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RESUMO 

SILVA, Marcio Gomes da. Pedagogia do Movimento Agroecológico: Fundamentos teórico-
metodológicos. 2020. 197 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020 
 
 

O objetivo desta tese é analisar os fundamentos teórico-metodológicos da Pedagogia 
do Movimento Agroecológico, tendo em conta as contradições capital/trabalho e as 
mediações entre trabalho e educação nas experiências educativas desenvolvidas na Zona da 
Mata de Minas Gerais. O materialismo histórico e suas categorias foram empregados como 
referenciais de análise.  Os procedimentos de pesquisa foram organizados em entrevistas, 
análise documental, pesquisa bibliográfica e participação em eventos de agroecologia. Partiu-
se do pressuposto de que essas experiências vêm conformando e, ao mesmo tempo, 
constituindo o que se denomina Pedagogia do Movimento Agroecológico.  Defendeu-se a tese 
de que, historicamente vinculadas à Educação Popular, essas experiências educativas calcadas 
nas concepções freirianas de Educação e de mundo, e desenvolvidas na Zona da Mata mineira 
foram, ao longo do tempo, criando laços com a agroecologia e incorporando concepções e 
práticas político-pedagógicas da Educação do Campo, a qual tem no materialismo histórico 
dialético seu referencial teórico-metodológico.  A Pedagogia do Movimento Agroecológico, 
portanto, se constitui e se tece na confluência entre os saberes do trabalho camponês, 
Educação Popular e Educação do Campo.  Seus fundamentos possuem matrizes ético-
políticas e técnico-produtivas e reúnem um conjunto de princípios pedagógicos que orientam 
as experiências educativas, e com elas os conteúdos programáticos, os objetos do fazer, do 
saber e do ensinar agroecologia, tais como: a) o princípio educativo do trabalho camponês, 
considerado em sua dimensão histórico-ontológica; b)  o enfoque de gênero e do feminismo 
na estruturação da formação em agroecologia; c) a pesquisa participante como dimensão 
educativa – elaboração de metodologias para que haja interação entre saberes do trabalho 
camponês e conhecimento científico; d) eventos e encontros de formação política e cultural –
 que permitem compreender mediações e contradições na promoção da agroecologia nos 
territórios. A produção do conhecimento, na experiência do Movimento Agroecológico na 
Zona da Mata, vai constituindo e fundamentando a sua Pedagogia, que passa a ganhar sentido 
na unidade dialética entre ciência, prática e movimento. Dessa forma, se configura, a partir de 
uma ciência produzida em interação com os saberes do trabalho camponês, fundamentada nas 
relações sociais de produção da agricultura camponesa e nos processos ecológicos presentes 
nessas relações. Um movimento social que reúne na agroecologia o conteúdo programático da 
sua educação, cuja intencionalidade é promover novas relações socioecológicas. E uma 
prática social, que parte de estratégias camponesas de produção da existência mediadas pelo 
trabalho camponês, na qual o trabalho se manifesta enquanto um princípio educativo e, ao 
mesmo tempo, um princípio pedagógico que orienta e estrutura o cotidiano da formação de 
trabalhadores/as do campo em agroecologia, numa perspectiva também de formação política 
no contexto da luta de classes.  

 
 
Palavras-chave: Trabalho Camponês, Agroecologia, Educação do Campo, Educação 

Popular. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

SILVA, Marcio Gomes da. Pedagogy of the Agroecological Movement: Theoretical-
methodological foundations. 2020. 197  f. Thesis (Doctorate in Education) – Postgraduate 
Program in Education, Fluminense Federal University, Niterói, 2020  

 

