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Resumo: 

 

O presente trabalho tem como tema gerador o ambiente agrário. O estado do 

Rio de Janeiro possui diversos “ambientes agrários”, isto é, os diversos territórios e 

seus modelos de produção ali inseridos como o agronegócio (latifúndio, monocultura 

e exportação), aqueles que trabalham dentro da agroecologia (sistemas integrados, 

consciência social, equilíbrio ecológico -, os que estão em transição agroecológica. 

Nesse contexto, trabalhara com a agricultura familiar e assentamentos de reforma 

agrária. O trabalho trata da construção do saber agroecológico e do saber próprio 

dentro desse ambiente ilustrado explorando os percalços da transição 

agroecológica, o mesmo tem em seu cerne as trocas de saberes que estão ligadas 

aos mais diversos atores, tendo como recorte nesse estudo o papel do Núcleo 

Pacha Mama (NPM) da Universidade Federal Fluminense fomentando a 

comunicação  numa abordagem Freiriana  sendo um estudo de caso com base na 

assessoria feita no sítio Ypê Amarelo, que em paralelo vive a transição 

agroecológica que investiga a gestão. O trabalho têm como metodologias uma 

revisão bibliográfica sobre o tema tratado e área de estudo, visualização da área 

com software de observação por imagens de sensoriamento remoto, entrevistas, 

visitas de campo no lote,o ComViver - metodologia desenvolvida pelo NPM -  e 

análise de conteúdo de material dos outros ComViver que ocorreram no 

Assentamento Rural Fazenda Engenho Novo, possuindo desta forma, levantamento 

de dados de fonte primária e de fonte secundária.  

 

 

Palavras Chaves: Agroecologia, Agricultura Familiar, Assessoria, Conhecimento 

Agroecológico, Conhecimento Próprio, ComViver, Gestão, Transição Agroecológica,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract: 

 

 The present work has as generative theme the agrarian environment. The 

state of Rio de Janeiro has several "agrarian environments", that is, the various 

territories and their production models inserted therein as agribusiness - plantation 

and export -, those working within agroecology - integrated systems, social 

consciousness, ecological balance -, those that are in agroecological transition. In 

this context, this work treats with family agriculture and agrarian reform settlements. 

The work will deal with the construction of agroecological knowledge and self-

knowledge within this illustrated environment exploring the mishaps of the 

agroecological transition. It also has at its core the exchanges of knowledges that are 

linked to the most diverse actors, with as a cut in this study the role of the Nucleus 

Pacha Mama (NPM) of the Fluminense Federal University promoting communication 

in a Freire approach, being a case study based on the advisory in the Ypê Amarelo 

site, which in parallel lives the agroecological transition that investigates the 

management. The work has as methodologies a bibliographical review on the treated 

subject and area of study, visualization of the area with observation software by 

remote sensing images, interviews, field visits in the lot, - methodology developed by 

NPM - and content analysis of material of the other ComViver that occurred in the 

Rural Settlement Fazenda Engenho Novo, having in this way, data collection of 

primary source and secondary source. 

 

 

Key Words: Agroecology, Agroecological Knowledge, Acroecological Transition, 

Advisory, Family Agriculture, Management, Self-Knowledge. 
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Capítulo I: Ambientando 

 

 

1.1 Introdução 

 

O presente trabalho tem como tema gerador1 o ambiente agrário, termo que 

dá nome junto da palavra gestão, a disciplina Gestão do Ambiente Agrário sendo 

uma matéria obrigatória dentro da grade curricular do Curso de Ciência Ambiental da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Dentro da sua ementa um dos tópicos diz 

respeito às filosofias de gestão do espaço agrário, para tanto, dentro do estado do 

Rio de Janeiro possui-se diversos “ambientes agrários”, isto é, os diversos territórios 

e seus modelos de produção ali inseridos como o agronegócio - latifúndio, 

monocultura e exportação -, aqueles que trabalham dentro da agroecologia - 

sistemas integrados, consciência social, equilíbrio ecológico -, os que estão em 

transição agroecológica entre outros. Um desses “ambientes” são os assentamentos 

da reforma agrária, o qual tem por finalidade contemplar a agricultura familiar 

disponibilizando terras que anteriormente estavam improdutivas para esses 

agricultores. “Além da distribuição de terras, os assentamentos da reforma agrária 

dão condições de moradia e de produção familiar e garantem a segurança alimentar 

de brasileiros das zonas rurais que, até então, se encontravam sob risco alimentar e 

social.” (Brasil, 2018). Estes, por meio de uma construção histórica e, neste 

momento, mostram-se cada vez mais à margem da sociedade brasileira.  

  Nesse contexto, a agricultura familiar revela-se das mais diversas maneiras, 

apresentando características hegemônicas enraizadas nos modelos de produção da 

Revolução Verde e modelos contra hegemônicos empoderando-se dos paradigmas 

da Agroecologia e/ou sua transição. O trabalho tratará da construção do saber 

agroecológico dentro desse ambiente ilustrado explorando os percalços da transição 

agroecológica, o mesmo tem em seu cerne as trocas de saberes que estão ligadas 

aos mais diversos atores, tendo como recorte, nesse estudo, o papel do Núcleo 

Pacha Mama (NPM) da UFF fomentando a comunicação2 numa abordagem 

Freiriana  tendo um estudo de caso, a assessoria feita no sítio Ypê Amarelo 

(FIGURA 1). Durante maio de 2017 até novembro de 2018, que em paralelo vive a 

transição agroecológica tendo como fonte de dados primários os próprios 

agricultores que araram e ararão essa terra. Para tal, busca-se compreender o 

modus operandis, ou de forma simplificada, a gestão da propriedade e as atividades 

cotidianas dos agricultores na perspectiva do paradigma agroecológico e da 

                                                
1
 “temas geradores (grifo do autor), isto é, ‘lugares’ (grifo do autor) repletos de sentidos de 

experiências nucleares para a existência que imantam sentidos cotidianos às vivências.” (Passos, 
2009) 
2 Ver Comunicação ou Extensão? (Freire,1983) 
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transição agroecológica, tendo como síntese disso a construção do saber 

agroecológico. 

 
FIGURA 1: Sítio Ypê Amarelo visualizado pelo Google Earth 

 

 A partir de vivências pautadas pela metodologia do ComViver, foi possível observar 

o manejo das culturas produzidas, a comercialização, a unidade habitacional “casa”, 

as dificuldades e os anseios.  Outro método utilizado se deu pela análise de 

conteúdo dos materiais recolhidos de outros ComViver que contribuiram para a 

construção dessa metodologia, onde busca-se inferir sobre o tema tratado - a 

construção do saber agroecológico - a qual é amalgamada pela própria vivência do 

autor com os agricultores proprietários.  

  Assentados no ano de 2010, Marco Antônio Silveira Coelho e Maria Inês de 

Santos Ferreira Coelho,no lote 109, hoje conhecido como sítio Ypê Amarelo sob o 

direito de concessão de uso da propriedade, fornecida pelo Instituto de Terras do 

Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), formam um núcleo familiar e são, juntos, parte da 

agricultura familiar do estado do Rio de Janeiro. Marco Antônio após apoio junto ao 

Rio Rural, programa realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, 

Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, no projeto para o desenvolvimento 

sustentável da microbacia do Rio Aldeia executado no ano de 2010, afirma ser um 

“divisor de águas” na sua percepção quanto a gestão de sua propriedade, o mesmo 

diz:“ Com esse apoio, estou recuperando a mata ciliar e comecei a criação de 

galinhas (FIGURA 2), que ajudou a me capitalizar para ampliar o trabalho.” Porém, 
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nem todo recurso que seria destinado a ele por meio deste projeto chegou. 

Mostrando as dificuldades do assentado, caso o recurso tivesse  sido disponível em 

sua totalidade poderia ter avançado com seu trabalho na propriedade. A 

agroecologia para ele, em seu estado de entendimento, tange  o que Caporal (2009) 

põe como definição de um novo paradigma em construção. 

 

 
FIGURA 2: Galinheiro do Sítio Ypê Amarelo, foto do autor 

 

O sítio Ypê Amarelo encontra-se situado dentro do Assentamento Rural 

Fazenda Engenho Novo (ARFEN), com coordenadas geográficas Lat 22º 50’ 

22.636”S e Lon 42º 55’ 28.998”W,  no bairro de Monjolos, no município urbano de 

São Gonçalo. Existe uma prática comum no ARFEN feita pelos sitiantes de colocar 

um nome em seus respectivos lotes. 

 

  

1.2 Metodologia: 

 

O trabalho têm como metodologias uma revisão bibliográfica sobre o tema 

tratado e área de estudo, visualização da área com programa de observação por 

imagens de sensoriamento remoto, entrevistas, visitas de campo no lote, o 

ComViver,  análise de conteúdo de material dos outros ComViver que ocorreram no 
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ARFEM, metodologia desenvolvida pelo Núcleo Pacha Mama/UFF, possuindo desta 

forma, levantamento de dados de fonte primária e de fonte secundária.  

A fim de investigar sobre a gestão do sítio Ypê Amarelo, a sua transição 

agroecológica e a construção do saber agroecológico no enfoque de seus 

proprietários. O presente trabalho, trata-se de um estudo de caso pois, alude sobre 

um “sistema bem delimitado, isto é, uma unidade com limites bem definidos, tal 

como uma pessoa, um programa, uma instituição ou um grupo social” (André, 2002), 

neste caso o núcleo familiar. Ademais, é qualificado também como um estudo de 

caso com bases etnográficas porque “faz uso das técnicas que tradicionalmente são 

associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista intensiva e 

a análise de documentos” (André, 2002). A observação participante infere que o 

pesquisador participe do cotidiano do grupo estudado durante determinado período, 

como foi feito pela assessoria no período de maio de 2017 até novembro de 2018. 

Os documentos analisados são registros feitos em outros ComViver (outras 

experiências desenvolvidas pelo NPM) na construção dessa metodologia, podendo 

inferir sobre as bases epistemológicas que guiam a mesma, a qual possibilitou 

construir-se acúmulos de experiências junto ao grupo estudado, deste modo 

apresentando seu carácter descritivo e tendo seus resultados em forma qualitativa.  

A partir deste ponto, podendo compreender de modo mais amplo o que os mesmos 

definem como  gestão e transição agroecológica, construindo  em conjunto a 

comunicação e o saber agroecológico como prática na autonomia. Dentro de um 

pensamento mais inclusivista que apoia-se sobre dar visibilidade para aqueles que 

estão à margem numa perspectiva entendida dentro do âmago da ecologia de 

saberes (Santos, 2004).  

Os dados primários das visitas de campo no lote, o ComViver, as entrevistas 

e os materiais disponíveis de outros ComViver têm como aspecto inerente a atenção 

flutuante conceito desenvolvido pelo psicanalista Sigmund Freud (1922), porém o 

que realmente interessa é como se dá dentro do âmbito da comunicação na tentativa 

de “[...] atenuar, de maneira análoga à do psicanalista, a auto-censura utilitarista que 

pode acometer o pesquisador na busca de interpretações para o objeto em questão.” 

(Silva e Lucas, 2014) além do mais foi utilizado técnicas do livro Análise de 

Conteúdo de Laurence Bardin (1977) pelo fato de “dizer não à ilusão da 

transparência dos fatos sociais, recusando ou tentando afastar os perigos da 

compreensão espontânea” (Bardin, 1977) assim ainda como Bardin (1977) diz 

rejeitar os atrativos de uma sociologia ingênua, que julga ter capacidade de aprender 

intuitivamente as acepções dos atores sociais, porém que apenas acerta a projeção 

da sua própria subjetividade. 

Os dados secundários foram pesquisados pelo portal Periódicos Capes, 

aglutinador  de trabalhos acadêmicos onde reuni diversas revistas, teses, 

publicações de congressos, artigos, monografias entre outros e o site de busca 

Google Acadêmico, outro portal que possui função análoga. Ademais, foram 

utilizados diversos livros direcionados aos temas diretamente ligados ao campo de 

saber da Agroecologia. Os trabalhos selecionados para incorporar esse texto se 
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enquadram dentro da realidade a qual busca-se dialogar: agricultura familiar, 

transição agroecológica, construção do conhecimento agroecológico, comunicação, 

assessoria entre outros que perpassam esse campo de ideias projetados por esta 

escrita. 

 

 

1.3 A arte do Encontro: 

 

A partir do convite da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, mais 

especificamente da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, 

encaminhado para o NPM para uma visita de campo no ARFEN, no dia 21 de maio 

de 2017, durante um evento de arrecadação de fundos para troca de um pneu de um 

dos tratores cedidos pelo ITERJ para o assentamento, foi possível conversar com 

diversos atores que compõem esse lugar3 e suas distintas formas de produção em 

conversas informais durante o evento. 

Em um determinado momento os participantes do NPM presentes foram 

convidados por um sitiante acompanhado de uma representante da SME para 

conhecer a antiga Sede da Fazenda Engenho Novo, a qual ocupa o lote 32 no 

assentamento. Foi então, neste momento, onde ocorreu o que nomearemos como a 

arte do encontro com o agricultor Marco Antônio Silveira Coelho (FIGURA 3) 

conhecido na região como Toninho Carrapato e então iniciou-se o diálogo falando 

sobre seus “módulos” e como estes envolvem a vida do/no sítio.Tendo como ponto 

de partida a fala de Toninho explicitou-se futuros objetos de pesquisa que poderiam 

ser explorados em construção conjunta à instituição federal de ensino superior ali 

representada. 

 

                                                
3
 Ver Território, Globalização e Fragmentação (Santos, 1994) 
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FIGURA 3: Foto cedida por Alexandre Firme Vieira  

 

Ao final do encontro os integrantes do NPM foram convidados para fazer uma  

primeira visita ao sítio Ypê Amarelo e nesta conjunção iniciam-se os laços que a 

passaram constituir a parceria e os afetos entre integrantes do núcleo e a família que 

trabalha naquela propriedade.  

Na primeira visita ao lote, foram integrantes do NPM e integrantes do Mês de 

Setembro, grupo composto de alunos da disciplina Gestão do Ambiente Agrário 

2017.1 para realização de uma aula de campo e uma pesquisa junto a Toninho e 

sua esposa Maria Inês de Santos Ferreira Coelho (FIGURA 4). Tendo como objeto a 

ser explorado  as propagandas vinculadas a TV Globo intituladas “Agro é pop, Agro 

é Tech, Agro é tudo” sendo o seu recorte uma delas que foi televisionada durante o 

mês de Setembro de 2016, esta propaganda tem várias culturas agrícolas sendo 

retratadas e o trabalho realizado por este grupo especificamente diz respeito às 

laranjas, o casal de agricultores têm em seu sítio três variedades diferentes desse 

citrus: laranja lima, laranja seleta e laranja natal.  
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FIGURA 4: Foto cedida pelo grupo Mês de Setembro, turma Gestão do Ambiente 

Agrário 2017.1 

 

 Após essa visita Carrapato e Inês foram convidados para o dia da 

apresentação desse trabalho na UFF (FIGURA 5). Ao final da exposição do trabalho 

puderam contribuir no debate que ocorreu trazendo toda sua vivência de vida, 

carregando anúncios e denúncias (Freire, 1997) sobre agricultura familiar e seus 

modelos de produção. Este trabalho de ir a campo ver a realidade do agricultor e 

posteriormente trazê-lo para universidade, respeitando todos os seus conhecimentos 

e dando-lhe relevância ao que constrói no seu cotidiano de forma horizontalizada é a 

materialização da ecologia de saberes (Santos, 2004). 
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FIGURA 5: Aula com Carrapato e Maria Inês na UFF, arquivo pessoal. 

