológico só é o agricultor certificado 
por um instituto, uma entidade, uma ONG? 

Trabalhar a terra, produzir alimentos para o seu sustento em primeiro lugar e usar o 
excedente como elemento de troca para a obtenção de outros, que garantam o patamar de qualidade 
de vida conceituado como contemporâneo, pode ser uma atitude e um modo de viver tido como 
agroecológico? 

“O uso contemporâneo do termo agroecologia data dos anos 70, mas a ciência e a prática da 
agroecologia tem a idade da própria agricultura” (ALTIERI, 1989, p. 25).  A frase serve para 
ilustrar que os movimentos, ações, estudos e pesquisas voltados para a agroecologia, e para mostrar 
que esta construção, ou re-construção, de uma convivência mais racional e harmônica com os 
ecossistemas não é uma coisa fácil de se fazer e que elas tiveram início ainda bem antes do “boom” 
da denominada “Revolução Verde”.  

O tema foi, e ainda é, estudado e pesquisado muito mais no âmbito das ciências agrárias, a 
princípio. Entretanto, o viés multidisciplinar e integrado das várias áreas do conhecimento, que tem 
permeado a pesquisa científica, finalmente, e depois de um longo período de segmentação dos 
saberes, vem buscando reestruturar a inter-relação existente entre as ciências que estudam os 
diversos elementos que povoam o planeta. E então, as várias disciplinas finalmente vêm se  
encontrando, se entrelaçando nesta necessidade de conviver recentemente descoberta, agora pelo 
viés científico.   

Um processo de conversão/transição de modelo agrícola envolve muitos contextos e 
experiências. É preciso compreender a lógica dos pensamentos dos atores envolvidos, de como a 
mudança transformará suas vidas, o impacto que suas atitudes diferentes causarão na família, na 
igreja, no clube, ao buscar redesenhar a organização dos sistemas produtivos sob uma ótica sócio- 
ambiental. 

 
OBJETIVOS 

Estudar elementos da experiência de conversão de uma propriedade agrícola do sistema 
convencional para um sistema agroecológico, de recuperação e respeito ao ecossistema existente, 
desde o ponto de ruptura, seus motivos e situações vividas, até o momento atual.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo específico é uma tentativa de visão alternativa, que valorize a multi e a  
interdisciplinaridade entre as ciências, utilizando-se da experiência de um agricultor familiar sul 
brasileiro característico, que se dispôs a por em prática uma série de ações que lhe permitisse 
produzir alimentos saudáveis, sem venenos ou agrotóxicos, denotando as suas intenções, os seus 
erros e acertos, as dificuldades familiares, sociais e institucionais, assim como a importância da rede 
de apoio nestes mesmos níveis de relações, a familiar, a social e a institucional. Evidenciando assim 
seu ambiente e sua visão de mundo (TUAN, 1980). 

MATERIAL E MÉTODOS 

A propriedade da família Hedel está localizada na Linha Periquito, interior do município de 
Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil (FIGURA 1), dentre as longitudes 54° 3'17.82"O  e 54° 
2'49.08"O e as latitudes  24°36'31.43"S e  24°36'54.12"S. 



              

FIGURA 1 – A propriedade dos Hedel na imagem do Google Earth. É possível identificar os quebra 
ventos e os piquetes de PRV. 

O material utilizado para a argumentação teórica em torno dos conceitos e definições que a 
agroecologia tem hoje no Brasil e no mundo baseou-se na pesquisa de diversos estudiosos que se 
dedicaram, e se dedicam, à busca de uma visão sistêmica das atividades dos seres vivos sobre a 
terra, numa visão holística, de interação entre eles, boa parte deles conhecidos do agricultor.  

Para o estudo de caso, especificamente, apoiamo-nos teoricamente nos métodos 
desenvolvidos nos últimos anos por pesquisadores das linhas de desenvolvimento sustentável e 
desenvolvimento rural sustentável e seus questionários e métodos que cruzam informações, para o 
estabelecimento de indicadores de sustentabilidade nas propriedades rurais de agricultores 
familiares, agroecológicos ou em processo de transição (ZONIN, 2007; SILVA, 2007). O estudo de 
caso tem, por vezes, sua validade criticada como método científico, mas é útil na medida em que 
lida com situações complexas e profundas, sendo um dos mais desafiadores empreendimentos das 
ciências sociais (LÖBLER, LEHNHART & AVELINO, 2014 apud YIN, 2010). 