The objective of this thesis is to analyze the theoretical and methodological 
foundations of the Pedagogy of the Agroecological Movement, based on the contradictions 
between capital and labor and the mediations between labor and education in the educational 
experiences developed in the Zona da Mata of Minas Gerais. Historical materialism and its 
categories were employed as a reference for analysis.  The research procedures included 
interviews, documentary analysis, bibliographic research and participation in agroecology 
events. It is assumed that these experiences have been conforming and, at the same time, 
constituting what we call Pedagogy of the Agroecological Movement.  The thesis is that these 
educational experiences, historically linked to Popular Education, based 
on Freire’s worldview and conceptions of Education, developed in the Zona da Mata of Minas 
Gerais, over time, created ties with agroecology and incorporated conceptions and political-
pedagogical practices of Rural Education, which has its theoretical-methodological 
framework based on the dialectical historical materialism.  The Pedagogy of the 
Agroecological Movement, therefore, is constituted and woven in the confluence between the 
knowledge of peasant labor, Popular Education and Rural Education.  Its foundations have 
ethical-political and technical matrices, and hold a set of pedagogical principles that guide 
educational experiences and also the programmatic contents, the objects of the to do, to know 
and to teach agroecology, such as: a) the educational principle of peasant work, considered in 
its historical-ontological dimension; b) the focus of gender and feminism in the structure of 
the qualification in agroecology; c) participant research as an educational dimension - 
elaboration of methodologies that promote interaction between knowledge of peasant work 
and scientific knowledge; d) events and meetings of political and cultural formation - which 
allow to understand mediations and contradictions in the promotion of agroecology in the 
territories. The production of knowledge in the experience of the Agroecological Movement 
in Zona da Mata, is constituting and substantiating its Pedagogy, which gains meaning in the 
dialectical unity between science, practice and movement. Thus, it is configured from a 
science produced with interaction with the knowledge of peasant labor, based on the social 
relations of the production of peasant agriculture and the ecological processes present in these 
relationships. A social movement that brings together in agroecology the programmatic 
content of its education, whose intention is to promote new socioecological relationships. It is 
a social practice, which starts from peasant strategies of production of existence mediated by 
peasant labor, in which labor manifests itself as an educational principle and, at the same 
time, a pedagogical principle that guides and structures the daily formation of rural workers in 
agroecology, in a perspective that is also political formation in the context of class struggle.   

 

Keywords: Peasant Work, Agroecology, Rural Education, Popular Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

No modo de produção capitalista, a relação de exploração do trabalho está diretamente 

vinculada à exploração da natureza. As desigualdades sociais e ambientais, produzidas por 

essa relação de exploração, são inerentes ao processo de acumulação capitalista e compõem a 

essência de sua reprodução. À medida que essa acumulação, baseada na exploração do 

trabalho e da natureza, se intensifica com a revolução industrial, surge um fenômeno histórico 

que Marx identificou e denominou como fissura metabólica (FOSTER, 2012). Para Foster 

(2012), estudioso da ecologia na obra de Marx, a fissura metabólica continua sendo a chave 

de leitura para compreender a crise socioecológica contemporânea. No modo de produção 

capitalista e em seus mecanismos de acumulação, residem as causas da deterioração dos 

recursos naturais e da sociedade, o que nos coloca em uma profunda crise civilizatória 

(SEVILLA GUZMÁN, 2011; TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015; ALIER, 2017).  

A cegueira da modernidade (TOLEDO & BARRERRA BASSOLS, 2015) nos impede 

de olhar para a agricultura camponesa de forma a compreender que a resposta para a 

superação da crise civilizatória (energética, econômica, climática) reside nas relações 

ecológicas inseridas nos processos de trabalho camponês, uma lógica contraposta à lógica de 

acumulação do capital, tendo em vista que, nesse modo de produção da vida, também se 

produzem valores de uso em detrimento aos valores de troca em função de uma racionalidade 

que lhe é intrínseca. Essa racionalidade ecológica tem relação direta com a maneira com que é 

realizada o manejo dos ecossistemas, com a forma de interação ser humano/natureza. Em 

última instância, a finalidade é a reprodução da vida, a reprodução da unidade familiar 

camponesa, a continuidade de seus processos de trabalho e de sua cultura (TOLEDO, 1993). 

A subordinação da agricultura à lógica capitalista de produção tem como consequência 

a separação da produção agrícola das especificidades dos ecossistemas em que estão inseridas, 

de forma a alienar as relações metabólicas entre seres humanos/natureza (FOSTER, 2018). 

Artificializa-se a produção de alimentos à medida que também se ampliam os processos de 

acumulação, por meio da exploração do trabalho agrícola e da terra. Essa artificialização 

contribui para que deixemos de ter a capacidade de recordar a existência e permanência de 

formas de interação com a natureza, de organização coletiva da produção e de compartilhar 

valores e conhecimentos elaborados em um processo de coevolução contraposto à lógica 

capitalista. Em consequência, se efetiva um projeto político-ideológico no qual a agricultura 

industrial se coloca como a única forma de ordenamento, organização e estruturação da 
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produção, do processamento e do consumo de alimentos em escala global (PLOEG, 2008; 

TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015). 