 

 Após esse encontro, Carrapato e membros do NPM foram em uma palestra 

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) a respeito de crédito 

agrícola direcionado a Agricultura Familiar tendo como palestrante Denis Monteiro 

que é secretário executivo da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), assim 

começa-se paulatinamente o trabalho de assessoria junto dessa família. 

 A posteriori foram executadas outras ações pelo NPM junto a outros 

agricultores que compõem o assentamento, entre essas práticas ocorreu o primeiro 

ComViver no sítio Amorim que pertence a Luzimar Amorim. No dia 6 de setembro de 

2017 em uma visita a UFF numa reunião integrando Marco Antônio, Alexandre Firme 

Vieira e o presente autor foi concretizada uma parceria de co-orientação para a 

realização deste trabalho legitimando cada vez mais o saber do agricultor por vias 

institucionais abraçando a ecologia de saberes (Santos, 2004).   

 

1.4 Do Barão de São Gonçalo ao Assentamento: 

 

 Para entendermos de forma coesa o ambiente que trabalhamos faz-se 

necessário um resgate histórico da área estudada. E esta seção tem por finalidade 

elucidar um pouco da história desse território que hoje é o ARFEN. 

A história da antiga Fazenda Engenho Novo segundo Azevedo (2015), possui  

seu primeiro registro datado na segunda metade do século XIX em função da Leis 
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de Terras assinada em 1850, pertencendo ao Barão de São Gonçalo assinando sua 

escritura no ano de 1854. Provavelmente a área que compunha a antiga fazenda 

fazia parte de alguma sesmaria antes da independência do Brasil porém, nos 

registros procurados dizem somente respeito ao estado Brasileiro. 

 Azevedo (2015) aponta a morte do Barão no dia 9 de setembro de 1873 e 

seu  testamento que fora registrado no 3º Ofício de Notas de Niterói indicava como 

os seus herdeiros seus sobrinhos e suas quatro irmãs, o Barão não possuía 

herdeiros direto na sua linha sucessional por isso a indicação aos familiares. Ainda 

segundo Azevedo (2015) após a morte de Anna Isabel Sodré e Souza, no ano de 

1897, sua última irmã viva e consequente declínio da família. 

 
”Joaquim Serrado Pereira da Silva requer ao Juiz de Direito a posse da 

Fazenda. O dito Joaquim afirma ser o único herdeiro da Fazenda Engenho 

Novo. Porém, em nenhum momento, o nome de Joaquim aparece no 

testamento do Barão, o que deixa uma lacuna na compreensão da 

sucessão.” (Azevedo, 2015). 

   

 Azevedo (2015) expressa segundo registros, que a fazenda ficou na família 

Serrado até 1989, quando então foi vendida para Deusdérito Belmont Netto 

culminado, em 1993, na desapropriação por parte do ITERJ constituindo desta forma 

o Assentamento Rural Fazenda Engenho Novo  onde na atualidade têm “147 

pequenas propriedades rurais, o Assentamento abriga a antiga sede histórica da 

Fazenda Engenho Novo (FIGURA 6), tombada em 1998 pelo INEPAC (Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultura.”(Azevedo, 2015).  

Ademais, Azevedo (2015) expressa destaque para o conjunto arquitetônico 

distinguindo da vegetação presente em seu entorno e elucida sobre a reforma da 

antiga Sede da Fazenda e da Senzala concluída em 2012, “O conjunto arquitetônico 

em ruínas faz parte da antiga sede da Fazenda Engenho Novo, bem cultural 

desapropriado e tombado pelo Governo do Estado por sua relevância em relação a 

fatos ligados à história do município de São Gonçalo e também do Brasil.” (Azevedo, 

2015). Dentro desse contexto, histórico do patrimônio arquitetônico e paisagístico,  

 
“o Barão de São Gonçalo era amigo pessoal do Imperador D. Pedro II, tendo 

inclusive lhe hospedado por ocasião de suas visitas à freguesia de São 

Gonçalo. Além disso, o monumento guarda formas arquitetônicas próprias do 

período da Colônia e do Império. Os exemplares de palmeiras imperiais que 

ainda existem são provavelmente remanescentes das primeiras mudas doadas 

pelo Príncipe Regente ao Barão. A Fazenda Engenho Novo era uma das 

pousadas preferidas da Família Imperial no Segundo Reinado, devido à 

amizade do Barão de São Gonçalo com o Imperador D. Pedro II.” (Braga, 1998 

apud. Azevedo, 2015) 

 

portanto, é possível perceber a partir dessa leitura valor histórico não somente para 

o município de São Gonçalo ou o estado do Rio de Janeiro mas, sim, para a 

totalidade nacional. Debruçado sobre este viés de representatividade na história 

nacional algo que deve ser frisado,  
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“a Fazenda também serviu de espaço para um acontecimento histórico voltado ao 

automobilismo, sendo o ponto de chegada para a primeira corrida automobilística 

oficial realizada no Brasil e na América Latina, Automóvel Club do Brasil.” (Azevedo, 

2015) 

 

Apesar das reformas e ensejos por parte do INEPAC naquele dado momento o 

trabalho de valorização do bem cultural não foi contínuo e hoje escutam-se 

denúncias sobre a precarização desta área. 

 

 

FIGURA 6: Antiga sede da Fazenda Engenho Novo visualizado pelo Google Earth 

 

 Finalizando, mais um ponto que deve ser posto a luz é o peso que esta região 

já teve e ainda pode ter para economia do município, “A propriedade teve grande 

influência na economia do município de São Gonçalo entre os séculos XIX e XX, 

sendo exportadora de citros para países da América Latina e Europa.” (Azevedo, 

2015) Além da prática com os citros, no mesmo período, também existia cultivo de 

cana de açúcar de forma comercial “transporta aos meados do século XIX, 

estendendo-se ao século XX – período em que foi grande produtora de cana-de-

açúcar, possuindo inclusive um engenho de cachaça e açúcar” (Azevedo, 2015). 

Ademais, apresenta-se desde séculos passados carácter produtivo na forma de 

ambiente agrário evidenciando historicamente que a agricultura é uma prática 

oportuna para região. 
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1.5 Justificativa: 

 

 O trabalho justifica-se no entendimento que nos períodos de crise são 

períodos singulares para a disputa entre concepções diferentes de sociedade. Nesse 

sentido, experiências como essas desenvolvidas pelo Núcleo Pacha Mama devem 

ser valorizadas por todos que buscam a transformação social no sentido de uma 

sociedade mais justa; não apenas no aspecto econômico, mas também cultural e 

ambiental. Deste modo, com esse trabalho busca-se difundir a Agroecologia e a 

transição agroecológica, além de dar subsídios epistemológicos tanto aos processos 

de formação dos atuais e futuros participantes do NPM quanto aos processos de 

formação de outros núcleos, coletivos, grupos e experiências que busquem se 

construir como alternativas ao sistema hegemônico. 

Essa perspectiva de trabalho junto ao agricultor, ainda traz em seu seio 

vanguarda para o que hoje é feito na academia. A partir de conceitos e vozes 

insurgentes dentro do próprio modo que é construída a ciência na atualidade, além 

disso expõe um exemplo que pode ser seguido por outros assentados que praticam 

uma agricultura ecologicamente mais equilibrada.  

Faz-se valer este recorte espacial de estudo pois por décadas a área rural de 

São Gonçalo foi considerada inexistente, mesmo a atividade agrícola  nunca ter 

parado na região (Passos et al., 2010). Ademais, julga-se necessário evidenciar que 

pelo Plano Diretor de São Gonçalo (2009), ainda não existe uma macrozona rural, 

havia indicação de criação desta zona a partir de um projeto de lei complementar ao 

Plano Diretor com oito meses para ser elaborada, onde o assentamento estaria 

alocado, ou seja,existe um assentamento rural da reforma agrária dentro de uma 

área urbana. Tendo em vista a lei de Zoneamento ,Uso e Ocupação do solo de 

2010, da Prefeitura de São Gonçalo, a propriedade fica na Zona de Uso Sustentável, 

pagando Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana - IPTU porém como mostra 

o art. 34 I, o mesmo aponta que lotes acima de 1000 m² pagaram 50% do valor 

referente ao imposto, todos os lotes do assentamento passam dessa cota porém, 

não deixam de ser  categorizados como área urbana. 
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2. Um olhar conceitual: 

 

 Este capítulo tem como finalidade a exposição de diversas fontes que foram 

consultadas para realização do presente trabalho e constituem um marco teórico 

para o mesmo. Ademais, tendo em vista a tentativa de construção de um diálogo 

desses conceitos e ideias, a fim de exercer a inter e transdisciplinaridade a qual, 

constitui a base do pensamento do Cientista Ambiental e do campo de saber da 

Agroecologia. Todavia em diversos momentos esbarrar em questões do objeto do 

presente trabalho construindo considerações sobre o tema. 

 

2.1 Dialética: 

 

 Esta seção traz em seu bojo um breve histórico sobre o conceito de dialética, 

pincelando um arcabouço teórico para a compreensão do mesmo e , por final, 

exprime uma contradição da área estudada. 

 A dialética tem sua origem segundo Konder (1981) na Grécia antiga e era 

considerada a arte do diálogo. “Aos poucos, passou a ser a arte de, no diálogo, 

demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir 

claramente os conceitos envolvidos na discussão” (Konder, 1981). Desde esse 

período a dialética vem sendo discutida ao longo da história porém, o que é de suma 

importância para este trabalho refere-se a sua significação moderna “é o modo de 

pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade 

como essencialmente contraditória e em permanente transformação” (Konder, 1981). 

 Neste ponto insere-se os pensamentos de Engels e Marx na continuidade do 

trabalho acerca desse campo da filosofia, segundo Konder (1981) quando Engels 

sistematiza pensamentos de Marx e chega ao que ele denomina “Dialética da 

Natureza” define três leis gerais, estas são: (1) lei da passagem da quantidade à 

qualidade (e vice-versa); (2) lei da interpenetração dos contrários; (3) lei da negação 

da negação. 

   
A primeira lei se refere ao fato de que, ao mudarem, as coisas não mudam 

sempre no mesmo ritmo; o processo de transformação por meio do qual 

elas existem passa por períodos lentos (nos quais se sucedem pequenas 

alterações quantitativas) e por períodos de aceleração (que precipitam 

alterações qualitativas, isto é, “saltos”, modificações radicais). Engels dá o 

exemplo da água que vai esquentando, até alcançar cem graus centígrados 

e ferver, quando se precipita a sua passagem do estado líquido ao estado 

gasoso. 

A segunda lei é aquela que nos lembra que tudo tem a ver com tudo, os 

diversos aspectos da realidade se entrelaçam e, em diferentes níveis, 

dependem uns dos outros, de modo que as coisas não podem ser 

compreendidas isoladamente, uma por uma, sem levarmos em conta a 

conexão que cada uma delas mantém com coisas diferentes. Conforme as 

conexões (quer dizer, conforme o contexto em que ela esteja situada), 

prevalece, na coisa, um lado ou o outro da sua realidade (que é 

intrinsecamente contraditória). Os dois lados se opõem e, no entanto, 
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constituem uma unidade (e por isso essa lei já foi também chamada de 

unidade e luta dos contrários). 

A terceira lei dá conta do fato de que o movimento geral da realidade faz 

sentido, quer dizer, não é absurdo, não se esgota em contradições 

irracionais, ininteligíveis, nem se perde na eterna repetição do conflito entre 

teses e antíteses, entre afirmações e negações. A afirmação engendra 

necessariamente a sua negação, porém a negação não prevalece como tal: 

tanto a afirmação como a negação são superadas e o que acaba por 

prevalecer é uma síntese, é a negação da negação. (Konder, 1981) 

 

Como Konder (1981) mostra estas leis já se encontravam no trabalho de Hegel e 

Engels faz-se um resgate desse idealismo hegeliano, que por sua vez:  

 
[...] a dialética hegeliana se dá no e para o pensamento, e que ao se alçar 

ao “conceito” e assim ao “espírito” se objetiva em personalidade. Este 

caminho só ocorre graças à liberdade, liberdade subjetiva, do sujeito. No 

princípio da liberdade a história se entrelaça e torna-se coesa, não sendo 

apenas episódios soltos e sem significado. (Cezarini, 2015) 

 

Deste modo a linha de pensamento para o método histórico materialista dialético de 

Marx e Engels, consegue ser compreendido em sua totalidade junto com o 

pensamento hegeliano. 

Já no século XX, “Sartre reconhece que em uma negação de uma negação 

faculta a existência de uma afirmação. E que, portanto, o método materialista 

dialético exprime que na determinação dos conflitos individuais ou de grupos reside o 

alento que “move a história”. (Cezarini, 2015), ou seja, Sartre concorda e trabalha 

com Marx e Hegel. 

  A dialética se faz presente também no momento em que a área de estudo 

trabalhada possui arcabouço legal de uma área urbana, segundo o Plano Diretor de 

São Gonçalo (2009) e lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do solo (2010), mas 

apresenta  as características da área rural, ou seja, a agricultura ali presente se dá 

em âmbito legal como urbana mas na realidade é de área rural, ou seja, negar a 

legalidade  abre caminho para uma antítese que é rural, mas em sua síntese pode 

advir como uma agricultura periurbana no sentido de estar à margem da cidade e a 

margem do rural, um território com diversas problemáticas embutido na sua 

construção. 

 

2.2 Dialética e Agroecologia 

 

  Nesta seção serão tratadas questões que ligam a dialética,conceito visto na 

seção anterior, e a agroecologia tendo como maior referência teórica o livro A 

Dialética da Agroecologia Contribuição para um mundo com alimentos sem veneno 

escrito por Luiz Carlos Pinheiro Machado e Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho 

(2014). Ademais, dialoga-se com outros autores que perpassam ideias e relações 

dialéticas presentes na agroecologia uma dessas relações diz respeito à extensão 

rural - hegemônica - e a assessoria rural - contra hegemônica. 
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  Para tal, deve-se apresentar a Agroecologia. Segundo Azevedo (2013) a 

mesma pode-se concebida como um campo de conhecimento que advém na forma 

de uma proposta alternativa frente à crise socioambiental, ademais busca-se 

associar os conhecimentos científicos com os conhecimentos desenvolvidos por 

diversos grupos (camponeses, indígenas, populações tradicionais, agricultores 

familiares, etc) em suas ligações com os ecossistemas locais. A mesma se edifica 

apoiada no enaltecimento dos recursos locais e das técnicas tradicionais de manejo 

produtivo de agroecossistemas. Segundo Ehlers (2009) a agroecologia é uma 

cadeira científica que investiga os agroecossistemas, isto é, as relações ecológicas 

que ocorrem em um sistema agrícola, tendo como diferencial o “interesse em 

investigar a correlação entre os diversos componentes de um agroecossistema – o 

chamado enfoque sistêmico” (Ehlers, 2009). Assim, a Agroecologia utiliza os 

agroecossistemas como sua unidade de estudo, buscando ultrapassar a visão 

unidimensional da ciência moderna, incluindo as dimensões ecológicas, sociais e 

culturais (Altiere, 2012). Em contrapartida, para Enio Guterres - agricultor e militante 

da Via Campesina -, a agroecologia “não é uma disciplina e sim um enfoque 

transdisciplinar que enfoca a atividade agrária desde uma perspectiva ecológica” 

(Guterres, 2006). “Pode-se considerar, então, que a abordagem agroecológica se 

caracteriza por buscar compreender a integração entre fenômenos de ordens 

distintas, sociais e naturais” (Azevedo, 2013), assim, a Agroecologia mostra-se com 

peculiaridades que vão de encontro ao campo do saber da Ciência Ambiental. 