Com a maioria das questões destes questionários indicando um alto nível de 
desenvolvimento rural sustentável na propriedade em questão, os métodos que se mostraram mais 
adequado foram o Diálogo de Saberes e o Estudo de Caso Revelador Yin, na medida em que se 
baseiam em entrevistas em forma de conversas, de diálogo com os membros da família, forma que 
utilizamos para obter as informações que compõem o relato, aliados ao fato de acompanharmos, de 
maneira esporádica, a condução da propriedade nos últimos 5 anos. 

ESTADO DA ARTE 

As duas principais ciências que deram origem à Agroecologia, a Ecologia e a Agronomia, 
tiveram, segundo Gliesmann (2001), um relacionamento tenso no século XX. Teria se estabelecido 
uma fronteira entre a ciência pura e a natureza e a ciência aplicada e o esforço humano, tendo ficado 
a agricultura cedida à agronomia (p.55). A primeira aproximação das duas se deu pelos anos 20 e já 
na década seguinte surgia o termo agroecologia, com a premissa da ecologia aplicada à agricultura.  

Todavia, neste período, a ecologia concentrou seu foco nos sistemas naturais e a ecologia 
aplicada à agricultura ficou para os agrônomos, que esqueceram-na no pós guerra de notória 
orientação de resultados, mecanização e utilização de produtos e insumos químicos. Foi o 



aparecimento e o amadurecimento, segundo Gliesmann (p. 56), do conceito de ecossistema, no final 
dos anos 50, que deu início à reaproximação das ciências, no que era então denominado de ecologia 
de cultivo ou ecologia agrícola. 

A abordagem em nível de sistemas e a consciência ambiental crescente – explicitadas com 
mais ênfase a partir de 1972, em Estocolmo, pelas lideranças mundiais - deram novo ímpeto à 
agroecologia nos anos 60 e 70. Uma base conceitual mais abrangente se estabeleceu a partir da 
década de 80, com destaque para a abordagem do sistema integral e o reconhecimento dos sistemas 
tradicionais de cultivo dos países em desenvolvimento por parte dos pesquisadores, como exemplos 
de manejo ecologicamente fundamentados. 
 

Aos poucos a agroecologia foi ganhando respeitabilidade, tendo passado de 
elemento da contracultura, na década de 70, para um enfoque científico novo, no 
contexto de um paradigma emergente, uma ciência em construção, com caráter 
transdisciplinar, necessitando da participação efetiva das diversas disciplinas das 
ciências sociais e naturais, incorporando e re-elaborando os conhecimentos 
tradicionais populares. (ZONIN, 2007, apud FEIDEN, 2005), 

 

A partir daí e com a realização de eventos que se tornaram marcos na busca pela 
sustentabilidade, como a ECO Rio 92, a agroecologia se estabeleceu e sua definição e conceito 
ganharam o necessário caráter holístico e multidisciplinar, ou de inter-relação entre as várias 
ciências que integram o que se estabelece atualmente por sustentabilidade. Assim, a definição de 
agroecologia pode se dar em várias versões. Altieri a coloca em alguns momentos no campo 
acadêmico, mas sem esquecer do social, ao determinar que 

 
O termo agroecologia pode significar muitas coisas. Superficialmente definida, [...] 
geralmente incorpora ideias ambientais e de sentimentos sociais acerca da 
agricultura, focando não somente a produção, mas também a sustentabilidade 
ecológica dos sistemas de produção. [...] Pode ser descrita como uma tendência que 
integra ideias e métodos de vários subcampos em vez de uma disciplina específica. 
[...] se refere ao estudo de fenômenos puramente ecológicos que ocorrem no campo 
das culturas [...] (ALTIERI, 1989, p. 28 e 30). 