O processo da Revolução Verde implementado, sobretudo, a partir da década 1960, na 

América Latina, provocou mudanças profundas no trabalho camponês, de forma a substituir 

os conhecimentos utilizados na agricultura por técnicas industriais artificializadas e com alta 

dependência de insumos externos fornecidos pelo mercado (sementes melhoradas 

geneticamente, adubação mineral solúvel, agrotóxicos, dentre outros). Os pacotes 

tecnológicos, tais como ficaram conhecidos, foram incorporados ao trabalho camponês por 

meio de políticas agrícolas implementadas pelo Estado, em que se garantia a expansão das 

relações capitalistas no campo baseadas na exploração do trabalho e da natureza, sobretudo 

pela apropriação de grandes extensões de terra (PEREIRA, 2012). 

A formação voltada para as populações rurais era um aspecto fundamental, pois a 

construção da ideia de progresso capitalista e o convencimento dos trabalhadores/as para 

adoção de práticas ditas ‘modernas’ de se fazer agricultura foram garantidos pelo chamado 

difusionismo tecnológico, tarefa realizada por agências públicas de pesquisa, ensino e 

extensão (COELHO, 2014). Consolida-se, assim, o processo de acumulação capitalista no 

campo, por meio da agricultura industrial, tendo sua expressão materializada no agronegócio 

(PEREIRA, 2012). Nessa relação de reprodução ampliada do capital, há a apropriação de terras 

e territórios indígenas, quilombolas e camponeses e de seus conhecimentos tradicionais. O 

domínio e controle das sementes por meio da biotecnologia, a partir das grandes corporações, 

é um exemplo de apropriação do patrimônio genético e do conhecimento que historicamente 

manteve esse patrimônio vivo na natureza. É, sobretudo, uma forma de apropriação dos 

saberes do trabalho camponês (TOLEDO & BARRERA BASSOLLS, 2015). 

O controle das sementes por parte de grandes empresas é um risco evidente para 

soberania alimentar. Uma vez que um componente essencial da produção de alimentos 

(sementes) é apropriado pelo capital e se torna mercadoria, a decisão e controle sobre o que 

produzir e como produzir não depende mais de quem na terra trabalha (camponeses/as). Para 

a Via Campesina, a concepção de soberania alimentar reforça o direito que cada nação tem de 

produzir seu alimento, respeitando a diversidade cultural e produtiva, bem como a capacidade 

dos povos de definirem suas políticas agrícolas e alimentares. Essa soberania só se torna 

efetiva com uma reforma agrária ampla dos sistemas agrícolas de forma a favorecer a 

produção, comercialização, acesso e controle dos recursos produtivos, tais como água, 

sementes e terra, ou seja, bens públicos pertencentes à humanidade (DESMARAIS, 2013).  
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Importa conceber que não se trata apenas de contradições campo-cidade, mas de 

contradições entre capital e trabalho (TIRIBA & FISCHER, 2013). Na reprodução ampliada 

do capital, a natureza é concebida como uma “reserva de valor de usos potenciais (de 

processos e coisas) que pode ser usada direta e indiretamente (por meio da tecnologia) na 

produção e na realização de valores das mercadorias” (HARVEY, 2016, p. 232). A crença de 

que a técnica e a tecnologia conseguem resolver os problemas ambientais nega as diferentes 

crises que se avizinham: a crise energética, originada com o esgotamento das reservas de 

petróleo, e as crises ecológicas provocadas pelas mudanças climáticas e pela destruição dos 

recursos naturais, especialmente solo, água e biodiversidade (WEID, 2009). Decorre desse 

processo, portanto, a necessidade da criação de uma nova realidade material coevolutiva 

(FOSTER, 2018).  

O campesinato tende a construir sistemas de produção adaptados em função de sua 

racionalidade ecológica. Isso significa o maior aproveitamento dos recursos e o 

desenvolvimento de processos de trabalho em que o fluxo de energia e materiais se mantém 

disponível no longo prazo, ao contrário do que acontece na agricultura industrial capitalista. 

Essa particularidade da agricultura camponesa, muito presente na América Latina, trouxe para 

o debate uma concepção em que o modo de vida dessas populações e a capacidade adaptativa 

em relação aos distintos biomas fornecem elementos para a elaboração científica da 

agroecologia. A agricultura camponesa também fornece as referências para a elaboração 

técnico-produtiva da agroecologia, ao se aproximar dos saberes do trabalho camponês 

mobilizados para realizar o manejo dos recursos naturais (SEVILLA GUZMÁN, 2011).   