  Em um outro ponto apresenta-se o Agronegócio, esses sistema produtivo tem 

seu arcabouço prático e metodológico pautado na “Revolução Verde”. Em Machado 

e Machado (2014) aludi que ao final da Segunda Guerra Mundial, milhares de 

pessoas passavam fome no mundo. Os estados europeus do “front” das batalhas e o 

Japão ambos estavam destruídos. Os Estados Unidos foram os que tiveram menor 

perda entre os países mais presente nesse embate mundial por, também, terem 

entrado no final da guerra. Nessa oportunidade, e se estabelecendo como grande 

potência mundial, os EUA pela Fundação Rockfeller financiou estudos para exportar 

o modelo agrícola norte americano para o México, “esse foi o primeiro passo para a 

‘revolução verde’” (Machado e Machado, 2014).   Segundo Machado e Machado 

(2014) o âmago da “revolução verde”, na atualidade conduzida claramente pelo 

capital financeiro, que modera o pequeno grupo de multinacionais que senhoreia as 

patentes das sementes e a produção de fertilizantes e agrotóxicos. Essas empresas 

tem como objetivo  

 
“mudar o ambiente e implantar as imensas monoculturas, incorporando 

grandes contingentes energéticos, via ‘insumos modernos’, produtos de 

petróleo todos  produzidos pelas multinacionais que por sua vez, são 

controladas pelo capital financeiro que, assim, realiza a reprodução do capital 

em um novo segmento econômico, o agronegócio, ou agricultura industrial” 

(Machado e Machado, 2014) 
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Importante frisar o caráter colonial dessa “revolução” como mostra essa passagem 

de Lester Brown: 
“A continuidade da mudança está assegurada pela transferência de tecnologia 

através das fronteiras nacionais e internacionalizadas pelos centros de 

pesquisas apoiados pelas fundações, pelas operações multinacionais de 

sociedades agrocomerciais, tantos nacionais como internacionais” (Brown, 

1970 apud. Machado e Machado, 2014) 

 

Essas parcerias se deram a partir de alinhamentos, mais especificamente no Brasil, 

segundo Machado e Machado (2014) não se deve desassociar a “revolução verde” 

do golpe militar de 64. O qual converge para uma mudança drástica no campo com a 

introdução dessas novas tecnologias, propiciando a “modernização conservadora” 

característica inerente desses sistemas produtivos. 

 Portanto, esses dois sistemas de produção apresentam características bem 

diferentes um do outro. Um busca um olhar holístico e aglutinador dentro de uma 

percepção sistêmica enquanto o outro é reducionista e homogeneizador.  

  Dentro dessa questão a despeito da agroecologia e da transição 

agroecológica, a mesma vem como a negação do sistema produtivo ortodoxo atual - 

agronegócio - para Machado e Machado (2014) a dialética em relação bens naturais 

x homem vem se desenvolvendo por milênios no que tange as antigas relações 

desde o homem como uma simples população de animais regidas sob a égide da 

leis básicas da ecologia: “ a população tem o tamanho dos recursos para a sua 

alimentação” (Westphalen, 1948 apud. Machado e Machado, 2014). Neste contexto 

a partir da leitura de Machado e Machado (2014) os humanos no período neolítico 

descobrem que poderiam cultivar grãos e outros vegetais, e também, poderiam 

capturar animais e criá-los, aflora a roça que junto com a criação de animais 

domesticados geram a agricultura. Assim nasce uma nova forma de organização 

social e possibilita que “esse novo contexto socioprodutivo viabiliza um crescimento 

demográfico para além dos limites da produção natural. Aprofunda-se a contradição 

humana x bens naturais” (Machado e Machado, 2014). Neste viés Machado e 

Machado (2014) fazem uma leitura histórica dos avanços tecnológicos e os 

distanciamento do homem da natureza através do modo o qual baseia o seu 

desenvolvimento tecnocientífico, e consequentemente, as relações de produção ali 

inseridas - com o intuito da reprodução do capital sobre égide das relações 

burguesas - agravando o que chama de negação. 

 

A substituição da tração animal pela tração mecânica representa uma 

enorme modificação em todos os processos agrícolas. A agricultura 

camponesa é esmagada pela “modernização conservadora”, em sua 

máxima expressão, a fracassada “revolução verde”, que é, também, a 

expressão máxima da destruição da agrobiodiversidade, a negação da 

natureza: monoculturas, técnicas capital-intensivas, expulsão dos 

camponeses do campo, marginalidade e criminalidade urbanas. 

Alta concentração da propriedade de terra, marginalidade e criminalidade 

urbanas, e todas as mazelas que vêm com o mau uso da biotecnologia, da 
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transgenia e da nanotecnologia, que são as expressões máximas da 

negação. (Machado e Machado, 2014) 

 

Deste modo, a “negação” faz-se presente dentro da realidade brasileira com 

todas essas características quase na totalidade dos latifúndios brasileiros e em 

parcela significativa da agricultura familiar.  Prezando por todo o pacote tecnológico 

e desenvolvimento científicos no entender da retroalimentação do capital, invés de 

se atentar ao envolvimento, “a palavra envolvimento remete ao significado mais 

amplo de lugar (traduzido na palavra envolver), ou seja, o espaço carregado de 

valores simbólicos e afetivos de sujeitos reflexivos depositários de projetos 

alternativos de sociedade” ( Floriani e Floriani, 2010). A principal razão para isso, 

engendra-se por meio de uma relação histórica. Segundo Azevedo (2013) nas 

décadas de 50, 60 e 70 do século XX foi-se depositado grande aporte financeiro em 

pesquisas ligadas ao aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, dentro da atmosfera 

da Revolução Verde. Porém, havia uma dificuldade em relação ao modo que esses 

conhecimentos formariam esses agricultores. ”A resposta que os Estados deram a 

essa questão foi a “Extensão Rural”. A extensão rural se constituiu em uma forma de 

impor as novas técnicas aos agricultores, apresentadas como melhores, ou mais 

corretas do que as deles” (Azevedo, 2013) naquele momento, ainda segundo 

Azevedo (2013), esse acontecimento atuou como uma significativa mudança no 

modo de vida de várias populações tradicionais e camponesas que, paulatinamente, 

perderam suas terras e consequentemente seus modos de vida pois, para essas 

populações o modo de vida tem importante ligação “ao espaço local construído 

através da relação das comunidades com o ecossistema local.” (Azevedo, 2013). 

Esvaziando-se de sentido para tais populações, portanto, acontece uma 

desconstrução para muitos deles e uma reconstrução à serviço das forças 

hegemônicas globais, no que Santos (2002) denomina como monocultura do saber a 

qual, “consiste na transformação da ciência moderna e da alta cultura em critérios 

únicos de verdade e de qualidade estética, respectivamente.” (Santos, 2002). 

Porém, 

 
A natureza em sua extraordinária complexidade, de onde saem os 

elementos para o permanente movimento e equilíbrio/ equilíbrio e 

movimento, não está formada por uma ou outra espécie. Ao contrário, está 

integrada por uma complexidade dinâmica incomensurável composta por 

seres vegetais e animais, por macro, meso e micro-organismos, tudo isto 

integrado em ambientes aéreo e terrestre - solo e subsolo - de onde emerge 

a harmonia dialética do movimento. Por isso, para desenvolver um método 

de uso do solo agrícola, há que pensar na integração animal/vegetal e, por 

consequência, em ambas as produções que são irmãs e interdependentes, 

há que compreender a agrobiodiversidade, como condição essencial e 

primeira para o seu uso (Machado e Machado, 2014) (grifo itálico do autor) 

  

  Para o método dialético se valer é necessário uma tese, uma antítese e por 

final uma síntese, que no caso pode-se ser a negação da negação como foi visto na 
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construção do conceito de dialética por parte de Marx e Engels (Konder, 1981). Para 

Machado e Machado (2014) a superação da contradição inicial da negação advém 

de voltarmos aos processos naturais, mas amalgamando de forma necessária e 

axiomática os incomensuráveis avanços da ciência, da cultura, da tecnologia, porque 

a agricultura deve produzir para a humanidade, na atualidade, em uma grande 

escala. 

 
No final do século XIX, princípio do século XX, a humanidade começa a 

tomar consciência da contradição e dos efeitos deletérios à natureza e, por 

consequência, a toda a sociedade humana dessa exploração predatória dos 

bens naturais. Russel, Howard, Steiner, Fukuoka, Voisin, entre outros, e os 

inquestionáveis resultados da Granja Hughley, Inglaterra, na década de 

1940, questionam os métodos reducionistas de Liebig levados à sua real 

expressão pelas pesquisas de Pottenger. Surgem movimentos 

contestatórios, orgânicos, biológicos, naturais, ecológicos, alternativos em 

oposição ao modelo reducionista do agronegócio, da “revolução verde” que, 

ademais, atenta contra a agrobiodiversidade e, portanto, contra a vida. 

É o início da negação da negação. 

As consequências deletérias à saúde humana pelo uso de agrotóxicos e 

outros “insumos modernos” geram movimentos sociais predicando a 

qualidade biológica dos alimentos e se agudiza a contradição “revolução 

verde” x sociedade. O tema ultrapassa o âmbito rural e torna-se mundial. 

É a negação da negação. 

Esses movimentos caminham para a solução da contradição, concretizada 

na agroecologia [...] constitui a síntese.” (Machado e Machado, 2014) 

  

  Assim a transição agroecológica aparece como uma forma, um processo até 

o objetivo que é a agroecologia. Para a realização deste processo apresentam-se 

inúmeras dificuldades para sua superação, o trabalho de assessoria ou bom 

extensionismo (Petersen, 2012) vem com o intuito de facilitar essa vereda até a 

ruptura. 

  No Brasil, essa profissão invisível (Landim, 1993) como era chamada antes 

do termo assessoria,  remete a história da origem das ONGs em território nacional. 

Segundo Miná (2004), dentro da conjuntura do regime militar surgiram como forma 

de resistência ao modelo em curso na década de 70 e posteriores do século XX  a 

partir da articulação entre ativistas de esquerda e agentes religiosos, entusiastas da 

Teologia da Libertação, estes atores foram a campo com a finalidade de fortalecer 

organizações populares, combater a pobreza, a miséria e o regime militar que, no 

entendimento deles, legitimava ambas. “Deste encontro e do apoio de organizações 

internacionais interessadas em financiar ações que conduzissem à democratização 

da sociedade” (Miná, 2004) surgiu a assessoria, que “na quase clandestinidade, 

economistas, sociólogos, educadores foram para o interior do país ‘conscientizar’ as 

classes populares. Trabalhavam capacitando pequenos grupos, fomentando a 

organização política, os sindicatos e associações locais.” (Miná, 2004). Ao que o  

trabalho de assessoria do NPM vem desenvolvendo, caminha de sentido alinhado ao 
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passo que as ONGs - como AS-PTA - exercem historicamente, as quais, na 

atualidade, consiste em  

 

“práticas e experiências moleculares, locais e cotidianas que buscam 

afirmar a possibilidade de oferta de alternativas organizativas ou 

tecnológicas pontuais ou localizadas que, com o passar do tempo, 

das adesões e do seu fortalecimento, possam minar os mecanismos 

de dependência que costumam acompanhar as tentativas de 

emancipação dos setores sociais mais carentes. [...] relaciona-se 

com a construção de novas percepções e práticas sobre como 

promover processos sociais que capacitem aqueles setores a uma 

inserção mais qualificada na vida social como um todo. É neste 

sentido que [...] a idéia de promoção de um modelo de 

desenvolvimento alternativo surge como um projeto, ou seja, como 

uma representação do sentido da transformação do real que se 

busca. A noção de alternativo atribuída ao tipo de desenvolvimento 

que pretendem promover, além de negar, pela desqualificação, o seu 

oposto, o assim-chamado desenvolvimento convencional ou 

hegemônico, qualifica e afirma suas novas intenções de intervenção 

social, conferindo ao seu projeto uma dimensão utópica. [...] o projeto 

se torna, a um só tempo, a orientação do sentido da ação, o projeto 

utópico – por isso, irrealizável – e a idéia-força que estimula a ação 

para obter resultados possíveis.” (Miná, 2004) 

 

Sendo assim, impõe-se que tenhamos uma clara e lúcida compreensão de 

nossa ação,que envolve uma teoria, quer o saibamos ou não. Impõe-se que, 

em lugar da simples “doxa” entorno da ação que desenvolvemos, 

alcancemos o “logos” de nossa ação. Isso é tarefa específica da reflexão 

filosófica. Cabe a esta reflexão incidir sôbre a ação e desvelá-la em seus 

objetivos, em seus meios, em sua eficiência. (Freire, 1983) 

 

Assim, a assessoria tange ao que indica as trocas de saberes e ecologia de saberes 

(Santos, 2004). A dialética faz-se presente no campo técnico - extensão rural e 

assessoria - como, também, na construção de conhecimento a partir da negação da 

negação, conforme já exemplificado anteriormente, para a ruptura do paradigma 

hegemônico - agronegócio. 

  A agroecologia apresenta-se como o paradigma em construção que exerce a 

próxima ruptura no pensamento hegemônico no campo das ciências 

agrárias,“paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, 

inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um 

paradigma" (Kuhn, 1978 apud. Hochman, 1994) . A síntese da negação da negação, 

como já foi visto anteriormente, e como o trabalho vem discutindo é a agroecologia, 

sendo a transição agroecológica o processo para até o ponto culminante dessa 

ruptura.  
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Agroecologia, mais do que simplesmente tratar sobre o manejo 

ecologicamente responsável dos recursos naturais, constitui-se em um 

campo do conhecimento científico que, partindo de um enfoque holístico e 

de uma abordagem sistêmica, pretende contribuir para que as sociedades 

possam redirecionar o curso alterado da coevolução social e ecológica, nas 

suas mais diferentes inter-relações e mútua influência (Caporal, 2009) 

 

Ao contrário das formas compartimentadas de ver e estudar a realidade, ou 

dos modos isolacionistas das ciências convencionais, baseadas no 

paradigma cartesiano, a Agroecologia busca integrar os saberes históricos 

dos agricultores com os conhecimentos de diferentes ciências, permitindo, 

tanto a compreensão, análise e crítica do atual modelo do desenvolvimento 

e de agricultura, como o estabelecimento de novas estratégias para o 

desenvolvimento rural e novos desenhos de agriculturas mais sustentáveis, 

desde uma abordagem transdisciplinar, holística (Caporal, 2009) 

 

A partir dessas definições perante um entendimento multifacetado do que a 

Agroecologia realmente expressa, a transição agroecológica “implica a passagem de 

um processo de reprodução social completamente insustentável no longo prazo para 

um outro que não carregue o fardo das tendências destrutivas do nosso tempo.” 