Horácio de Carvalho a define como uma base científica: 
 

A base científica da agricultura orgânica é conhecida hoje como agroecologia. Esta 
ciência procura compatibilizar ao máximo os sistemas produtivos com a dinâmica 
do meio ambiente. O uso de produtos químicos é reduzido ao mínimo ou 
eliminado, substituído pela ciclagem de nutrientes, equilíbrio ambiental para 
reduzir a incidência de pestes e doenças e a seleção de variedades para maior 
adaptação às condições ambientais. (CARVALHO, 2005, p. 383) 

Em seu mais recente livro, A Dialética da Agroecologia, Luiz Carlos Pinheiro Machado, o 
“Pinheirão”, e seu filho Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, o Pinheirinho, dois expoentes da 
pesquisa e da difusão de técnicas agroecológicas, introdutores no Brasil e principais defensores do 
Pastoreio Racional Voisin, dizem ao iniciar o prefácio que  

A agroecologia é uma ciência dialética. Como tal, não tem dogmas nem receitas, 
porém tem princípios. É o caminho mais racional para a produção de alimentos 
limpos.[...] Sendo a agroecologia uma ciência racional, implica, axiomaticamente, 
raciocínio, cérebro. As decisões são alicerçadas na pesquisa e nos saberes 
consagrados pela prática, pois teoria sem prática é tão inútil quanto prática sem 
teoria; as decisões são tomadas através da aplicação dialética de princípios, em face 
de cada realidade (MACHADO, 2014, p. 21,22). 

Gliesmann ressaltou em entrevista recente que  



Agroecologia é a aplicação dos conceitos e princípios ecológicos no desenho e 
manejo de agroecossistemas sustentáveis.  E que agricultura sustentável é uma 
agricultura que protege a base de recursos naturais e permite uma economia viável 
e também propõe um aspecto social justo e aberto a todos que fazem parte da 
sociedade (Revista da EMATER/RS, 2000). 

Em seu livro Agroecologia – Processos Ecológicos em Agricultura Sustentável afirma que a 
“agroecologia proporciona o conhecimento e a metodologia necessários para desenvolver uma 
agricultura que é ambientalmente consistente, altamente produtiva e economicamente viável” 
(GLIESMANN, 2001, p 54). 

Mas este saber de conviver com a terra de forma mais integrada, virou herança agrícola sem 
importância nas ciências normais, agrárias ou não. O saber ecológico na agricultura foi atropelado 
pelos resultados exponenciais da mecanização da agricultura e pecuária, no Brasil, especialmente a 
partir dos anos 70 e num processo ainda vigente e que, absurdamente, absorveu também os 
pequenos produtores, que equivocadamente se sentem “parte” da propalada falácia do agronegócio 
de que “alimenta” o mundo. A agrônoma Ana Primavesi (1988) diz que “é, [...] a vitória da 
tecnologia convencional, que planta soja no Equador e milho no Alasca,[...], com isso, a agricultura 
se tornou extremamente insegura, arriscada, cara e dependente [...] (PRIMAVESI, 1988, p. 27). 

Miguel Altieri, pesquisador chileno referência no pensamento agroecológico da Amérca 
Latina, diz que três processos históricos obscureceram e denegriram os conhecimentos agronômicos 
desenvolvidos pela humanidade no decorrer da sua existência, por povos, culturas e sociedades : a 
destruição de suas codificações e rituais ligados às práticas agrícolas e uso da terra, muitas vezes 
não descritos; a escravidão e processos de colonização e a ascensão da ciência positivista (p. 26). 
Colocaríamos os dois primeiros num só patamar, subjugados pelo último, que, ainda hoje, parece 
impedir os pesquisadores da área de agronomia e a comunidade científica mundial, de enxergar a 
agricultura de forma holística, levando em conta também fatores sociais como classes, etnicidade, 
cultura, gênero e ainda os biomas e suas características endêmicas. (ALTIERI, 1989, p. 28 a 31).  

Na análise formal e conceitual destes sistemas e biomas, a direção, há séculos, tem sido no 
sentido de desmoralizar a agricultura alternativa, o saber acumulado por milênios, seus rituais e 
símbolos.  Altieri, ao procurar reestabelecer e sistematizar este saber em seu livro Agroecologia – 
As bases científicas da Agricultura Alternativa (1989) diz que 

Finalmente, quando cronistas e exploradores mencionaram positivamente as 
práticas nativas do uso da terra, era difícil a tradução destas observações de formas 
não folclórica, socialmente aceitáveis e coerentes. A ascensão do método 
positivista na ciência e a tendência do pensamento ocidental à atomística e às 
perspectivas mecanicistas, associados ao iluminismo do século XVIII alteraram 
dramaticamente o discurso acerca do naturalismo (Merchant, 1980).  
Esta transição epistemológica substituiu uma visão orgânica e viva da natureza 
para uma visão mais mecânica. Cada vez mais, esta tendência enfatizava uma 
linguagem científica, uma maneira de se referir ao naturalismo que rejeitavam 
outras formas de conhecimento científico como superstição. Na verdade, na época 
de Condorcet e Comte, a ascensão da ciência estava ligada ao triunfo da razão 
sobre a superstição. Esta posição, ao lado de uma visão depreciativa das 
habilidades do homem rural e das populações colonizadas, 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 de cultivo 
da agricultura não formalizada era frequentemente rechaçada como desordem. 
(ALTIERI, 1989, p. 27) 