Nesse sentido, a agroecologia contribui para a produção de alimentos saudáveis, sem 

agrotóxicos e a manutenção da biodiversidade. Ao mesmo tempo, possibilita aos 

trabalhadores/as do campo assumirem o controle do seu processo de trabalho, modificando a 

interação ser humano/natureza (CALDART & FRIGOTTO, 2020)1. Da mesma forma, reduz 

os impactos provocados pela fissura do metabolismo social ao ressignificar a concepção de 

terra e natureza na produção de práticas que recuperam o sentido do valor de uso ecológico 

dos recursos naturais (LEFF, 2002).  

A contradição provocada pela mediação com o mercado capitalista impulsionou 

dinâmicas participativas, nos anos de 1980 e 1990, que envolveram distintos movimentos 

campesinos, indígenas e organizações não-governamentais (ONGs) na produção de estudos 

                                                

1 Verbete elaborado por Roseli Caldart e Gaudêncio Frigotto para o Dicionário de Agroecologia e Educação, 
intitulado Educação Politécnica e Agroecologia, com previsão de publicação para 2020.  
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sobre o uso de tecnologias alternativas adaptadas aos contextos locais. Esse processo 

proporcionou a organização do Movimento Agroecológico Latino Americano, em que o 

campesinato e as populações tradicionais e indígenas conformaram a base para os referentes 

históricos da produção do conhecimento agroecológico (SEVILLA GUZMÁN, 2015). 

Nos anos 1990, a crítica à agricultura industrial capitalista assume a forma 

conceitual de agroecologia. Com influências da ecologia, da agronomia e das ciências 

sociais, essa abordagem leva em consideração três grandes concepções. A primeira 

apresenta as bases conceituais e metodológicas para intervenção direta no manejo e 

desenho dos agroecossistemas (ciência). A segunda se refere às práticas sociais adotadas 

pelo trabalho camponês e às tecnologias adaptadas aos contextos locais (tecnologias 

alternativas). Por fim, a terceira concepção assume um caráter de movimento social, 

especialmente, a partir da criação da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA, em 

2002, que reúne um conjunto expressivo de organizações que assume a agroecologia na 

elaboração de suas práticas político-pedagógicas (LUZZI, 2007; ALMEIDA, 2009; 

PETERSEN, 2012; FARIA, 2017; MONTEIRO & LONDRES 2017; CARDOSO et al. 

2018). 

A inclusão da dimensão ecológica nos estudos campesinos e sua vinculação à 

agroecologia ocorrem, a partir de estudos realizados na América Latina sobre a agricultura 

tradicional, indígena e camponesa. Os estudos ressaltam a relação desse tipo de agricultura 

com a conservação da biodiversidade. Da mesma forma, apontam como a agricultura 

tradicional, ao conservar a biodiversidade, mantém uma base de recursos vivos que garante a 

sua reprodução social (ALIER, 1993; PLOEG, 2008; SEVILLA GUZMÁN, 2011). A forma 

como as populações indígenas e camponesas reproduzem a vida, interagem e se apropriam da 

natureza possui uma dimensão ecológica importante que é contraditória à lógica de 

reprodução do capital.  

A agroecologia, portanto, é formulada de maneira indissociável como ciência, prática 

e movimento social (WEZEL, et al. 2009). Não se compreende a sua elaboração conceitual e 

teórica, bem como o conjunto de práticas sociais que a fundamenta, sem considerar a 

emergência dos movimentos sociais do campo na América Latina e as relações sociais de 

produção na agricultura camponesa. Esses pressupostos orientam um projeto de campo e, por 

conseguinte, de educação. É nesse sentido que consideramos que a análise histórica das 

experiências educativas de formação de trabalhadores/as em agroecologia na Zona da Mata 

mineira indica os fundamentos da Pedagogia do Movimento Agroecológico.  
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No Brasil, este movimento articula organizações não-governamentais, organizações de 

trabalhadores/as, movimentos sociais do campo, universidades e centros de pesquisa que, a 

partir da interação com processos sociais locais, produzem ações de formação de 

trabalhadores/as do campo e promovem a incidência em políticas públicas de 

desenvolvimento rural. As pesquisas realizadas nesse contexto funcionam como mecanismo 

de leituras coletivas da realidade em que o objetivo principal é potencializar a agroecologia 

enquanto um projeto de campo e de sociedade (PETERSEN & ALMEIDA, 2006). 