(Meszáros, 2007 apud. Balestro e Sauer, 2013). Para Schmitt (2013) em uma 

perspectiva mais ampla, procura dar conta, com base em um panorama sistêmico e 

em diferentes níveis de abrangência, dos múltiplos fatores dentro da transição para 

uma agricultura sustentável. Aborda-se, portanto, de um conceito que atua 

concomitantemente como uma referência de análise, capaz de engendrar questões 

e hipóteses de pesquisa, e como ferramenta na tomada de decisões em processos 

concretos de intervenção, portanto, ainda para Schmitt (2013) a transição para 

formas sustentáveis de agricultura provoca em um fluxo complexo e não linear de 

incorporação de princípios ecológicos ao manejos dos agroecossistemas, 

articulando múltiplas dimensões da vida social, botando em confronto visões de 

mundo, forjando identidades e ativando processos de conflitos e negociação entre 

distintos atores. 

 
A abordagem aqui proposta procura se distanciar, portanto de uma visão de 

transição agroecológica como uma intervenção planejada, buscando 

compreendê-la como uma construção social (ou ecossocial) que emerge 

através das interações que se estabelecem entre atores, recursos, 

atividades e lugares nos processos de desenvolvimento rural. (Schmitt, 

2013) (grifo negrito do autor) 

 

 

2.3 Agroecologia: uma ciência no campo da complexidade e a construção do 

conhecimento agroecológico: 

 

Um dos campos de disputa que se faz possível interpretar e entender o 

paradigma da Agroecologia se dá pela forma de matriz disciplinar - 

institucionalizadas ou não . Neste contexto, foi trabalhado junto ao livro 
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Agroecologia: uma ciência do campo da complexidade  onde Caporal bebendo da 

fonte de Edgar Morin, a partir de conceitos onde  Morin contribui significativamente 

frente aos avanços do paradigma da complexidade e, também, na progressão 

epistemológica no sentido de pensar complexo. Cria-se terra fértil para essa 

discussão trazendo outros autores para construir junto aos seus percalços, como 

mostram essas passagens do livro:  

 
Deste modo, a Agroecologia, como matriz disciplinar, vem aportando as 

bases para um novo paradigma científico, que, ao contrário, do paradigma 

convencional da ciência, procura ser integrador, rompendo com o 

isolacionismo das ciências e das disciplinas gerado pelo paradigma 

cartesiano. Na realidade, nos últimos anos vem ocorrendo uma “revolução 

paradigmática”, uma “revolução” que começa a “modificar os núcleos 

organizadores da sociedade, da civilização, da cultura...”, determinada pelo 

processo de ecologização que está em curso e pela necessidade de buscar 

estratégias de desenvolvimento mais sustentável, capazes de reorientar o 

curso alterado da co-evolução homem/natureza. “Trata-se de uma 

transformação no modo de pensar, do mundo do pensamento e do mundo 

pensado.” (MORIN, 1998, p.290 apud. Carporal, 2009) 

 

Esta “revolução paradigmática ameaça não apenas conceitos, idéias e 

teorias, mas também o estatuto, o prestígio, a carreira de todos os que 

vivem material e psiquicamente da crença estabelecida”, aderidos ao 

paradigma convencional. (MORIN,1998, p.293 apud. Carporal, 2009).  

 

Por isto mesmo, existe uma enorme resistência no meio acadêmico e 

técnico-científico para aceitar o novo paradigma. Ao mesmo tempo, os 

pioneiros deste novo paradigma “têm que enfrentar não somente censuras e 

interpretações, mas o ódio”. Por esta razão, “primeiro desviante e rejeitada, 

a ideia nova precisa constituir-se num primeiro nicho, antes de poder 

fortalecer-se, tornar-se uma tendência reconhecida e, finalmente, triunfar 

como ortodoxia intocável (MORIN, 1998, p.293 apud. Carporal 2009). 

 

Atentando-se ao diálogo dos autores vista as passagens anteriores, os 

avanços frente a Agroecologia como matriz disciplinar - institucionalizada - vem se 

desenvolvendo no Brasil de forma intensa aumentando seu nicho. Um exemplo 

prático disso é a disciplina obrigatória dentro do curso de Ciência Ambiental da 

Universidade Federal Fluminense que também é campo de conhecimento para a 

Gestão do Ambiente Agrário. 

 
No caso da Agroecologia, isso vem ocorrendo de modo coerente, 

continuado e sólido, nas últimas décadas. Basta ver o elevado número de 

publicações  e de cursos sobre Agroecologia que vimos surgir, e 

particularmente, a partir do início dos anos 90. Neste sentido, vale a pena 

recordar que o Brasil é, provavelmente, o país com maior número de cursos 

de Agroecologia ou com enfoque agroecológico em funcionamento na 

atualidade, tanto de nível médio, como de nível superior. Deste modo, mais 

rapidamente do que muitos esperavam, o paradigma agroecológico vem 

ganhando corpo e se fortalecendo através das redes de relações que se 



 

32 
 

formam e cujos membros compartem alguns dos elementos epistemológicos 

que são chave na ciência agroecológica. (Caporal, 2009) 

 

Ainda dentro desse contexto da institucionalização Petersen (2012) faz alguns 

apontamentos: 
“A iniciante, mas já significativa experiência de internalização do enfoque 

agroecológico em nossas organizações oficiais de ensino, pesquisa e 

extensão rural tem apontado para a necessidade de profundas 

reformulações no modus operandi das mesmas para que o conceito de 

Agroecologia se torne efetivamente operativo. Dentre elas, duas são 

centrais: a) a superação da dicotomia entre produção e disseminação de 

conhecimentos que fundamenta as abordagens difusionistas que 

permanecem orientando os procedimentos operacionais dessas instituições; 

b) a aproximação entre as instituições científico-acadêmicas e os atores 

sociais que moldam as realidades empíricas nas quais se pretende intervir.” 

(Petersen, 2012)  

 

Para tanto a Agroecologia engendra-se como um saber ambiental (Leff, 

2002), e para Floriani e Floriani (2010) a Agroecologia ascende do cenário de crise 

ambiental da atualidade. Desenvolve-se no bojo de uma epistemologia ambiental 

que oferece métodos cognitivos  alternativos diferenciados do conhecimento 

tecnocientífico que gera conjunturas para a abalização dos riscos da sociedade 

moderna industrial.  

 
Os saberes agroecológicos são uma constelação de conhecimentos, técnicas, 

saberes e práticas dispersas que respondem às condições ecológicas, 

econômicas, técnicas e culturais de cada geografia e de cada população. Estes 

saberes e estas práticas não se unificam em torno de uma ciência: as 

condições históricas de sua produção estão articuladas em diferentes níveis de 

produção teórica e de ação política, que abrem o caminho para a aplicação de 

seus métodos e para a implementação de suas propostas. Os saberes 

agroecológicos se forjam na interface entre as cosmovisões, teorias e práticas. 

A Agroecologia, como reação ao modelos agrícolas depredadores, se configura 

através de um novo campo de saberes práticos para uma agricultura mais 

sustentável, orientada ao bem comum e ao equilíbrio ecológico do planeta, e 

como uma ferramenta para a autosubsistência e a segurança alimentar das 

comunidades rurais” (Leff, 2002) 

 

Portanto, a partir dessa leitura de Leff, pode-se pensar ela fora do seu caráter 

institucionalizado pensada e criada por essas comunidades marginalizadas que são 

os maiores geradores do conhecimento agroecológico, assim: 

 
“Estas bases epistemológicas, que dão sustentação ao paradigma 

agroecológico, mostram, entre outras coisas, a importância da construção 

histórica do conhecimento, coisa que vem sendo negligenciada pela ciência 

convencional, em particular quando se trata da agricultura.(Caporal, 2009)” 
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E são esses atores que ainda guardam e zelam por esse conhecimento 

historicamente criado. Por fim, Leff de forma poética consegue sintetizar e valorizar  

a agroecologia como uma matriz disciplinar da vida/do ser. Rememorando quem 

gera o conhecimento o ator próprio, o agricultor que lavra e caleja a sua mão 

mostrando sua natureza transdisciplinar.  

 
“A Agroecologia é terra, instrumento e alma da produção, onde se plantam 

novas sementes do saber e do conhecimento, onde enraiza o saber no ser e na 

terra; é o caldeirão onde se amalgamam saberes e conhecimentos, ciências, 

tecnologias e práticas, artes e ofícios no forjamento de um novo paradigma 

produtivo. Na terra onde se desterrou a natureza e a cultura; neste território 

colonizado pelo mercado e pela tecnologia, Agroecologia rememora os tempos 

em que o solo era suporte da vida e dos sentidos da existência, onde a terra 

era torrão e o cultivo era cultura; onde cada parcela tinha a singularidade que 

não só lhe outorgava uma localização geográfica e suas condições geofísicas e 

ecológicas, senão onde se assentavam identidades, onde os saberes se 

convertiam em habilidades e práticas para lavrar a terra e colher seus frutos. 

Os saberes se confundiam com os sabores:o vinho era um produto da carícia 

ardente do sol sobre a dourada e redonda uva; seu fruto era transformado em 

um elixir de amor marcando seu corpo em danças rituais, abraçando-o com 

mãos artesanais, colocando seus sucos em perfumadas barricas e destilando-

os para convertê-los em água da vida. O vinho se degustava saboreando os 

saberes da produção e formando os saberes do gosto. A maestria da arte da 

colheita permitia um vínculo do produtor e do consumidor com os dons da terra. 

A cultura brincava com a evolução, reproduzindo e diversificando nas formas e 

nos tempos os sabores do milho, da batata, da mandioca. A cultura 

coevolucionava com a natureza, hibridando-se e diversificando-se, 

multiplicando os sentidos da vida e as formas da natureza. Eram tempos em 

que o camponês extraía os sucosos e gostosos frutos da terra trocando seus 

excedentes em relações de complementaridade e reciprocidade e não por um 

mero interesse mercantil.Quando o trabalho era saber fazer e saber ser e a 

terra era lavrada como o ferreiro molda o metal e o escultor molda a pedra” 

(Leff, 2002) 

 

 

2.4 Transição agroecológica e a construção do saber próprio: 

 

  Nesta seção, tenta dar continuidade o que começou a ser discutido e exposto 

na seção anterior porém, tendo em seu cerne não a agroecologia como um todo mas 

as particularidades da transição agroecológica e a construção do saber próprio para 

avançar perante esse processo e dialogar com a realidade do Sítio Ypê Amarelo. 

 A transição agroecológica só é real e compreendida a partir do momento que 

o agricultor se entende como ator determinante para a mesma, se não, apenas é 

mais uma forma de agricultura sem veneno, alternativa, ecológica, orgânica. Ela se 

constrói e desconstrói pelo sentimento de identidade criada por ela, neste caso 

quando o agricultor toma para si, e aceita o quão pujante é o seu próprio 

empoderamento. A qual, se dá através/por essa transição, e como consequência 
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dessa atmosfera um exemplo para/em sua comunidade no sentido de se tornar  uma 

engrenagem na mudança do paradigma atual, um semeador de ideias.  

Ademais, para  o NPM o papel de assessoria server como um alavancador 

dessa ideia, no sentido de construir uma comunicação baseada no diálogo de 

saberes e construção conjunta do saber na tentativa de promover a autonomia para 

o agricultor. 

 
“o trabalho de assessoria pode ser compreendido como uma relação que 

pressupõe confiança mútua e afinidade de propósitos entre as partes 

envolvidas. Para as organizações e grupos que receberão assessoria, a sua 

proposição deve revelar sinais claros quanto à possibilidade de lhes 

oferecer respostas aos problemas que eles enfrentam.” (Fernandes e 

Carneiro, 1994 apud. Dias 2004) 

 

Oferecer propostas não significa que estas são as melhores escolhas. Quem define 

isso é o próprio agricultor que pode por meio de uma dessas orientações apoderar-

se delas e construir a partir das suas próprias informações e conhecimentos locais 

uma intervenção que seja tão satisfatório, quiçá, melhor da que vem sendo 

propostas. Isto, é saber próprio. Isto, é avançar frente a transição. Isto, é construi 

dentro da própria transição. Nenhum técnico extensionista e nenhum assessor ou 

comunicador, avançará melhor do que o próprio agricultor, sua função em 

entendimento máximo é de engrenagem facilitadora em partes destes processos.  

 
“a institucionalização das práticas de construção do conhecimento 

agroecológico exige a superação  da excessiva segmentação funcional 

ensino, pesquisa e extensão. Requer também uma revisão radical dos 

papéis exercidos pelos atores mais diretamente envolvidos nessas 

atividades, sobretudo no sentido de atribuir protagonismo a agricultores e 

agricultoras no processo de inovação” (Petersen, 2012)  

 

 Tendo como  ponto de partida o que vem sendo construído nesse trabalho, é 

possível comunicar-se com os apontamentos dados por Norgaard (1989) 

 
“as bases epistemológicas da Agroecologia mostram que, historicamente, a 

evolução da cultura humana pode ser explicada com referência ao meio 

ambiente, ao mesmo tempo em que a evolução do meio ambiente pode ser 

explicada com referência à cultura humana. Ou seja: a) os sistemas 

biológicos e sociais têm potencial agrícola; b) este potencial foi captado 

pelos agricultores tradicionais através de um processo de tentativa, erro, 

aprendizado seletivo e cultural; c) os sistemas sociais e biológicos 

coevoluíram de tal maneira que a sustentação de cada um depende  

estruturalmente do outro; d) a natureza do potencial dos sistemas social e 

biológico pode ser melhor compreendida dado o nosso presente estado do 

conhecimento formal, social e biológico, estudando-se como as culturas 

tradicionais captaram este potencial; e) o conhecimento formal, social e 

biológico, o conhecimento obtido do estudo dos sistemas agrários 

convencionais, o conhecimento de alguns insumos desenvolvidos pelas 

ciências agrárias convencionais e a experiência com instituições e 
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tecnologias agrícolas ocidentais podem se unir para melhorar tanto os 

agroecossistemas tradicionais como os modernos; f) o desenvolvimento 

agrícola, através da Agroecologia, manterá mais opções culturais e 

biológicas para o futuro e produzirá menor deterioração cultural, biológica e 

ambiental que os enfoques das ciências convencionais por si sós. 

(Norgaard, 1989 apud. Caporal, 2009) 

 

Ou seja, construir como deve ser o sistema produtivo é trabalho do agricultor a partir 

da sua própria experiência e vontade. Isso se dá no âmbito do lote agrário como um 

todo, em todos os pontos da gestão. 

  Assim, a transição agroecológica perpassa todo modus operantis do sítio, 

mais especificamente ainda a gestão. Nesse contexto, faz sentido o uso de sua  

etimologia que no latim gestio,õnis significa “ação de administrar, de dirigir, gerência, 

gestão” (Houaiss, 2001) está tem diversas interpretações constuídas dentro da 

academia mas, a utilizada neste trabalho possui sua fundamentação teórica no seu 

uso etimológico “ação de administrar” por meio desta definição de gestão e a partir 

do entendimento dos próprios agricultores envolvidos no presente trabalho. Portanto, 

pelo o que foi destrinchado diz respeito a sua etimologia,   amalgamado por meio das 

trocas de saberes. Além disso, entende-se a ecologia de saberes (Santos, 2004) 

como estado da arte para dar visibilidade ao agricultor. A gestão se dá enquanto 

forma de tomadas de decisões dentro da propriedade, por quais veredas deve seguir 

e o ato de administrar os recursos ali presentes. 