 



Este menosprezo dos saberes locais das populações colonizadas, acabou com a simbiose 
existente entre os diferentes biomas e os seres que os habitavam. Muito das tecnologias utilizadas 
nos agroecossistemas preexistentes à ciência se perderam com o positivismo. A Revolução verde se 
encarregou de mitigar o que ainda havia, salvo raríssimas exceções.  

Reflete-se, aí, um preconceito histórico de pesquisadores contemporâneos ou não, mas 
especialmente daqueles que não aceitam ou não questionam a instabilidade da tecnologia escolhida 
como única opção para a agricultura. Estudiosos de todo o mundo vêm demonstrando o que ainda 
uns poucos agricultores também se deram conta, como o exemplo deste nosso trabalho: de que 
existem outras técnicas, outras tecnologias, outras opções de manejo, mais sustentáveis, econômicas 
e apropriadas para a agricultura familiar, cujas principais características são a pequena propriedade, 
a mão de obra familiar e uma produção diversificada que garante soberania e independência, ou a 
autossuficiência alimentar.  

Historicamente, o manejo agrícola incluía rica simbologia e sistemas rituais que serviam 
para regular as práticas de uso da terra e para codificar os conhecimentos agrários dos povos que 
não conheciam a escrita. Se na Antiguidade, os dominadores e invasores costumavam assimilar as 
culturas, práticas e saberes locais, aos poucos, cultos e rituais agrícolas se tornaram focos de 
perseguição intensa da Inquisição Católica, dentre outras. Os exploradores, da América 
principalmente, alteraram profundamente as bases rituais e simbólicas da agricultura das sociedades 
não ocidentais (ALTIERI , 1989). 

Mas o positivismo tem também suas virtudes. Dentre elas a busca do conhecimento 
consciente, calcado na razão, na comprovação científica; um saber que conhece seus porquês, seus 
motivos e suas razões. A deficiência do processo de construção deste novo saber talvez resida no 
fato típico de todas as revoluções, inclusive as do pensamento: lança-se fora tudo aquilo que 
representa o estado anterior. No caso, o saber empírico, cristalizado e reproduzido nos mitos e ritos 
populares, associados (equivocadamente, em muitos aspectos) pelo positivismo à superstição e à 
ignorância. Dentro desta perspectiva, no que se refere à agricultura, cabe à agroecologia a tarefa de 
resgatar esse conhecimento que pertence à esfera do inconsciente coletivo, relembrando Karl 
Gustav Jung, elucidando-o, explicando-o. Inserindo-o assim na esfera da razão consciente. 

O manejo ecológico dos agroecossistemas não só não nega este conhecimento, como vem 
tentando resgatá-lo, reintroduzindo elementos que fortalecem sua capacidade de produção e de 
reprodução nas dimensões econômica, social, técnica e ambiental. (CARVALHO, 2005) 

Este cenário, no Brasil, agora é permeado de iniciativas individuais ou coletivas, em geral 
fomentadas por organizações, cooperativas, entidades e, embora de forma ainda incipiente, também 
pelo governo, apesar deste ainda permanecer e manter o país atrelado ao agronegócio, responsável 
pela maior fonte de divisas internacionais do país. 

Neste contexto, as iniciativas agroecológicas individuais ou coletivas – as coletivas 
acontecem principalmente em assentamentos, da também incipiente, Reforma Agrária brasileira, 
aldeias indígenas, acampamentos de agricultores do Movimento Sem Terra, e, as individuais, em 
regiões ou núcleos marcados pela presença da pequena propriedade, seja no nordeste ou nos estados 
do sul e sudeste – têm se batido não só com a falta de recursos e incentivos governamentais, como 
igualmente readquirindo ou reformulando, na base da experimentação, o conhecimento científico 
que as iniciativas agroecológicas requerem  e vêm acumulando nestes últimas décadas. 