A formação de trabalhadores/as do campo em agroecologia é o objeto de 

conhecimento desta pesquisa. Estamos considerando o Movimento Agroecológico enquanto 

uma experiência histórica inserida no contexto da luta de classes, construída por homens e 

mulheres que, ao participarem desse processo “se fazem” também enquanto sujeitos 

históricos, como classe trabalhadora (THOMPSON, 2008). O Movimento Agroecológico, 

portanto, é considerado como um processo de formação humana, de produção de 

entendimento de mundo, de concepções de campo e de sociedade. A experiência ‘herdada e 

compartilhada’ (THOMPSON, 2008) por esses trabalhadores/as é uma ‘fonte histórica’ capaz 

de evidenciar elementos constituintes da Pedagogia do Movimento Agroecológico, ou seja, 

como uma experiência educativa capaz de contribuir para a elaboração dos fundamentos 

teórico-metodológicos da formação de trabalhadores/as em agroecologia.  

Essas concepções orientam e mobilizam diferentes movimentos sociais do campo nas 

lutas políticas na América Latina, com elaboração de propostas de educação contextualizadas 

ao modo de vida dessas populações. Também se produzem tecnologias sociais adaptadas aos 

contextos socioculturais, econômicos e ecológicos, em que o conhecimento advindo da 

experiência e os saberes do trabalho camponês mobilizados para o manejo dos sistemas de 

produção fornecem os princípios técnico-produtivos que orientam o conteúdo programático. 

O desenvolvimento de práticas educativas na Zona da Mata mineira se articula à crítica sobre 

impactos causados no meio ambiente e na vida dos trabalhadores/as do campo pelo padrão 

industrial capitalista de agricultura. Nessa dinâmica social, se tem o surgimento dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais - STRs, a criação do Centro de Tecnologias Alternativas 

da Zona da Mata mineira - CTA-ZM e o envolvimento de professores/as e estudantes 

vinculados à Universidade Federal de Viçosa – UFV, que iniciam processos educativos juntos 

aos agricultores/as, na década de 1980 (CARDOSO & FERRARI, 2006).  No exercício de 

organizar e selecionar os conteúdos que atendam a intencionalidade de promover a agricultura 

alternativa está a gênese da Pedagogia do Movimento Agroecológico na região.  
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Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que as experiências educativas de formação 

de trabalhadores/as em agroecologia, na Zona da Mata de Minas Gerais, conformam e, ao 

mesmo tempo, constituem o que denominamos Pedagogia do Movimento Agroecológico. 

Assentada nos paradigmas da Educação Popular e da Educação do Campo, mediada pelos 

saberes do trabalho camponês, esta pedagogia reúne um conjunto articulado de fundamentos 

teórico-metodológicos, métodos e técnicas de socialização e produção de conhecimentos.  

As experiências de Educação Popular desenvolvidas pelos movimentos sociais, 

sobretudo pela organização Sindical dos Trabalhadores/as Rurais, fundamentada pela 

Teologia da Libertação e posta em prática pelas Comunidades Eclesiais de Base-CEBs, 

subsidiaram a elaboração de processos de socialização e espaços dialógicos em que a 

intencionalidade da interação dos saberes do trabalho camponês e do conhecimento científico 

fundamentou as experiências educativas desenvolvidas na Zona da Mata mineira. Essas 

experiências históricas de organização popular produziram princípios ético-políticos e 

técnico-produtivos que se consolidaram enquanto matrizes formativas do Movimento 

Agroecológico.  

Dessa forma, defendemos a tese de que as experiências educativas calcadas na 

Educação Popular criaram laços com a agroecologia e incorporaram as concepções e práticas 

político-pedagógicas da Educação do Campo, cujo referencial teórico-metodológico é o 

materialismo histórico dialético. A Pedagogia do Movimento Agroecológico, portanto, se 

constitui e se tece na confluência entre os saberes do trabalho camponês, Educação Popular e 

Educação do Campo. 

O conteúdo programático dessa formação de trabalhadores/as incorpora os temas que 

estão diretamente relacionados ao projeto político da Educação do Campo, como a disputa por 

terra e território, a incidência em políticas públicas (disputas pelo fundo público) e o 

reconhecimento das escolas do campo como espaços de construção de projetos contrapostos à 

lógica do capital. Isso significa que a Pedagogia do Movimento Agroecológico se constitui no 

contexto da luta de classes e na relação trabalho-educação. 

