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Para estudar as concepções prévias de diferentes atores sociais do município de Três
Arroios – RS: agricultores familiares agroecológicos; agricultores familiares convencionais;
professores; merendeiras de escolas e alunos do Ensino Fundamental e Médio, relacionados
a agroecologia e herança ambiental, utilizou-se de estudo qualitativo descritivo e a
metodologia consistiu de uma pesquisa participante exploratória. Encontrou-se neste
estudo, uma associação de produtores rurais que praticam agricultura alternativa, com
elevada organização, altamente politizados, onde prevalece a prática da cooperação e a
socialização do saber, imbuídos de boas leituras, o que lhes confere base filosófica e
abertura para novas informações. Os agricultores alternativos, apresentam uma concepção
de agroecologia baseada em valores culturais, sentimentais, princípios filosóficos, e ao
mesmo tempo técnica, os quais estão implícitos na arte de produzir alimentos, de forma
alternativa. Os produtores convencionais referem-se a agroecologia como o não uso de
agroquímicos, acreditando, que sem eles, não existe produção de alimentos. Os professores
e merendeiras igualmente, expressam a agroecologia como uma forma de praticar a
agricultura sem o uso de agroquímicos, relacionando esta forma de produção com a
qualidade dos alimentos.Um grande número de estudantes, entendem a agroecologiacomo
uma atividade organizacional da agricultura familiar, que conserva o meio ambiente e a
biodiversidade.O resultado deste estudo aponta que dos cinco grupos de atores sociais
estudados, os produtores agroecológicos são os que apresentam uma melhor compreensão
da interação entre o ser humano e o ambiente, os quais incorporam a interdependência
existente entre os fatores biótico e abiótico nos diferentes ecossistemas. Estes resgataram
um novo estilo de vida e apresentam constante preocupação com a saúde e a qualidade de
vida das pessoas e do ambiente. Suas atitudes e a forma de trabalhar em parceria,
compartilhando conhecimentos e ideias são exemplos a serem seguidos.
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