Dentre eles, a premissa de que  

“Toda a natureza são conjuntos. Nada é separado e cada atividade tem sua 
consequências colaterais, que podem ou não, ser compatíveis com as necessidades 
da comunidade. [...] E quem pensa em conjuntos compreende que o combate de 
pragas e doenças não é somente assunto de agricultor e das firmas que produzem 



defensivos e ainda talvez do receituário agronômico. É assunto de toda a Nação 
[...] (PRIMAVESI, 1988, .p 30 e 31). 
 

Horácio Martins de Carvalho (2005), um estudioso da história do campesinato brasileiro e 
suas expectativas para o século XXI, diz que um agricultor ecológico nunca depende de um só 
produto para garantir a sua renda, escapando das oscilações de mercado que permanentemente 
põem em risco os agricultores convencionais especializados, (CARVALHO, 2005, p. 383).  

“Os sistemas agroecológicos procuram mimetizar a diversidade e complexidade 
naturais dos ambientes onde se dá a produção e são, portanto, também bastante 
diversificados e complexos. São sistemas trabalhando com vários produtos numa 
mesma área e obtêm uma produtividade total ( volume total de todos os produtos 
obtidos em um hectare) maior que qualquer monocultura produzida no sistema 
convencional (CARVALHO, 2005, p. 383). 
 

Ele ressalta que há cerca de 30 anos o Conselho Nacional de Ciências dos Estados Unidos 
comparou a performance agronômica e econômica dos agricultores orgânicos com os convencionais 
(agroquímicos) e verificou que os primeiros têm produtividades competitivas e custos mais baixos 
que os últimos. O maior problema dos agricultores orgânicos americanos é parecido com os dos 
brasileiros. Eles perdem na comparação com os convencionais apenas por não ter acesso aos 
subsídios que sustentam os altos custos destes últimos e porque, sendo poucos e dispersos, tem 
maiores custos na comercialização. (CARVALHO, 2005, p 382). E, neste sentido, é taxativo ao 
afirmar que 

“Organizada em torno a essa racionalidade, e tendo seu funcionamento e suas 
perspectivas de sustentabilidade vinculados à capacidade de integração funcional 
dessas dimensões, a economia camponesa estabelece relações radicalmente 
diferentes daquelas mantidas pelas empresas agrícolas capitalistas entre produção e 
consumo; uso de recursos e lucro; tecnologia e meio ambiente; ocupação 
econômica e remuneração; riqueza e dinheiro; seres humanos e natureza; produção 
e reprodução; mercado e renda; produtividade e eficiência; quantidade e qualidade; 
gestão e trabalho; entre cooperação e competição, dentre outras” ( Carvalho, 2005, 
p 378). 

 

A realidade rural brasileira é tão diversa quanto suas dimensões. O fomento à agricultura 
familiar e agroecológica vem se estabelecendo na forma de projetos oficiais, como o PAA 
(Programa de Aquisição de Alimentos) e o Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar), e 
outros ligados a igrejas e organizações e, principalmente, na existência de feiras livres que se 
multiplicam país afora, comercializando produtos orgânicos, livres de agrotóxicos oriundos dos 
entornos das grandes regiões metropolitanas e zonas urbanas localizadas no interior, este um 
cenário permeado pela presença das grandes monoculturas e agroindústrias multinacionais. 

Ana Primavesi dizia na década de 1980 que “a tecnologia agrícola não é uma imposição 
técnica, nem uma alternativa a critério do agricultor. Se o Brasil pretende sobreviver 
condignamente, será obrigado a tratar de seus solos de maneira apropriada[...] (1988).  

A medida que o solo se degrada, aumentam as pragas e pestes, aumenta o consumo 
de insumos e baixam as colheitas, até chegar ao ponto em que se troca a cultura por 
uma menos exigente, como café pela cana de açúcar, e finalmente, se troca o boia 
fria pelo boi. (PRIMAVESI, 1988, p. 27) 

 

Ícone da agroecologia brasileira, a autora é enfática ao dizer que a recuperação e a 
conservação dos solos não é um favor que se faz ao Governo, ou um sacrifício a que se submete em 
prol de seus filhos. É, sim, o método mais simples e mais seguro de produzir mais, melhor e mais 



barato, o que garante um lucro condizente. Entretanto, ela ressalta que a palavra “conservação” não 
pode ser entendida unicamente como técnicas mecânicas. Na sua costumeiramente polêmica 
opinião, curvas de nível, patamares e microbacias são somente muletas, pois é a conservação e 
recuperação do potencial reprodutivo dos solos, que pouco tem a ver com insumos químicos, que 
torna a agricultura mais segura, menos arriscada, mais barata e mais lucrativa (p. 78).  