 As questões de pesquisa elaboradas nesta tese são indagações produzidas durante a 

minha trajetória profissional, como extensionista e educador de uma das organizações que foi 

gerada e, ao mesmo tempo, gerou esse movimento, trata-se do Centro de Tecnologias 

Alternativas da Zona da Mata - CTA-ZM. Nesta organização, foi possível vivenciar diversos 

processos educativos em que a produção do conhecimento agroecológico emergia como 

aspecto central na elaboração dos processos de intervenção social. Participei do 

desenvolvimento e execução de um conjunto de atividades voltadas à formação de 
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trabalhadores/as e de diálogos com diferentes organizações e movimentos sociais do Brasil, 

em que emergiram enfoques metodológicos utilizados em várias regiões do país, bem como 

uma leitura de campo realizada de forma coletiva, a partir da interação com trabalhadores/as 

inseridos em distintas lutas sociais. Assim, foi no envolvimento profissional, como 

extensionista educador, que as questões apresentadas nesta pesquisa foram produzidas. Esta 

empiria indicou a importância do conhecimento dos trabalhadores/as como referência da 

organização dos processos educativos.  E a realidade vivida pelos camponeses (seu trabalho) 

foi desvelada como conteúdo programático dos processos formativos estruturados na 

assistência técnica e extensão rural - ATER.  

Outro aspecto que se vincula à delimitação do objeto de conhecimento em questão 

trata-se de minha inserção como professor da Licenciatura em Educação do Campo - Ciências 

da Natureza, na Universidade Federal de Viçosa - LICENA/UFV, desde 2014. A questão 

fundamental que perpassa o debate nesta licenciatura é como a agroecologia se constitui 

enquanto uma matriz formativa para a Educação do Campo. As experiências educativas do 

Movimento Agroecológico, nesse aspecto, são referências da relação entre Educação do 

Campo e agroecologia na LICENA/UFV. Ou seja, o modo de vida camponês, sua 

manifestação cultural camponesa, fornece elementos que podem mediar o ensino de ciências 

da natureza e das ciências sociais. Desse universo emerge, então, a questão: como ensinar as 

bases da ciência por meio dos processos de trabalho no campo? 

Essa trajetória produziu as indagações da pesquisa e a necessidade de uma análise 

teórica sobre as ‘experiências educativas’ com a intenção de compreender os elementos 

constituintes da Pedagogia do Movimento Agroecológico, que emergem nos interstícios entre 

Educação Popular e Educação do Campo, com a mediação dos saberes do trabalho camponês 

e, com isso, espera-se poder contribuir com a elaboração de princípios pedagógicos que 

permitam reaplicar essas práticas em outros contextos.  

Almeja-se, também, contribuir teoricamente com análises que vinculam a Educação às 

mudanças sociais e ecológicas necessárias para a construção de um processo civilizatório 

menos predatório, tanto dos recursos da natureza, quanto dos seres humanos.  

Nesse sentido, algumas questões levaram às investigações nesta pesquisa: Como se 

constitui historicamente o Movimento Agroecológico e suas experiências educativas de 

Formação de Trabalhadores/as em Agroecologia? Como se manifestam os princípios e 

práticas de Educação Popular e Educação do Campo na Pedagogia do Movimento 

Agroecológico? Em que e por que essas manifestações foram importantes para a construção 

desta Pedagogia? De que maneira as relações sociais de produção da Agricultura 
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Camponesa manifestam-se como parte integrante dos fundamentos teórico-metodológicos 

que orientam os conteúdos programáticos desta Pedagogia? Como se manifesta o princípio 

educativo do trabalho camponês? Na Pedagogia do Movimento Agroecológico, como se dá o 

vínculo entre processos de trabalho e processos pedagógicos?  Por que este vínculo é 

importante para a formação de trabalhadores/as do campo em agroecologia? 

Assim, neste estudo, há de se considerar que o objetivo geral norteador foi identificar 

e analisar os fundamentos teórico-metodológicos da Pedagogia do Movimento 

Agroecológico, tendo em conta as contradições capital/trabalho e as mediações entre trabalho 

e educação nas experiências educativas desenvolvidas na Zona da Mata de Minas Gerais. 

Como objetivos específicos buscou-se: a) identificar as experiências de Educação Popular e 

de Educação do Campo que contribuíram para a formação dos princípios pedagógicos do 

Movimento Agroecológico; b) reconstruir a história do Movimento Agroecológico na Zona 

da Mata de Minas Gerais, entre 1987 a 2019 e identificar as concepções de sociedade, campo 

e agricultura, que orientaram a formação de trabalhadores/as em agroecologia; c) analisar as 

congruências entre Educação Popular e Educação do Campo que fundamentam as práticas de 

formação de trabalhadores/as em agroecologia; d) apreender os saberes do trabalho camponês 

e sua relação com os fundamentos teórico-metodológicos da formação de trabalhadores/as em 

agroecologia.  