 
As práticas agroecológicas nos remetem à recuperação dos saberes 

tradicionais, a um passado no qual o humano era dono do seu saber, a um 

tempo em que seu saber marcava um lugar no mundo e um sentido da 

existência... como sapateiros, alfaiates ou ferreiros; como músicos e poetas. À 

época dos saberes próprios.(Leff, 2002) 

 

Deste modo, a gestão é um saber próprio. 

Trataremos esses temas tendo como base teórica o trabalho de Boaventura 

Sousa Santos, sociólogo português, Santos (2004) em seu livro A Universidade no 

Século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade afirma 

que a pesquisa-ação e a ecologia de saberes são áreas de legitimação da 

universidade que transcendem a extensão uma vez que tanto atuam ao nível desta 

como ao nível da pesquisa e da formação. “A pesquisa-ação consiste na definição e 

execução participativa de projetos de pesquisa, envolvendo as comunidades e 

organizações sociais populares a braços com problemas cuja solução pode 

beneficiar dos resultados da pesquisa.” (Santos, 2004) Ou seja, a definição do objeto 

de pesquisa desse Trabalho de Conclusão de Curso advém de várias conversas 

com os agricultores, tendo em vista que sua fundamentação teórica perpassa pela 

pesquisa-ação e que ao final, é fechada junto ao agricultor Marco Antônio dando 

espaço para ecologia de saberes que “ é um aprofundamento da pesquisa-ação. É 

algo que implica uma revolução epistemológica no seio da universidade e, como tal, 
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não pode ser decretada por lei. A reforma deve apenas criar espaços institucionais 

que facilitem e incentivem a sua ocorrência.” (Santos, 2004), portanto: 

 
A ecologia de saberes é, por assim dizer, uma forma de extensão ao 

contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste na 

promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a 

universidade produz, e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, 

camponeses, provindos de culturas não ocidentais (indígenas, de origem 

africana, oriental etc.) que circulam na sociedade. De par com a euforia 

tecnológica, ocorre hoje uma situação de falta de confiança epistemológica 

na ciência que deriva da crescente visibilidade das consequências 

perversas de alguns progressos científicos e do fato de muitas promessas 

sociais da ciência moderna não se terem cumprido. Começa a ser 

socialmente perceptível que a universidade, ao especializar-se no 

conhecimento científico e ao considerá-lo a única forma de conhecimento 

válido, contribuiu ativamente para a desqualificação e mesmo destruição de 

muito conhecimento não científico e que, com isso, contribuiu para a 

marginalização dos grupos sociais que só tinham ao seu dispor essas 

formas de conhecimento. Ou seja, a injustiça social contém no seu âmago 

uma injustiça cognitiva. Isto é particularmente óbvio à escala global já que 

os países periféricos, ricos em saberes não científicos, mas pobres em 

conhecimento científico, viram este último, sob a forma de ciência 

econômica, destruir as suas formas de sociabilidade, as suas economias, as 

suas comunidades indígenas e camponesas, o seu meio ambiente (Santos, 

2004) 

 

  Respeitando e entendendo o contexto aplicado por final, compreende-se o 

âmago do conceito por: 

 
A ecologia de saberes são conjuntos de práticas que promovem uma nova 

convivência ativa de saberes no pressuposto que todos eles, incluindo o 

saber científico, se podem enriquecer nesse diálogo. Implica uma vasta 

gama de ações de valorização, tanto do conhecimento científico, como de 

outros conhecimentos práticos, considerados úteis, cuja partilha por 

pesquisadores, estudantes e grupos de cidadãos serve de base  à criação 

de comunidades epistêmicas mais amplas que convertem a universidade 

um espaço público de interconhecimento onde os cidadãos e os grupos 

sociais podem intervir sem ser exclusivamente na posição de aprendizes. 

(Santos, 2004) 

 

Portanto, quando Marco Antônio tem caráter decisivo na escolha do objeto de 

estudo é possível entender a práxis dessa teoria, onde a materialidade aplica-se por 

meio dessa definição acerca da problemática, que no caso, é a gestão da 

propriedade e o que o mesmo entende como gestão, e isso não deixa de ser a 

construção do saber agroecológico. Dando voz aos marginalizados, pois: 

 
[...] os científicos “não têm sido verdadeiramente capazes de ouvir o que os 

agricultores têm a dizer, porque as premissas filosóficas da ciência 

convencional não conferem legitimidade aos conhecimentos e às formas de 
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aprendizagem dos agricultores” e, com isso, não são capazes de romper 

com a suposta superioridade da ciência convencional. (Norgaard e Sikor, 

2002 apud. Caporal, 2009) 

 

Somente por meio dessa desconstrução epistemológica, quiçá, alcançará o real 

objetivo embutido nessa forma de comunicação, esvaziada do ego academicista e 

de sua verticalidade dando espaço para a horizontalidade da troca de saberes. 

 

2.5 A Atenção Flutuante, Análise de Conteúdo e a Comunicação: 

 

 Nesta última seção deste capítulo, trataremos de conceitos que são usado de 

modo instrumental para a análise do presente trabalho que guiam o trabalho como 

um todo, a partir deles será possível avançar enquanto algumas considerações. 

 Para compreensão do todo e conseguir perceber o imperceptível recorre aos 

trabalhos do psicanalista Sigmund Freud, no que diz respeito a Atenção Flutuante, 

método utilizado em suas consultas para não atentar-se somente ao objeto que 

deseja na fala dos seus pacientes, mas sim na ação de atentar a tudo que ele indica 

numa construção mais holística da própria análise.  

 
[...] consiste apenas em não querer notar nada em especial, e oferecer a 

tudo o que se ouve a mesma “atenção flutuante”, segundo a expressão que 

usei. Assim evitamos uma fadiga da atenção,que certamente não 

poderíamos manter por muitas horas ao dia, e escapamos a um perigo que 

é inseparável do exercício da atenção proposital. Pois, ao intensificar 

deliberadamente a atenção, começamos também a selecionar em meio ao 

material que se apresenta; fixamos com particular agudeza um ponto, 

eliminando assim outro, e nessa escolha seguimos nossas expectativas ou 

inclinações. Justamente isso não podemos fazer; seguindo nossas 

expectativas,corremos o perigo de nunca achar senão o que já sabemos; 

seguindo nossas inclinações, com certeza falsearemos o que é possível 

perceber. Não devemos esquecer que em geral escutamos coisas cujo 

significado será conhecido apenas posteriormente. (Freud, 1912) 

  

Deste modo, no primeiro momento buscou-se utilizar deste método para a 

compreensão das falas nas entrevistas, todo material obtido de outros ComViver e 

dos próprios ComViver que fiz. Não com o intuito na busca unicamente pelas 

respostas das perguntas, mas aos gestos, ao tom da voz, as outras nuances que 

apresentam-se para compreensão na busca de uma comunicação.  

 
Frente ao vasto material disponível para interpretação, o mau médico fará 

uma seleção precipitada dos elementos, negligenciando sinais que possam 

vir a formar padrões que tragam, eventualmente, significado e coerência às 

associações relatadas. Assim, estará destruindo a vantagem que obteve 

com o relato por associação livre; o bom analista, porém, corresponderá à 

“regra fundamental da psicanálise” fazendo uso de tudo que lhe foi conferido 

pelo paciente como material de interpretação, no qual pode se ocultar o 

inconsciente, que lhe cabe investigar. Sem, portanto, “substituir sua própria 
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censura pela seleção de que o paciente abriu mão (Freud, 1912; Silva, 

2014) 

   

  Já em um segundo momento, buscou-se utilizar dos métodos da Análise de 

Conteúdo, segundo Bardin (1977) aflora como um “conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens” (Bardin, 1977) tendo a sua finalidade por fazer “a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, 

de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” 

(Bardin, 1977), por ser um método utilizado em vários campos da ciência humana 

conferindo mais legitimidade ao estudo. O mesmo possui em seu arcabouço teórico 

práticas consideradas cartesianas, estas práticas, por sua vez , são mais aceitas na 

academia de forma geral.  

 
“O que se procura estabelecer quando se realiza uma análise 

consciententemente ou não, é uma correspondência entre as estruturas 

semânticas ou linguísticas e as estruturas pscicológicas ou sociológicas ( 

por exemplo: condutas, ideologias e atitudes) dos enunciados. De maneira 

bastante metafórica, falar-se-á de um plano sincrónico ou plano horizontal, 

para designar o texto e a sua análise descritiva e de um plano diacrónico ou 

plano vertical, que reenvia para as variáveis inferidas.” (Bardin, 1977) 

 

 Nesse caso os indicadores são a transição agroecológica, a construção do 

saber agroecológico e o saber próprio. O que é inferido diz respeito a realização e 

entendimento dessas práticas. A hipótese é sustentada pelo ComViver onde quem 

analisa vive o que infere, aceitando a mesma ou não. 

 
“Na realidade, estes processo dedutivo ou inferencial a partir de índices ou 

indicadores, não é raro na prática científica. O médico faz deduções sobre a 

saúde do seu cliente, graças aos sintomas, do mesmo modo que o 

grafólogo que pretende proceder com seriedade, infere dados sobre a 

personalidade do seu cliente, a partir de índices que se manifestam com 

frequência suficiente, ou em associação significativa com outros índices, na 

grafia do escritor. O mesmo se passa com a análise de conteúdo, mas a 

superficialidade do procedimento analítico está estreitamente relacionada 

com a diligência normal, habitual, de leitura e de compreensão da 

mensagem. O grafólogo pode tirar as suas conclusões sem se preocupar 

com o sentido do manuscrito que tem diante de si. O arqueólogo pode 

completar conhecimentos históricos através do exame de uma ânfora, sem 

que seja obrigado a servir-se dela. Pelo contrário, a tentativa do analista é 

dupla: compreender o sentido da comunicação (como se fosse receptor 

normal), mas também e principalmente desviar o olhar para uma outra 

significação, uma outra entrevista através ou ao lado da mensagem 

primeira.”  (Bardin, 1977) 

 

“A leitura efectuada pelo analista, do conteúdo das comunicações não é, ou 

não é unicamente, uma leitura à letra, mas antes realçar de um sentido que 

se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar significantes 
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para atingir significados, à semelhança da decifração normal, mas atingir 

através de significantes ou de significado (manipulados), outros significados 

de natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc.” (Bardin, 1977) 

 

Portanto, os dois métodos se complementam na tentativa de preencher lacunas 

deixadas por cada um individualmente tanto um por trabalhar o discurso concreto, 

mesmo buscando as mensagens subjetivas, quanto o outro que tem enfoque em 

toda construção da narrativa. Assim com essa completariedade busca-se uma 

compreensão mais holística dos fenômenos estudados no presente trabalho 

  O comunicador exerce de, certa forma, o papel de analista. Para Paulo Freire 

(1983) em seu livro Extensão ou Comunicação?: “Não há, realmente, pensamento 

isolado, na medida em que não há homem isolado.” (Freire, 1983) Ainda segundo 

Freire, (1983)  pois em qualquer ato de pensar necessita um sujeito que pensa, um 

objeto pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre 

ambos, que se dá através de signos linguísticos, ou seja, não deixar o diálogo de 

forma livre influi na criação de barreiras, as quais interrompem a fluidez da própria 

comunicação. Como na psicanálise muita das respostas da síndrome, do surto, da 

doença está no paciente, na agricultura e sua transição para outros modelos estão 

no agricultor, o papel do comunicador/analista nesse caso é identificar e ajudar na 

superação das dificuldades fomentando e desenvolvendo o diálogo de saberes - 

técnico-científico e popular, ancestral. O trabalho de assessoria se materializa, 

também, como trabalho de comunicador. 
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3. ComViver: 

  

 Neste capítulo será mostrada as bases epistemológicas que guiam o 

ComViver, sendo ela pautada pelo Bem Viver (Acosta, 2016) e sua relação com a 

Agroecologia e como pode inspirar a transição agroecológica.  

Na segunda seção terá como destaque todos os ComViver que foram feitos 

na ARFEM  (Sítio Amorim e Sítio Ypê Amarelo) falando da experiência imprimindo a 

cotidianidade relatada, quais metodologias e instrumentos foram utilizados para sua 

construção e apresentando a descrição dessas experiências de ComViver do NPM, 

o primeiro deles foi feito por Valéria Quijosaca, o segundo ComViver que ocorreu 

aconteceram dois concomitantemente feito por Yasmim Piffer e Luciano dos Santos 

Junior (Sítio Amorim) e o presente autor (Sítio Ypê Amarelo). O terceiro e última 

experiência até agora proposta pelo núcleo foi feita no Sítio Ypê Amarelo na 

tentativa de aprofundar e gerar acúmulos para construção desse trabalho. Também 

traz a tentativa de análise de conteúdo desses materiais. 

Na terceira seção traz em seu bojo uma reflexão de todos os acúmulos que 

foram concebidos pela atenção flutuante durante a construção do presente trabalho 

e suas relações com a assessoria. 

 

3.1 :O Bem Viver no ComViver: 

 

 Para entender o viver no Bem Viver antes do ComViver  faz-se necessário 

debruçar-se sobre uma base epistemológica que por sua vez guia as práticas 

pensadas para construção dessa experiência. O Bem Viver é essa base pensada  

que, converge em vários pontos com a Agroecologia e o processo de ruptura que é a 

transição agroecológica. Muito do que vai ser construído nesta seção do trabalho 

vem do livro O Bem Viver uma oportunidade para imaginar outros mundos de Alberto 

Acosta (2016) e outros trabalhos que dialoguem com o tema. 

 Acosta define que 

 
“O Bem Viver – ou melhor, os bons conviveres é uma oportunidade para 

construir um mundo diferente, que não será alcançado apenas com 

discursos estridentes, incoerentes com a prática. Outro mundo será possível 

se for pensado e erguido democraticamente, com os pés fincados nos 

Direitos Humanos e nos Direitos da Natureza.” (Acosta, 2016) 

 
“O Bem Viver, Buen Vivir ou Vivir Bien também pode ser interpretado como 

sumak kawsay (kíchwa), suma qamaña (aymara) ou nhandereko (guarani), 

e se apresenta como uma oportunidade para construir coletivamente uma 

nova forma de vida. Não se trata de uma receita expressa em alguns 

poucos artigos constitucionais e tampouco de um novo regime de 

desenvolvimento. O Bem Viver é, essencialmente, um processo proveniente 

da matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com a Natureza.” 

(Acosta, 2016) 
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“A visão de mundo dos marginalizados pela história, em especial dos povos 

e nacionalidades indígenas, é uma oportunidade para construir outros tipos 

de sociedades, sustentadas sobre uma convivência harmoniosa entre os 

seres humanos consigo mesmos e com a Natureza, a partir do 

reconhecimento dos diversos valores culturais existentes no planeta. Ou 

seja, trata-se de bem conviver em comunidade e na Natureza. [...] Estamos 

falando de um ordenamento social fundamentado na vigência dos Direitos 

Humanos e dos Direitos da Natureza, inspirado na reciprocidade e na 

solidariedade” (Acosta, 2016) 

 
Dentro da própria definição dada e passagens que dão suporte para a mesma, ela 

não se fecha e mostra-se o tempo todo como uma oportunidade e em permanente 

construção. 