A conversão de um sistema agrícola ou pecuário convencional para o agroecológico se inicia 
com a proteção do solo para sua recuperação. Novamente recorremos a Ana Maria Primavesi: ela 
cita Bromfield. “Os microorganismos e animais muito pequenos do solo são os animais domésticos 
mais importantes. Sua alimentação e bem estar decidem sobre a saúde das culturas, do gado e da 
família do agricultor” (1988, p.81)  

A recuperação dos solos e dos agroecossistemas, com a responsabilidade de uma ética 
ambiental e social têm sido o objetivo de técnicos e pesquisadores ligados à agroecologia, 
especialmente há cerca de três décadas. Muitos pequenos agricultores vêm se somando a eles na 
sistematização ou recuperação do saber agroecológico na região sul do Brasil, onde está localizada 
a propriedade alvo deste estudo de caso de conversão, um processo que vem sendo pesquisado e 
sistematizado por diversos autores.  

Mas não tem sido uma empreitada fácil em virtude do grau de degradação do solo 
promovido pela “Revolução Verde” e suas commodities. Neste contexto de muitas dificuldades, 
mais penalizados ainda são os agricultores assentados pela Reforma Agrária, em virtude de suas 
terras provirem, em geral, de latifúndios improdutivos e completamente degradados 
(KOEFENDER, 2010, p. 22). 

No intuito de certificar e garantir a esses agricultores um valor diferenciado na 
comercialização de seus produtos e garantir ao consumidor a proveniência agroecológica, sem 
adição de adubos químicos e agrotóxicos, surgiram ONGS e/ou organizações de apoio e fomento. 
Na região sul, dentre outras, (ZONIN, 2007) destaca-se a atuação da Rede Ecovida de 
Agroecologia, formalizada em 1998, que entende a certificação como um processo pedagógico, 
dialético, que se inicia com a conscientização do agricultor. Conta com dezenas de núcleos na 
região que engloba os três estados do sul do Brasil, dentre eles o de Marechal Cândido Rondon.  

A maior parte destas entidades e organizações surgiu na década de 90 do século passado, 
instados especialmente, por pesquisadores e professores da área de agronomia. Na região sul do 
Brasil, destacam-se os já citados Ana Maria Primavesi e Luiz Carlos Pinheiro Machado, dentre 
outros, e seus discípulos, que vêm se espalhando pelos cursos da área de ciências agrárias das 
universidades do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A FAMÍLIA HEDEL 

 

                       

                     A família Hedel: Janete, Jonas, Luiz e dona Wanda em seu jardim 

Filho único de um “pioneiro”1, Günter Walter Hedel (in memoriam), que adquiriu sua 
colônia de terra aos 16 anos, em 1954, no auge da colonização da região, Luiz Valter Hedel, 
nascido em 1967, e a propriedade onde vive sua família, são um exemplo de uma parte considerável 
da dinâmica física e rural da região. No que se refere ao conceito geográfico de lugar, tem uma 
relação de pertencimento à propriedade, à atividade de agricultor.  

Ele cresceu na propriedade da família cultivando a terra com o pai, no sistema de cultivo 
convencional, mecanizado e com o aporte dos insumos preconizados pelo agronegócio nos anos 70 
do século passado. Plantavam milho, mandioca e soja, criavam suínos e produziam leite.  

            Em 1995, casou-se com Janete Clair Frank e, no ano seguinte tornou-se pai de Jonas Samuel 
Hedel, hoje um rapaz de 19 anos que segue o ideário agroecológico que o pai adotou um ano depois 
dele nascer. O ponto de ruptura entre o sistema convencional e a adoção do sistema agroecológico 
deu-se em 1997, com a visita do engenheiro agrônomo do núcleo do CAPA de Marechal Cândido 
Rondon, Marco Antônio Bilo Vieira, que acompanhou o processo de transição desde então, até 
2011. “Antes disso, ninguém falava em agricultor orgânico”, diz Luiz. “No início não sabíamos 
nada. Todos tínhamos que aprender. Íamos descobrindo o que dava certo e o que não dava junto 
com os técnicos”, nos explicou ele numa das conversas. Mas, ainda nos anos da década de 1980, ele 
já fazia experimentos com milho, buscando variedades mais adaptadas.  