Como abordagem teórico-metodológica, partiu-se do materialismo histórico, no qual 

as bases das relações sociais estão ancoradas, considerando as formas com que os seres 

humanos se organizam para produzir socialmente a sua existência. Esta concepção de mundo 

e, ao mesmo tempo, de interpretação da realidade articula a dialética e o materialismo sob 

uma perspectiva histórica. Isso permite compreender o real, a partir do movimento 

contraditório e suas múltiplas determinações (SEMERARO, 2001). Trata-se, portanto, de 

analisar como se produz concretamente determinado fenômeno social, os processos históricos 

e as forças sociais reais que o constituem enquanto tal (FRIGOTTO, 2012). 

Ao colocar as relações materiais no centro da análise, o materialismo histórico 

estabelece como pressuposto que “(...) um sujeito que conhece o mundo é sempre um sujeito 

social” (KOSIK, 1976, p. 52). Reconhecer que o sujeito se constitui socialmente nas relações 

que cria para reproduzir a existência humana confere ao materialismo histórico um caráter 

científico e social, dentro do quadro teórico marxista, sob o qual se produz uma análise que 

viabiliza as investigações sociais e históricas (BOTTOMORE, 2012). 

Não se trata de um “modelo” ou um “manual” sob o qual lançamos mão para 

compreender a realidade, mas sim de uma concepção que nos ajuda a sair da aparência e 
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chegar à essência do fenômeno. Para Kosik (1976), a realidade não se apresenta 

imediatamente ao homem. O que se percebe é a representação do real como uma projeção de 

suas relações, de sua atividade prático-utilitária composta pelo senso comum, uma 

pseudoconcreticidade, ou nas palavras de Kosik (1976) um “claro escuro de verdade e 

engano” (KOSIK, 1976, p. 15). O real, ou a coisa em si (a essência) se revela à medida que se 

analisa o fenômeno. Para tanto, a concepção de dialética se faz necessária para se analisar de 

onde vem o fenômeno, como se constitui e quais são as suas interdependências. A análise 

dialética entre fenômeno e essência é que nos permite chegar à totalidade concreta (KOSIK, 

1976). 

Ter o materialismo histórico dialético enquanto uma abordagem teórico-metodológica 

de análise da realidade requer percorrer alguns procedimentos (métodos) de pesquisa, 

ancorados no pressuposto de que a realidade se apresenta de forma caótica.  É da visão caótica 

do todo que se deve partir até chegar às análises cada vez mais simples, até chegar ao 

concreto. Na introdução de Contribuição à Crítica da Economia Política, Marx descreve: 

 
O concreto é concreto, porque é a síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade 
do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, 
como resultado, não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de 
partida e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação 
(MARX, 2008, p. 259). 
 
 

A realidade é uma síntese composta de múltiplas determinações e, nessa perspectiva, 

não é algo mediato, mas um movimento. A totalidade, portanto, se apresenta como uma 

categoria fundamental para a compreensão dessas determinações. Para Kosik (1976):  

 
(...) um processo de concretização que procede do todo para as partes e das partes 
para o todo dos fenômenos, da totalidade para as contradições e das contradições 
para a totalidade e justamente nesse processo de correlações em espiral, no qual 
todos os concretos entram em movimento recíproco e se elucidam mutuamente, 
atinge a concreticidade (KOSIK, 1976, p. 50).  
 
 

Segundo Ciavatta (2016), um aspecto da totalidade social é “compreender a história 

como processo (...) o que significa utilizar a história como método” (CIAVATTA, 2016, p. 

211). Nesse sentido, ao trazermos as experiências educativas do Movimento Agroecológico 

como unidade de análise, sob a ótica da categoria totalidade, é necessário identificar quais são 

as múltiplas determinações e suas interconexões. Pensar a agricultura tal qual conhecemos 

hoje e o conhecimento produzido, por meio da ciência e tecnologia, de forma reificada, sem 

compreender os processos históricos de constituição e de produção dessa forma de se fazer 

agricultura na sociedade capitalista é, de certa forma, uma pseudoconcreticidade, é uma 
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reificação da produção do conhecimento sobre a agricultura sem levar em consideração os 

processos sociais e históricos que a constituíram e as contradições inerentes à expansão 

capitalista no meio rural. 