 
“O Bem Viver deve ser assumido como uma categoria em permanente 

construção e reprodução. Enquanto proposta holística, é preciso 

compreender a diversidade de elementos a que estão condicionadas as 

ações humanas que propiciam o Bem Viver: o conhecimento, os códigos de 

conduta ética e espiritual em relação ao entorno, os valores humanos, a 

visão de futuro, entre outros.” (Acosta, 2016) 

 

“O Bem Viver ao propor-se enquanto oportunidade de construir outros 

mundos possíveis, outras formas de vida, aproxima-se mais uma vez da 

Agroecologia que, conforme mencionado anteriormente, evidencia a 

necessidade dos seres humanos de estabelecer uma outra relação com o 

mundo, uma outra forma de habitar, de estar e de se relacionar no mundo”. 

(Timo, 2017) 

 

Desta forma, mostra-se tangível em pelos menos um ponto a Agroecologia e 

consequentemente a sua transição. 

Florescendo com essa ideia, sinaliza que para Acosta (2016), o que está em 

disputa não é o ideário capitalista para um melhor sistema de acumulação material. 

Muito menos é aceitável uma melhor distribuição e redistribuição de bens. 

“Definitivamente, não se trata de fazer as mesmas coisas de sempre com mais 

eficiência, esperando que, agora sim, os resultados sejam satisfatórios. Menos ainda 

se busca propor uma série de ideias e consensos para disfarçar o sistema 

dominante.” (Acosta, 2016) Por conseguinte, “o Bem Viver – isto é fundamental – 

supera o tradicional conceito de desenvolvimento e seus múltiplos sinônimos, 

introduzindo uma visão muito mais diversificada e, certamente, complexa.” (Acosta, 

2016) Acarretando, segundo Acosta (2016) na necessita no mundo todo de 

transformações profundas e radicais. Exprime com urgência ascender dessas visões 

simplistas que cristalizaram o economicismo em eixo central da sociedade. O que é 

imprescindível são outra formas de organização social e novas práticas políticas. 

Para atingi-las, é indispensável acordar a criatividade e afirmar o compromisso com 

a vida, “para não nos convertermos em meros aplicadores de procedimentos e 

receitas caducas” (Acosta, 2016). 

Para tanto, 
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“O Bem Viver revela os erros e as limitações das diversas teorias do 

chamado desenvolvimento. Crítica a própria ideia de desenvolvimento, 

transformada em uma enteléquia que rege a vida de grande parte da 

Humanidade – que, perversamente, jamais conseguirá alcançá-lo. Por outro 

lado, os países que se assumem como desenvolvidos mostram cada vez 

mais os sinais de seu mau desenvolvimento. E isso em um mundo em que 

as brechas que separam ricos e pobres, inclusive em países 

industrializados, se alargam permanentemente” (Acosta, 2016) 

 

Para isso, “urge superar o divórcio entre a Natureza e o ser humano. Essa mudança 

histórica e civilizatória é o maior desafio da Humanidade, se é que não se deseja 

colocar em risco nossa própria existência” (Acosta, 2016) ou seja,  Acosta (2016) diz 

que estas perspectivas pós-desenvolvimentistas extrapolam as correntes 

heterodoxas, que na verdade almejavam “a ´desenvolvimentos alternativos´, quando 

é cada vez mais necessário criar ´alternativas de desenvolvimento´. É disso que se 

trata o Bem Viver.” (Acosta, 2016) 

 
Outras aproximações entre Agroecologia e Bem Viver se dão no que tange 

aos profundos questionamentos ao “estilo de vida moderno”, ao 

consumismo, à desigualdade e a tantas questões e problemas trazidos pela 

modernidade, bem como ao apontamento para a necessidade urgente de 

mudanças nas formas dos seres humanos de se relacionarem consigo 

mesmos, uns com os outros e com a Natureza. Percebemos que as fontes 

morais que animam os sujeitos que trazem consigo uma intenção 

agroecológica são bem próximas, se não as mesmas, evidenciadas no 

discurso do Bem Viver. (Timo, 2017) 

 

 Assim, mostra outro ponto que a Agroecologia encontra com essa base 

epistemológica. A Agroecologias começa a mostrar ser capaz de ser uma das 

“alternativas de desenvolvimento” invés de um “desenvolvimento alternativo” 

(Acosta, 2016). 

 Nesse sentido, ambos se misturam bastante pois, segundo Timo (2017) 

evidencia-se a característica da construção do conhecimento agroecológico a qual 

não delimita-se à razão científica. De maneira oposta, a Agroecologia preza a 

ecologia dos saberes, onde o saber popular e tradicional é reconhecido, de mesmo 

modo que o saber científico é. “Dessa forma, percebemos como a Agroecologia 

dialoga com as propostas de Bem Viver originadas de diversas comunidades 

tradicionais e das lutas populares, e não do debate científico- acadêmico.” (Timo, 

2017) Assim, 

 

“O que interessa, portanto, é recuperar algumas experiências e lições desse 

mundo marginalizado, ao que ainda hoje se nega a possibilidade de 

contribuir conceitualmente. Alguns saberes indígenas não possuem uma 

ideia análoga à de desenvolvimento: não existe a concepção de um 

processo linear de vida que estabeleça um estado anterior e outro posterior, 

a saber, de subdesenvolvimento e desenvolvimento, dicotomia pela qual 

deveriam transitar as sociedades para a obtenção do bem-estar, como 
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ocorre no mundo ocidental. Tampouco existem conceitos de riqueza e 

pobreza, determinados, respectivamente, pela acumulação e pela carência 

de bens materiais.” (Acosta, 2016) 

 

Portanto, o ideário do Bem Viver tange mais pontos a Agroecologia. Ou seja, o Bem 

Viver apoia e dialoga com a transição agroecológica no sentido que abrange as 

trocas de saberes e construção do conhecimento de forma mais horizontal. “O Bem 

Viver serve para isso, inclusive por seu espírito transformador e mobilizador” 

(Acosta, 2016). É amalgamado por esses sentidos e sentimentos que deve-se 

pensar a metodologia do ComViver. 

 

3.2 O ComViver pelo convívio 

 

O ComViver sendo entendido como uma imersão e vivência dentro da 

realidade e proporcionando arcabouço para desenvolver uma forma de pesquisa-

ação ”tende a ser concebida como um instrumento, um método de ação científica ou 

um momento de um trabalho popular de dimensão pedagógica e política” (Brandão e 

Borges, 2007),  

Assim é possível compreender as origens a qual essa metodologia foi 

pensada que são: os Estágios Interdisciplinar de Vivência (EIV) construídos pela 

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB)  e as Comunidades 

Eclesiais de Base articuladas com a Comissão Pastoral da Terra (CPT)4 segundo 

Azevedo (2013) os Estágios de Vivência foram idealizados para que os técnicos 

vivenciassem o dia a dia dos agricultores. Para tanto, seria propiciada uma 

atmosfera que favoreceria “um momento de troca onde em que o técnico ou 

estudante mora na casa de um agricultor por período determinado.” (Azevedo, 2013) 

Pela FEAB ser um dos atores idealizadores dessa prática, Azevedo (2013) aponta 

que foi disseminada, em um primeiro momento, essencialmente entre os estudantes 

do campo de saber das ciências agrícolas,  de maneira reativa aos modelos 

impositivos da Revolução Verde e da extensão rural. “Com o tempo as críticas à 

Revolução Verde e suas práticas ficou cada vez mais forte e ideias como a do 

Estágio de Vivência ficaram cada vez mais conhecidas.” (Azevedo, 2013). Desta 

forma não toma as práticas já arraigadas dentro da academia que não leva em 

consideração os sujeitos, os atores. Por outro lado, essa prática metodológica busca 

leva em consideração essas pessoas que realmente estão fazendo alguma coisa na 

prática social e na práxis social. 

À vista disso, o objetivo do ComViver é vivenciar o cotidiano do assentado, 

incorporando acúmulos que servem de base para pesquisas e análises sobre essa 

realidade. O mesmo possui diferentes tipos de imersão dentro da comunidade de no 

mínimo um final de semana  e ainda não sendo estipulado um máximo de dias, quiçá  

um mês em algum outro momento. Dentro dessa metodologia o primeiro momento 

na acolhida dos participante inicia-se com um Círculo de Convívio, inspirada na roda 

                                                
4
 Informação oral em Há braço: reunião do Núcleo Pacha Mama 
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de saberes do EIV, onde trocam seus saberes e expectativas para essa vivência que 

irá se iniciar. No final do ComViver ocorre outro Círculo de Convívio para os 

participantes exporem suas experiências. O propósito de tal metodologia é vivenciar 

e empoderar, neste contexto, a comunidade local e os processos da transição 

agroecológica  tem como marco teórico a Pesquisa-ação e a Ecologia de Saberes os 

dois com base em Boaventura de Sousa Santos (2004), o primeiro tendo 

contribuições de Carlos Rodrigues Brandão e Maristela Correa Borges (2007), 

levando em conta deste modo as demandas da comunidade a qual os estudantes 

estão inseridos amalgamados pela práxis do Bem Viver de Alberto Acosta (2016). 

O primeiro ComViver que o NPM montou foi feito pela estudante Valéria 

Quijosaca ocorreu entre 24 de Julho e 28 de Julho de 2017 no Sítio Amorim, que 

pertence a Luzimar Amorim, presidenta da Associação dos Produtores Rurais 

Assentados da Fazenda Engenho Novo (APRAFEN), em Monjolos na ARFEM 

(FIGURA 6). Valéria foi estudante de intercâmbio na UFF e tem nacionalidade 

equatoriana. 

Ainda por não ter uma metodologia completamente formata a própria prática 

da vivência molda e começa a dar base para tal, tendo somente como guia as bases 

epistemológicas do Bem Viver (Acosta, 2016). Valéria desenvolve uma forma de 

sistematização da experiência por meio de um diário de campo, onde descreve suas 

experiências vividas, impressões e as particularidades do sítio como podemos ver 

nesses trechos do diário5: 

 
“começo o dia 24 de Julho de 2017, eu cheguei primeiro ao Largo da Ideia, 

nos encontramos com a Senhora Luzimar Amorim, 11am, fui a sua 

Propriedade sua casa, que fica a 30 minutos, ela me falo que o sítio é 

tranquilo ela mora toda sua vida, me aconselho que sempre fale com as 

pessoas perto de casa, ao caminhar até chegar na sua casa vi que todas as 

casas do assentamento estão marcadas com um selo de Proteção por lei do 

Instituto de Terras e Cartografia do Estado de Rio de Janeiro ( ITERJ), a 

senhora me falou que agora é sua casa também, ela me mostro as 

plantações da propriedade, como são: milho, quiabo, cana de açúcar, 

lemon, Palmeira de coco, uma espaço de horta pequena, tem animais, que 

estão separados por espaços na propriedade, a cria de suínos ocupa um 

espaço maior sendo 4 suínos maiores e 6 pequenos, 2 espaços de 

Galinheiros, que contiene cada um de 7, espaço pequeno de perus com 

crias são 3 peru adultos, 5 crianças pequenas, estão presentes os Patos 

que compartilham o espaço com as Galinhas, são 7 maravilhosos, também 

estão presentes o Foguinho e a Princesa que são o melhor amigo do 

Homem,ela me diz que 57 anos mora no sítio, se mudo de casa porque ela 

se caso e depois nasceram seus filhos(as), ela sempre trabalhava na 

produção com a terra, ela me presenteou sua Filha Gilceia Amorim que 

mora perto, jantamos junto com sua Família. 

 

Quarta 26 de julho de 2017 

 

                                                
5
  Material disponível no acervo digital do Núcleo Pacha Mama 
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Iniciamos dando de comer a os animais e depois nos dirigimos ao Galpão, 

limpiamos o sítio e falamos com Edivan para agendar um dia para que 

arrume o trator já que precisava de soldar uma parte e depois fomos pra 

casa, nós pegamos feijão das plantações, e depois almoçamos, ela foi pra 

uma Reunião na Prefeitura de São Gonçalo, eu fiquei com sua filha Gilcei 

ela me ensinou como se faz o queijo e me mostrou sua propriedade que tem 

animais, e pouca plantação de Feijão, ela me falo que o lugar é escasso de 

água, e ela sempre mora São Gonçalo seus três irmãos moram na cidade 

urbana de Rio de Janeiro, ela me falo que gosta muito do seu Lar sempre 

more e meus filhos nasceram aqui, a ajude na elaboração do queijo e 

recolhendo a semente de feijão, depois seu filho Erick me ensino dirigir 

moto, ela me diz que tem que aprender que no campo é um meio de 

transporte necessário, já que aqui não tem ônibus perto de casa e que a 

moto é uma ajuda indispensável na sua família, eu intente e dirige por 4 

horas com ayuda de Erik foi uma experiência que não olvidare já que dirige 

em um lugar maravilhoso, depois nos dirigimos a casa e minha Mãe luzimar 

llega da reunião e jantamos juntas e descansamos. 

 

Sexta feira 28 de julho de 2017 

 

Este dia foi especial porque participa da feira da Associação da Fazenda 

Engenho Novo, eu e a filha da senhora Lucimar fomos juntas para a Feira 

de São Gonçalo, nós levamos para vender na feira, Quiabo, Feijão, laranjas, 

limão, suco de graviola, papa de milho, Geleia de laranja, todos os 

associados levam seus productos que produz em suas propriedades, 

llegamos a Prefeitura de São Gonçalo as 9am e nos encontramos com as 

demais associados, cada um arruma seu barraca, ao prefeitura dá para 

elos, infraestructura como são as mesas, cadeiras, e coisas de decoração, 

na Feira constavam de 12 pessoas, que vendiam seus produtos, na Feira 

sempre estavam presentes os trabalhadore da Prefeitura de São Gonçalo 

que são 4 pessoas uma de elas se llamaba Valeria a que ajuda organizar a 

feira, eu ajude arrumar as barracas e depois converse com cada um dos 

agricultores.Primeiro me presente que eu sou estudante na UFF, sou 

discente de intercâmbio que sou estrangeira do Equador, e que estudo no 

Brasil por 3 anos, e depois eu perguntei sem a associação ajuda a você e 

como se sente participando junto com ela, a maioria me falo que falta de 

comunicação de todos os associados e falta de responsabilidades, e que 

esta feira é um começo pra ir para frente a os poços, a maioria está com 

entusiasmo de que vai melhorar, e que cada um tem que mudar seu 

pensamento de individualismo já que não ajuda para alcançar seus logros, 

eu vi na feira que alguns produtores têm pouca coisa que vender e outros 

não vendem muito já que estão empezando com a realização de Geleias, 

bolo, pudim são os produtos novos na feira. A feira se realiza todas as 

sextas-feiras pela manhã de 9 am as 12 pm, depois nos dirigimos para casa 

almoçamos e descansamos. 

 

Sábado 29 de Julho de 2017 foi meu último dia no Assentamento São 

Gonçalo, este dia preparamos juntas o almoço, e compartilhe com toda sua 

Família, di como presente meu Mapa do Equador e em troca recebi uma 

camiseta de APRAFEN, eu fiquei emocionada porque foi uma experiência 

que não olvidare, Luzimar é uma pessoa única ela sempre quer a igualdade 

e equidade para todos.” 
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  Por não ter total naturalidade com a língua portuguesa ela mistura um pouco  

com sua língua de origem porém, não atrapalha na compreensão do que tenta 

passar a partir de suas vivências. Algo que deve ser frisado é o caráter de 

aprendizado quando ela descreve a experiência de aprender andar de moto, isso 

também se trata do ComViver o qual engendra a possibilidade de  carregar essas 

experiências e relações que são vividas para o resto da vida, seja na memória 

afetuosa ou na materialidade de uma prática. O que pode ser analisado com base na 

Análise de Conteúdo para os indicadores são os aspectos de biodiversidade na 

propriedade mostrando culturas agrícolas variadas e animais também. Outro aspecto 

é cultural no que tange a produção de queijo. 