Foi nesta década que ganhou força na região sul do Brasil o conceito de gestão da terra a 
partir das bacias hidrográficas. A erosão causada pelo desmatamento generalizado e a introdução 
maciça das monoculturas, começou a ser evidenciada finalmente por técnicos e pesquisadores, e as 
práticas de conservação de solo, na época restritas a construção de terraços para conter as águas, 
começaram a ser introduzidas nas propriedades da região, inclusive na dos Hedel.  

 

 
1 Pioneiro é a denominação que recebem os primeiros habitantes das cidades colonizadas, os mais antigos moradores. 

 



Entre a primeira experiência com consórcio entre culturas e a decisão por uma produção de 
alimentos saudáveis e sem agrotóxicos, sete anos se passaram, o período em que Luiz casou-se e 
vivenciou o nascimento do filho, Jonas Samuel. O objetivo de se relacionar mais harmonicamente 
com o solo, com a terra, com o seu lugar, onde via satisfeito seu desejo de estabilidade, onde forjou 
sua identidade, seu “mundo vivido” e arrogava para si a liberdade de decisão sobre aquele pedaço 
de chão, ganhou força com a paternidade. 

Um contexto que nos remete aos conceitos de percepção, atitude e visão de mundo de Tuan 
(1980), quando investiga as atitudes humanas em relação ao meio ambiente. Uma interação entre 
tempo e espaço. Para Tuan, o homem é feito do ambiente geográfico a que pertence. Luiz sonhou 
melhorar, preservar o dele, garantir sua reprodução.  

A primeira experiência foi um consórcio de adubação verde no plantio de milho, uma 
iniciativa que deu muito trabalho, realizada ainda no início da década de 1990, sete anos antes da 
opção pela agroecologia, período em que lia tudo o que podia sobre o assunto. A família nunca 
aceitou muito bem a decisão do rapaz que voltava cheio de novas ideias das reuniões do CAPA – 
Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, uma entidade ligada a IECLB - Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil, que atua na promoção da agroecologia e agricultura familiar nos três 
estados da região sul do país.  

O processo de transição ganhou forma com a introdução dos quebra ventos, como lhe 
indicara Ana Maria Primavesi, nas palestras realizadas pela agrônoma pela região, inclusive em 
Marechal Cândido Rondon, uma das primeiras medidas na busca pela readequação do ecossistema 
antes existente. Mas havia muito a recuperar do solo da propriedade, e a aprender, para a 
restauração do ecossistema. E mesmo depois de quase duas décadas, a mata existente ainda pode ser 
definida como secundária. “O que eu não conseguia fazer para recuperar o solo, a natureza cuidava, 
era quando eu deixava algumas áreas no abandono” . 

Foram muitas as experiências que não deram o resultado esperado pela família em termos 
financeiros. As experiências com soja orgânica, por exemplo, realizadas nos anos 1999 e 2000, não 
deram os resultados esperados. No primeiro ano a soja virou feno, no segundo foi comercializada, 
mas com certa dificuldade. No mesmo período, entre 1999 e 2002, o café foi devastado pela geada, 
as mudas secaram. A estiagem também prejudicou a produção de leite, já então a principal atividade 
da propriedade. Situações como esta, anos depois, fizeram com que viesse a adotar o PRV – 
Pastoreio Racional Voisin, por influencia do engenheiro agrônomo Daniel Mol, associado da 
Biolabore, e do técnico agrícola Vilson Nilson Redel (in memorian). Houve ainda experiências com 
abacaxis, tomates orgânicos cultivados numa estufa que o vento levou em 2006. O plantio de uvas 
orgânicas também não vingou.  

Com apoio incondicional da esposa Janete, Luiz apostou na experimentação. Adotou a 
homeopatia como tratamento aos animais e plantas em 2004. Experimentava quais culturas eram 
condizentes com seu solo em recuperação e adequadas ao seu ecossistema, ia recuperando ele, 
protegendo suas culturas com os quebra ventos e descobrindo, através da troca com parceiros 
agricultores, realizadas nos eventos dos quais participava, um número cada vez maior de variedades 
de sementes crioulas de milho, feijão, seus cultivos preferidos, e outras cultivares de adubação 
verde. “Só pego sementes que tenho certeza não são transgênicas” disse-nos ele. Hoje tem um 
patrimônio de 40 variedades de feijão e outras 15 de milho.  