  O segundo ComViver organizado pelo NPM foi entre os dias 28 e 29 de 

outubro de 2017 e tiveram dois sítios vivenciados concomitantemente, o Sítio 

Amorim, vivenciado por Yasmim Piffer e Luciano dos Santos Júnior, passando um 

final de semana junto a Luzimar Amorim e o outro sítio foi o Sítio Ypê Amarelo, 

vivenciado pelo autor deste trabalho, do núcleo familiar Marco Antônio Silveira 

Coelho e Maria Inês de Santos Ferreira Coelho. Vale ressaltar que o primeiro Círculo 

de Convívio ocorreu neste ComViver mostrando que a metodologia vem sendo 

construída em cada vez que essa experiência se repete aglutinando novas propostas 

para compor a mesma e suas formas de vivenciar prezando pelo cuidado6. 

  Yasmim e Luciano decidiram coletivamente sistematizar suas experiências 

em um material audiovisual7, abrindo novos horizontes e possibilidades em como 

cada experiência particular contribui para a consolidação desse método. Foi feito um 

médio-metragem de 41 minutos neste material mostra uma síntese do que eles 

vivenciaram durante o final de semana.No vídeo em um momento mostra eles 

colendo laranja junto com Luzimar, não fica explicito qual espécie é, ela ensina 

ambos o melhor jeito de tira-las após isso Luciano começa colhe-las. A partir dessa 

cena e com base na Analise de Conteúdo infere-se sobre a troca de saberes que é a 

base para a construção do saber agroecológico isso se dá no simples ato de colher 

uma laranja, a simplicidade faz parte do âmago dessas relações. Em outro momento, 

ela mostra como alimenta os porcos do sítio, ela utiliza das cascas de vários 

alimentos que foram feitos para consumo humano e mistura com farelo, não 

explicitando de qual cereal é, isso a partir da Analise de Conteúdo infere-se como 

parte da construção do conhecimento agroecológico local na tentativa de promover 

de ter o menor entropia possível utilizando os recursos locais com maior eficiência 

que no caso é na alimentação dos bichos uma tarefa diária. Em outro take ela fala 

sobre as dificuldades dentro da APRAFEN e como ser mulher na presidência, tem 

como indicador a construção do conhecimento agroecológico ao ponto que o que ela 

busca é maior participação popular e crescimento comunitário como um todo, 

também toca no empoderamento feminino  Já no sítio Ypê Amarelo, o autor optou 

pela elaboração de um diário de vivência como foi feita na experiência anterior 

                                                
6
  Ver As Quatro Ecologias: ambiental, Política e Social, Mental e Integral. (Boff, 2012) 

7
 Material disponível no acervo digital Núcleo Pacha Mama 
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porém, incluiu como tentativa de acumular mais informações gravações de áudio 

durante as atividades cotidianas e fotos (FIGURA 7).  

 

 
FIGURA 7: Almoço antes do Círculo de Convívio no encerramento do ComViver, 

foto do autor 

 

  O último ComViver realizado foi durante os dias 6 e 10 de agosto de 2018 no 

Sítio Ypê Amarelo por mim. Esse último ComViver tentou aglutinar todas as 

contribuições anteriores dos outros ComViver seguindo um rito de passagem - 

possuindo a Roda de Convívio no início e no final - , da mesma forma as tentativas 

de acúmulos também se somaram no sentido de terem sido feitas as práticas 

anteriores: filmagem, diário de convivência, gravações de áudios e fotos. 

Neste último ComViver foi feita uma entrevista para construção deste 

trabalho. As entrevistas foram feitas com os assentados donos do sítio Maria Inês de 

Santos Ferreira Coelho e Marco Antônio da Silveira Coelho (Carrapato) 

compreendida de forma semi-estruturada para não esbarrar somente no objeto 

desejado mas na amplitude da sua história, de seus saberes e entendimentos. 

Foram feitas cinco perguntas:  

 

(1) Conte a sua história de vida?  

(2) Como você faz a gestão do sítio?  

(3) O que você entende como transição agroecológica?  
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(4) Onde e como conheceu a Agroecologia? Já participou de algum evento ou de 

alguma rede que trate do tema?  

(5) Como você entende que a gestão do sítio é ligada a Associação dos  

Produtores Rurais Assentados da Fazenda Engenho Novo (APRAFEN)? 

  

Não houveram anotações nesse momento apenas a gravação de áudio pois, “ao 

redigir notas ou estenografar, fazemos forçosamente uma seleção prejudicial do que 

ouvimos e ocupamos uma parte de nossa atividade mental, que teria melhor 

emprego se aplicada na interpretação do material” (Freud,1912). As entrevistas 

foram transcritas depois debruçando na tentativa de compreensão do que foi 

vivenciado e escutado buscou-se utilizar das técnicas de Análise de Conteúdo 

(Bardin, 1977) para dialogar com a hipótese inferida sobre esse trabalho. 

Relembrando, os indicadores são a transição agroecológica, a construção do saber 

agroecológico e o saber próprio. O que é inferido diz respeito a realização e 

entendimento dessas práticas. A hipótese é sustentada pelo ComViver onde quem 

analisa vive o que infere, aceitando a mesma ou não 

 Abrindo espaço para a entrevista será feita uma Análise de Conteúdo (Bardin, 

1977) de cada pergunta e suas respectivas respostas de cada um dos agricultores 

que formam o núcleo familiar: 

  

(1) Conte a sua história de vida? 

 

 Inês: Minha história de vida tenho três filhos, tá. Trabalhei, sempre trabalhei 

em comércio para sustenta-los , graças a deus, todos estão formados, cada um 

tem sua família e me sinto realizada. Sempre frequentei igreja evangélica e 

estou até hoje na igreja evangélica para mim isso é um prazer, tá né, na igreja 

que eu congrego hoje em dia. 

 

Marco Antônio: - É.. a história da minha vida é, ela é uma história que eu sou 

um cidadão criado na área urbana e até os 53 anos , 50 anos mais ou menos 

eu vivi na área urbana e depois por conhecer dona Inês vim acabar 

conhecendo a área rural. Trabalhei em várias profissões, uma delas sou 

cinegrafista, sou na área da cidade lanterneiro, marceneiro, pintor  agente faz 

de tudo um pouco e vim pra cá ser trabalhador rural. Fui assentado aqui no 

sítio, trabalhei lá na prefeitura como cinegrafista e agora hoje eu estou aqui no 

sítio trabalhando como agricultor e na verdade eu acho que encontrei a minha 

profissão predileta que é trabalhar com a terra. Alias, também, não posso 

esquecer eu tenho três filhos, um dia pretendo trazê-los para cá, para conviver 

comigo dentro do sítio mas para isso tô plantando para quando tiver dando 

frutos eu poder trazê-los e ter da onde se alimentar com os frutos  que o pai tá 

plantando. 
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 Na primeira pergunta da entrevista Inês não se sentiu muito confortável com a 

gravação mas aceitou fazê-la, a resposta dada para essa pergunta, objetivamente, 

Inês  não  estabelece ligação com o que foi inferido. 

 Já na fala de Carrapato, a quem  se sentiu muito confortável com a gravação, 

também revela a história de Inês apresentando raízes rurais. Também apresenta 

nesta fala "tô plantando para quando tiver dando frutos eu poder trazê-los e ter da 

onde se alimentar com os frutos  que o pai tá plantando." alinhamento com a 

construção do saber próprio pois, o processo de plantar infere empirismo e o mesmo 

constrói o saber próprio do agricultor, portanto, é possível dialogar com pelo menos 

um dos temas que foi inferido. 

 

(2) Como você faz a gestão do sítio? 

 

Inês: Como? Ai, meu pai... Tipo de gestão, Marco Antônio planta por módulos 

é... e, a hoje eu vou limpar módulo tal, amanhã ele tá limpando o outro módulo 

então cada módulo tem um dia de ser limpo, cuidar das galinhas, cuidar dos 

pintinhos, é cachorro que tem, então nossa gestão é cada dia a gente se 

baseia em um pra não enrolar o tempo da gente. Tem a gestão do sítio, no 

nosso sítio nos temos o poço artesiano. Que a gente põe remédio, sim,  dá 

água pra todos os vizinhos, pra plantação, tem a casa assim que é uma gestão 

, assim que eu, tenho que tá sabendo cuidar porque eu faço produtos 

artesanais também. Então tem que ter um intervalo certo pra eu tá cuidando da 

minha parte também, o artesanato que são as toucas cirúrgicas, tenho que 

separar os produtos pra tá levando pra feira, entendeu certinho. 

 

Marco Antônio: Eu dividi o sítio, desde que cheguei aqui, sempre procurei 

trabalhar com ele de forma agroecológica porque eu aprendi lá no fundo a 

importância da terra quando vim pra cá. Fiz diversos cursos e eu pensei o sítio 

de forma racional, eu dividi ele em módulos pra ficar fácil pra que eu possa 

trabalhar. O objetivo é trabalhar de segunda a sexta e sábado olhando a 

propriedade toda e o domingo deixando pra receber amigos que nem hoje, e 

poder ir na igreja é, dá e agradecer a Deus pela semana recebida, pedir a ele 

que continue ajudando na próxima semana. Eu criei quatro, na verdade criei 

cinco módulos, dividi a propriedade em módulos para cada semana do mês 

trabalhar num módulo. São quatro módulos, que um módulo eu chamo de 

social, três módulos de plantio e,entendeu? Um quinto módulo que é chamada 

de reserva legal . Na verdade, foi divida em cinco módulos, mas os módulos 

são divididos em submódulos para poder haver rotação dessa cultura. Eu 

trabalho com cultura de 4 meses (FIGURA 8), é as vezes com cultura anual ou 

de semestral igual o aipim , tem aipim de ano, de seis meses, de oito meses. 

Trabalho com eles mas sempre fazendo rotação de culturas, eu trabalho com 

adubação verde, entendeu? Procuro respeitar as reservas tem o corredor de 

ligação florestal, tenho a mata ciliar no córrego temporário e tenho o quinto 
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módulo que é minha reserva legal que na verdade vamos dizer assim que é 

meu SAF, entendeu? Que a gente tá tentando fazer com que o sítio, outra 

coisa, trabalho com adubação orgânica  sempre faço compostagem, crio umas 

galinhas para ajudar com essa adubação, com parceria dos vizinhos trabalho 

com  compostagem com esterco de vaca e de boi. E assim, eu tenho tocado a 

propriedade aqui a gente produz a mercadoria leva para feira e na feira a gente 

fatura nosso dinheiro, estamos vendendo para alimentação escolar mas nesse 

período conturbado, nesse momento político caótico em todo nosso país né. 

Houve uns contratempo em relação aos pagamentos que tava tirando a nossa 

renda, ai resolvemos dar uma parada, temos dinheiro, inclusive, para receber 

até hoje de uma das escolas que é a maior parte do dinheiro que temos pra 

receber e agora nós estamos trabalhando na feira. A feira pra gente tem sido 

fundamental que com elas, nós temos pago as nossas contas. Eu e dona Inês. 

 

 

FIGURA 8: Colheita de Batata Doce, foto do autor. 

 

 Na segunda pergunta da entrevista Inês mostrou mais segura apesar da 

inquietação aparente e conseguiu se expressar mais "Marco Antônio planta por 

módulos é... e, a hoje eu vou limpar módulo tal, amanhã ele tá limpando o outro 

módulo então cada módulo tem um dia de ser limpo, cuidar das galinhas, cuidar dos 

pintinhos, é cachorro que tem, então nossa gestão é cada dia a gente se baseia em 

um pra não enrolar o tempo da gente" a partir dessa fala consegue traçar um 

paralelo com a transição agroecológica onde a biodiversidade é apresentada na 
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presença dos animais outro aspecto que dialoga com a transição agroecológica é na 

fala "tem a casa assim que é uma gestão , assim que eu, tenho que tá sabendo 

cuidar"  mostra seu total comprometimento com a gestão da unidade habitacional 

evidenciando aspectos da sociedade patriarcal pois, sem feminismos não há 

Agroecologia8. por último na fala "tenho que separar os produtos pra tá levando pra 

feira" também comunica com a transição agroecológica no sentido da aproximação 

do agricultor com o consumidor, sem atravessadores e pensando uma relação 

concreta entre produtor e consumidor. No resto da sua fala apresenta outros 

aspectos ligados a gestão unicamente como a atividade complementar da renda da 

família. 

 Na segunda pergunta para Marco Antônio mostrou-se ainda mais 

confortável,talvez devido a seu antigo ofício de cinegrafista. Na sua fala "desde que 

cheguei aqui, sempre procurei trabalhar com ele de forma agroecológica porque eu 

aprendi lá no fundo a importância da terra quando vim pra cá"  é possível observa 

sobre dois indicadores a transição agroecológica e a construção do conhecimento 

agroecológico pelo fato de reconhecer a importância da terra como agricultor 

familiar. A partir dessas falas "eu pensei o sítio de forma racional, eu dividi ele em 

módulos pra ficar fácil pra que eu possa trabalhar. O objetivo é trabalhar de segunda 

a sexta e sábado olhando a propriedade toda e o domingo deixando pra receber 

amigos que nem hoje"; "Eu criei quatro, na verdade criei cinco módulos, dividi a 

propriedade em módulos para cada semana do mês trabalhar num módulo. São 

quatro módulos, que um módulo eu chamo de social, três módulos de plantio 

e,entendeu? Um quinto módulo que é chamada de reserva legal . Na verdade, foi 

divida em cinco módulos, mas os módulos são divididos em submódulos para poder 

haver rotação dessa cultura. Eu trabalho com cultura de 4 meses, é as vezes com 

cultura anual ou de semestral igual o aipim , tem aipim de ano, de seis meses, de 

oito meses. Trabalho com eles mas sempre fazendo rotação de culturas, eu trabalho 

com adubação verde, entendeu? Procuro respeitar as reservas tem o corredor de 

ligação florestal, tenho a mata ciliar no córrego temporário e tenho o quinto módulo 

que é minha reserva legal que na verdade vamos dizer assim que é meu SAF, 

entendeu? Que a gente tá tentando fazer com que o sítio, outra coisa, trabalho com 

adubação orgânica  sempre faço compostagem, crio umas galinhas para ajudar com 

essa adubação, com parceria dos vizinhos trabalho com  compostagem com esterco 

de vaca e de boi." traça-se um paralelo com  todos os indicadores aspectos ligados 

tanto a transição agroecológica, como da construção do seu saber próprio e, 

também, da construção do conhecimento agroecológico pois, ao construir esse 

saber próprio da gestão do sítio e práticas da transição agroecológica - sendo elas 

compostagem, preocupação com matar ciliar, rotação de culturas, adubação verde, 

criação de sistema agrofloestal (SAF), corredor de ligação florestal - que permeiam e 

compõem a agroecologia por conseguinte constrói o conhecimento agroecológico. 

 

(3) O que você entende como transição agroecológica? 

                                                
8
 Palavras de ordem dentro do movimento agroecológico 
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Inês: "Transição agroecológica é cuidar das plantações, não usando produtos 

químicos que vai agredir o solo, que vai, se eu usar um produto químico pra 

fazer a minha limpeza, minha capina no meu sítio vai está espantando os 

passarinhos e eu usando produto agroecológico, eu vou tá tendo número de 

passarinhos na minha plantação, vai dá abelha né. Outros tipos de inseto que 

venha  se alimentar daquela plantação." 

 

Marco Antônio: "O que eu entendo como transição agroecológica é o seguinte, 

aqui por exemplo, eu sempre trabalhei voltado ao agroecológico, a transição 

agroecológico quando uma propriedade vem trabalhando de forma tradicional 

ela infelizmente de princípio não consegue abrir mão de tudo aquilo que é 

preciso para ela se tornar uma propriedade orgânica, uma propriedade 

ecologicamente correta. Então, ela ainda faz uso de algum tipo de prática que 

não é aceitada pela produção, pela agricultura agroecológica  então nós 

estamos em transição porque de vez em quando tem que usar em determinada 

cultura um tipo de adubo que não é o adubo orgânico, por exemplo, as vezes 

no bananal  eu tenho feito teste com adubo orgânico e com adubo químico 

como a gente ainda não tá 100%, por isso no meu entender a gente tá ainda 

em transição, apesar de trabalharmos com adubação verde, você já andou no 

sítio aqui, você viu que não tem queimada a palhada ela é usada para 

compostagem  quando não é compostagem ela é enterrada para virar adubo 

direto na plantação e a gente tem a preocupação da rotação de culturas que é 

importante, mas o problema na transição é justamente isso que a gente não tá 

100% trabalhando com o produto de forma orgânica." 

 

 Na terceira pergunta Inês foi sucinta e direta, nesta pergunta a inquietação 

que era percebida já não aparentava. Em sua fala como um todo expõe sobre todos 

os indicadores propostos - transição agroecológica, construção do saber 

agroecológico e saber próprio -  no sentido de empoderar-se daquilo que ela vive 

porém, algo que deve ser destacado referente a está pergunta ela alinha-se 

diretamente a um dos indicadores a qual induz o resultado, portando é passivo de 

críticas nesse sentido.  

  Nessa pergunta Marco Antônio aparenta cada vez mais relaxamento. 

Igualmente como Inês sua fala esbarra em todos os indicadores - transição 

agroecológica, construção do saber agroecológico e saber próprio - e se assemelha 

igualmente no sentido de empoderamento e entendimento do processo 

principalmente da transição. Esbarra de forma análoga na crítica expressa na 

passiva indução de resposta. 

 

(4) Onde e como conheceu a Agroecologia? Já participou de algum evento ou 

de alguma rede que trate do tema? 
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Inês: "Não. Não... Marco Antônio começou a pesquisar na internet, ai com essa 

pesquisa na internet ele implantou no sítio a agroecologia, antes ele falava 

produto orgânico como nós não temos certificado passamos a chamar de 

agroecológicos." 

 

Marco Antônio: "Eu já participei desde 2010, 2009, 2010 eu fui nesses 

movimentos agroecológicos inclusive lá na universidade rural e na formação 

desse grupo, eu sou ruim pra nome e eu esqueço o nome do grupo mas 

participei eu fui a conferência lá em Petrópolis, participando da questão da 

agroecologia e a gente foi voltado para essa questão por isso que eu tenho 

corredor de ligação florestal , eu tenho mata ciliar, me preocupo em ter 20% da 

propriedade para reserva legal  e acho que todos nós se contribuirmos com a 

nossa parte nós vamos ter um meio ambiente mais equilibrado e corretamente 

utilizado. A gente se preocupa com a questão da água, do uso correto da água 

isso tudo ta voltado justamente a esse aprendizado que a gente tem nesse 

movimento agroecológico." 

 

 Para quarta pergunta Inês estava tranquila e respondeu de forma direta. Na 

sua fala traz o trabalho de autonomia e construção do saber próprio de Marco 

Antônio apresentando desse modo este indicador e consequentemente construção 

do saber agroecológico que é outro indicador. 

 Na quarta pergunta Marco Antônio mostrava-se cada vez mais confortado. Ao 

falar da história há discordância em relação a fala de Inês, esse aspecto se dá pelo 

fato de ocorrer durante os últimos anos em que Inês trabalhava de comerciante e 

não estava presente integralmente na rotina de Marco Antônio. O mesmo teve algum 

envolvimento com o movimento agroecológico mas se afastou precocemente em sua 

fala evidencia que tudo o que foi aprendido ele incorporou ao seu saber construindo 

o seu saber próprio e isso faz parte da construção do saber agroecológico e da 

própria transição agroecológica como um processo. 

 

(5) Como você entende que a gestão do sítio é ligada a Associação dos 

Produtores Rurais Assentados da Fazenda Engenho Novo (APRAFEN)? 

 

Inês: Olha a associação no momento é aquilo né, é pra ajudar os produtores 

né. E a gente apanhar o trator pra ta arando, pra tá preparando a terra pra tá 

fazendo a plantação no dia a dia. 

 

Marco Antônio: - Olha, só a gestão do sítio ao meu entender ela não é ligada a 

APRAFEN. Ela é ligado há um modo de fazer que haja uma referência que 

possa ser utilizada pela a instituição local. Que na verdade não se tem um 

modelo de gestão para que se possa ajudar a instituição, a instituição local que 

é a Associação de Produtores Rurais  Assentados da Fazenda Engenho Novo, 

então mesmo com os contratempos que houveram e discordância de ideologia, 
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eu procurei implantar o projeto principalmente pensando no coletivo porque na 

medida que nosso projeto vem dando certo, ele poderá ser expandido para as 

outras propriedades através de quem? Através da associação que na verdade 

é o órgão que foi criado inclusive eu fui fundador  dele para justamente 

centralizar os produtores porque muita gente mora mas não produzem então o 

objetivo nosso quando criamos a associação foi justamente fortalecer a 

produção fazendo o que as pessoas não fossem só assentados, fossem 

também produtores então o projeto vai ter uma importância muito grande 

porque a APRAFEN, a associação local ela vai poder mostrar,e sendo ela um 

dos degraus para gente chegar em um dos  nossos objetivos que é a 

cooperativa, por quê com a cooperativa, a associação ela não pode 

comercializar de forma ampla, mas a cooperativa pode. Assim que nós 

tivermos acertado a questão da associação e de termos o que apresentar para 

as pessoas que estão para voltar a produzir vai ficar mais fácil pro desempenho 

da associação e pro sucesso de todos. 

 

 Na última pergunta Inês mostrava-se confortável e foi direta na sua 

interpretação. Na sua fala "a gente apanhar o trator pra ta arando, pra tá preparando 

a terra pra tá fazendo a plantação no dia a dia" a partir da fala infere-se sobre a 

transição agroecológica no que tange a utilização de grandes maquinários que tem 

origem na Revolução Verde. 

 Marco Antônio na última pergunta mostrou-se enfático e um pouco eufórico. 

Nessa passagem "Ela é ligado há um modo de fazer que haja uma referência que 

possa ser utilizada pela a instituição local. Que na verdade não se tem um modelo 

de gestão para que se possa ajudar a instituição, a instituição local que é a 

Associação de Produtores Rurais  Assentados da Fazenda Engenho Novo, então 

mesmo com os contratempos que houveram e discordância de ideologia, eu procurei 

implantar o projeto principalmente pensando no coletivo porque na medida que 

nosso projeto vem dando certo, ele poderá ser expandido para as outras 

propriedades através de quem? Através da associação"  pegando essa passagem é 

possível observar a construção do conhecimento agroecológico no sentido que como 

uma experiência concreta pode-se ser replicável para outros sítios, transformando a 

comunidade a qual está inserida. 

  Concluindo essa seção dialoga-se com a base epistemológica que pensou-se 

para o ComViver a teoria do Bem Viver, que está em permanente sinergia com as 

forças que moldam a Agroecologia. Portanto qualquer passo a frente a transição 

agoecologia, fomentação a construção do saber agroecológico e saber próprio tem o  

Bem Viver em sua concepção mesmo não sendo vista superficial a atenção flutuante 

se insere para enxerga-las nas nuances. 
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3.3 Flutuando no ComViver: 

 

  Durante todos os momentos buscou-se não deixar de se atentar à atenção 

flutuante (Freud, 1922) e não querer encontrar a resposta de imediato e sim toda a 

construção que se desenhava pelo contexto. Em inúmeras conversas durante visitas 

ao sítio Ypê Amarelo, na Feira da Salvatori e  nos ComViver buscou-se vestir esse 

manto de não procurar o desejável e a partir da própria vivência o que flutuava viria a 

terra. 

  A terra lavrada é um aspecto inserido nesse marco teórico que se deu dentro 

do âmbito das comunicações ao que, pelo convívio, notou-se que a cada nova 

informação recebida Carrapato e Inês incorporavam ela e ia construindo seu próprio 

saber e consequentemente construía o saber agroecológico local. Portanto, trata-se 

de uma proposta acadêmica formata com base na prática e na teoria mas é também 

uma reflexão de todo a atenção flutuante que vem sendo trabalhada desde o início 

até aqui. Conclamando, tudo que vem sendo discutido que é basicamente a 

transição agroecológica. 

  Ilustra-se essa reflexão nos consórcios pensados e repensados, nas mais de 

trinta variedades de árvores frutíferas dentro do sítio, nos diferentes formatos de 

parreiras para os maracujás crescerem, na não adoção ainda de cobertura do solo 

nas leiras porém é praticada a rotação de cultura e a adubação verde, na prática de 

compostagem, na caixa de areia onde toda a água do corrégo intermitente deságua 

acarretando materiais finos e máteria orgânica que usa de adubação, na atual 

preocupação de não revolver tanto o solo para não acabar com todas as suas 

estruturas aspecto que não era levado em conta (FIGURA 9 e 10), utilizar a 

abundância de algum bem ao seu favor como a grande variedade e quantidade de 

brachiaria fazendo parte da cobertura do solo em áreas não manejadas, superar   

prática de queimar o lixo plástico que hoje é separado e levado para reciclagem e 

etc. Isso se trata em entender as práticas a partir da convivência com o local e  seus 

sujeito que são carregados de histórias as quais são afloradas por estar ali, ai que a 

atenção flutuante reside.  

  Dedica-se ao trabalho pedagógico conjunto na troca em seu estado, 

realmente, mútuo. Se trata, também, no sentido de  redescoberta como agricultor e 

assessor na construção do/s seu/s saber/es (individuais e coletivos) e, neste caso, 

da transição agroecológica.Desenha-se e repensa-se os processos de assessoria 

como formação mútua de autonomia para os atores envolvidos pois os dois 

oferecerem meios de facilitação para entender os objetos que deseja-se construir e 

entender a partir das suas múltiplas visões incorporando-as e formatando um novo 

saber próprio para ambos.  
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FIGURA 9: Foto de 2013 logo após o trator passar, cedida por Marco Antônio Coelho 

 
Figura 10: Mesma área da Figura 9, 5 anos depois onde não se passa mais o trator, 

acervo do autor. 
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 A importância do ComViver se dá como instrumento, mecanismo e práxis de 

propostas acadêmicas para a transição agroecológica podendo ser replicado em 

outros locais. No anseio da transição agroecológica conclama por uma assessoria 

que pode ser feita pela Universidade, uma Organização Não Governamental, uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público a qual designa o desejo do 

bom extensionista ou estudante passar pelo menos um final de semana com o 

agricultor onde conseguirá  começar a compreender todo o cotidiano do sujeito 

dando suporte para uma vereda que busca: a transição. É ai que surge a 

dialogicidade9 entre o conhecimento técnico científico e o conhecimento popular, 

ancestral  e essa, também, é a dialética entre o conhecimento técnico científico e o 

conhecimento popular, ancestral amalgamados desta forma pela transição 

agroecológica e a dialética agroecológica. Assim efetiva-se pela vivência, apontando 

que a visita técnica não cabe nos processos de transição, tem que entender de 

forma concreta a cotidianidade do núcleo familiar a qual, por estar tão intrínseca a 

vida do agricultor, é o próprio modus operantis do sítio, ou de forma simplificada, a 

gestão dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Ver Pedagogia do Oprimido (Freire, 2014) 
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4. Conclusões: 

 

 A agroecologia como base da vida abre portas para a autonomia e 

empoderamento de processos. Sendo, a transição agroecológica o processo de 

construção permanente da própria agroecologia e do saber agroecológico, que em 

nível local, é o saber próprio que se constrói pela cotidianidade do agricultor familiar 

e de outros povos rurais que estão à margem. 

 Nesse ponto conclui-se que a gestão existe sem a transição agroecológica 

porém, a transição agroecológica não existe sem a gestão. Pois, nos processos de  

tomada de decisão da transição são atos de gerenciamento, consciente ou 

inconscientemente, portanto faz-se parte integrante na busca dessa construção. 

 Os processos de assessoria não se dão apenas no âmbito técnico mas 

também nos processos pedagógicos e afetuosos como parte integrante daquelas 

vidas, por isso a proposta de facilitação e construção conjunto e não a prática 

hegemônica de receitas prontas. É fácil ir e falar quais práticas ele deve fazer para 

ser "agroecológico" mas construir a sua "própria agroecologia" enquanto recorrente 

(re)construção do conhecimento agroecológico para a sua experiência local a partir 

da vivencia do próprio agricultor que é alma do que vem sendo construído. 

 Dentro dos limites práticos desse trabalho buscou-se o tempo todo a 

materialização da ecologia de saberes e proporcionar espaços aos marginalizados, 

afim de, mostrar os saberes populares como saberes legítimos e em constante 

construção como o saber acadêmico. Ao passo que a cada barreira passada é um 

novo paradigma que se abre. 

 Os referências teóricos apresentaram conexão com o que foi proposto porém, 

há de se pensar na aglutinação de outras fontes na tentativa de edificar as propostas 

de forma mais rígida mas sem perder seu caráter dúctil e de constante construção e 

reconstrução pois, o que está aqui é apenas uma vereda. 

 Outro ponto ser tocado tange a dialética presente, principalmente, no ponto 

que a agricultura local se dá em âmbito legal como urbana porém na realidade é de 

área rural, na preposição de negar a legalidade  abre caminho para uma antítese 

que é rural, mas em sua síntese pode advir como uma agricultura periurbana no 

sentido de estar à margem da cidade e a margem do rural abrindo espaço para 

outros a trabalhos serem desenvolvidos pensando estas relações. 

 No encerramento do presente trabalho revela que as práticas desenvolvidas 

foram esmiuçadas até o limite do que foi proposto porém, ainda apresenta lacunas 

que devem ser exploradas em futuros trabalhos ainda mais dentro do contexto do 

próprio ComViver por ser uma metodologia em construção que busca sua 

solidificação, este é um primeiro passo para avançar em sua sistematização.  

 Algo que deve ser mencionado é a possibilidade de futuros trabalhos junto ao 

Sítio Ypê Amarelo e Sítio Amorim pois ambos, igualmente, ainda vivem a transição 

agroecológica, assessorando na construção dessa jornada, também, com o intuito 

de consolidar as metodologias propostas nesse texto. 
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 Conclui-se que este trabalho em seu bojo trouxe mais perguntas que 

respostas, essa é a prática científica viva pois sem perguntas não há porque 

caminhar e sem caminhar definha-se. A ciência vem definhando-se em suas 

verdades sem abrir espaço para vanguarda que, quiçá, está no simples no ancestral, 

no indígena, no quilombola, no familiar e tantos outros grupos. 
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