Com os técnicos do CAPA, discorria sobre suas experiências em eventos voltados para a 
agroecologia. “Quase não ficava em casa...”, diz ele. Também através do CAPA, foi à Alemanha 
conhecer as experiências agroecológicas daquele país no início dos anos 2000. A década seguinte 
foi também de muitas experiências, aprendizagem, frustrações e determinação. Em parceria com o 
CAPA e outras entidades como a UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, cedeu 
suas terras para experimentos e pesquisas agronômicas relacionadas às sementes crioulas de milho, 



forrageiras diversas, feijão e outras culturas, dentre elas as frutíferas; sediou na propriedade cursos, 
dias de campo e aulas práticas de disciplinas de Agronomia, Zootecnia, Geografia e outros de várias 
instituições de ensino e de organizações voltadas à agroecologia.  

A atual década vem sendo de soerguimento pessoal e dos seus princípios agroecológicos, de 
um renascer para o seu lugar e sua família, de novo relembrando Tuan (1980) e sua definição de 
lugar, de pertencimento. A assessoria técnica deixou de ser realizada pelo CAPA e passou a ser 
desenvolvida pela Biolabore - uma cooperativa que reúne cerca de 50 técnicos associados de várias 
disciplinas que atua em vários municípios das regiões Oeste e Noroeste do Estado do Paraná, com 
foco na agricultura familiar, orgânica e agroecológica, desenvolvendo projeto ligados ao MDA e a 
Itaipu binacional, por exemplo. 

 A produção de leite continua sendo o carro chefe da economia familiar. Leite orgânico, 
produzido com respeito a todas as normas da agroecologia, com o uso de homeopatia, mas, mesmo 
assim, comercializado como leite comum, em virtude da falta de um comprador para o leite 
diferenciado que ele produz. Os produtos entregues à Acempre – Associação dos Pequenos 
Produtores local, que mantém uma loja de produtos orgânicos, e os comercializados através de 
programas oficiais como o Pnae, garantem a família uma renda média mensal de R$ 3 mil. A maior 
parte do que é usado na alimentação da família provém da propriedade. A família gasta não mais do 
que R$ 250,00 na compra mensal no supermercado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as respostas às questões propostas pelos métodos dos quais nos utilizamos 
para tentar determinar se Luiz Valter Hedel é um agricultor agroecológico, talvez esbarremos 
nalguns quesitos que parecem primordiais para os órgãos de certificação, embora a propriedade já 
tenha sido certificada pelo IBD entre 1998 e 2001, período de três anos “estabelecido”, como de 
“transição/conversão”. As respostas para a maioria das perguntas que formam os questionários dos 
métodos aplicados para a determinação de indicadores de sustentabilidade, especialmente no que se 
refere ao que se preconiza ser desenvolvimento rural sustentável, mostram que a propriedade dos 
Hedel se enquadra perfeitamente no que pode ser qualificado como uma propriedade em processo, 
em vias de tornar-se completamente agroecológica e, mais importante, sustentável. Entretanto, 
segundo o próprio agricultor, o processo é um aprendizado permanente e localizado, visto que 
técnicas e práticas que se aplicam com sucesso na sua área, podem não obter o mesmo resultado 
noutra, com características diferentes, um outro ecossistema. 

Ele ainda não capta água da chuva, coisa que planeja fazer em breve, mas já trata seus 
dejetos domésticos, um grande avanço no que se refere à sustentabilidade. Não usa venenos, 
agrotóxicos, nem adubos químicos, trata suas plantas e animais com produtos homeopáticos sempre 
que possível, conta com 60 piquetes de PRV para seus cerca de 30 animais. Não faz mais silagem e 
enfatiza que “precisamos plantar comida para as pessoas, não só para os animais”. Se denomina um 
“guardião de sementes”, numa época em que os transgênicos imperam ainda como a solução para os 
problemas da agricultura moderna. 

A experiência da família Hedel é um exemplo do caminho percorrido num processo de 
transição agroecológica, mas também como mudança socioambiental. Demonstra como se dá, como 
acontecem as relações de uma família com a natureza, com o seu lugar, ao cultivar respeitando a 
biodiversidade do ecossistema, mudando assim, também, sua relação com o consumidor. É um 
redesenho de mercados, de cooperação solidária, de respeito aos elementos que compõem cada 
lugar, cada ecossistema, cada ser vivo, em várias dimensões. 
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