A compreensão da totalidade do campo brasileiro requer um processo de reconstrução 

histórica do objeto, buscando possíveis articulações sobre o contexto no qual esse 

conhecimento é produzido, as condições objetivas de trabalho, produção e reprodução 

material e social dos camponeses.  Para tanto, faz-se necessário percorrer: a) o seu referente 

histórico, ou seja, o processo de constituição histórica do campesinato brasileiro; b) seu 

referente material, suas relações sociais de produção, o trabalho camponês; c) seu referente 

cultural, a cultura camponesa expressa como modo de vida. Por meio dessas relações, é 

possível analisar contextos mais complexos que envolvem a totalidade da formação de 

trabalhadores/as em agroecologia no seio da sociedade capitalista e, particularmente, da 

agricultura dentro desse modo de produção. A questão teórica que se estabelece é: em que 

medida esses determinantes (múltiplas determinações) fundamentam a formação de 

trabalhadores/as e, por conseguinte, o modelo de agricultura, de campo e de sociedade 

vinculado à agroecologia? 

Por meio da categoria mediação, é possível analisar as conexões entre os diferentes 

aspectos que caracterizam a realidade. Para Ciavatta (2016), mediação é “a especificidade 

histórica do fenômeno. A mediação situa-se no campo dos objetos problematizados nas suas 

múltiplas relações no tempo e no espaço, sob a ação de sujeitos sociais” (CIAVATTA, 2016, 

p. 225). Portanto, a categoria mediação refere-se tanto à relação do objeto com a totalidade 

quanto à sua historicidade.  

No caso da agricultura camponesa e a formação de trabalhadores/as em agroecologia, 

uma das mediações é o trabalho camponês2, ou seja, a historicidade das mudanças do trabalho 

no campo. A expansão da agricultura capitalista, marcada pela modernização da agricultura, 

constituiu uma forma de se fazer agricultura e uma estrutura técnico-burocrático-científica de 

produção de conhecimento acerca dos processos produtivos marcados pela artificialização, 

pelo uso de insumos químicos, mecanização e monoculturas. Em contraponto, o trabalho 

camponês, arraigado na cultura e nos modos de vida da agricultura camponesa, mobiliza um 

repertório específico de conhecimento sobre o funcionamento dos ecossistemas.  

                                                

2 Ao longo da tese, toda vez que nos referirmos à categoria “trabalho camponês”, estamos tratando do trabalho 
de homens e mulheres. No capítulo 04, aprofundaremos sobre as particularidades do trabalho da mulher no 
campo, bem como as desigualdades de gênero. Também trataremos do feminismo como um princípio 
pedagógico do Movimento Agroecológico.   
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Eleger a categoria trabalho como mediação significa que a análise das mudanças 

ocorridas no trabalho camponês implica na forma de apreender a realidade. Nesse aspecto, 

pensar na formação de trabalhadores/as em agroecologia é compreender mediações como 

trabalho camponês, formas de produção na agricultura camponesa e sua relação direta com a 

produção do conhecimento (tanto o conhecimento científico e seu vínculo com a reprodução 

do capital, quanto o conhecimento advindo da experiência dos camponeses e as formas de 

contra hegemonia que se estabelecem).  

Também se pode estabelecer enquanto mediação o Estado. Nesse sentido, significa 

pensar nas questões políticas que envolvem a agricultura dentro desta estrutura, os recursos e 

políticas públicas destinados ao setor agrícola e as correlações de forças envolvidas nesse 

contexto, como os movimentos sociais de luta pela terra, pela reforma agrária e pelo território.  

As mediações, segundo Leandro Konder (1981), nos levam a pensar em outro aspecto 

essencial da realidade, as contradições que, no pensamento dialético “(...) é o princípio básico 

do movimento pelo qual os seres humanos existem” (KONDER, 1981 p. 47). A contradição 

nos remete a perceber o fenômeno como uma “unidade de contrários” (BOTTOMORE, 2012, 

p. 117), de forma a compreender como “duas forças aparentemente opostas estão presentes ao 

mesmo tempo em determinada situação, entidade, processo ou evento” (HARVEY, 2016, p. 

15).  

Esta categoria (contradição) é fundamental para compreender o campo brasileiro e o 

conhecimento produzido no processo histórico de constituição do modelo de agricultura tal 

qual se concebe, atualmente, como parte da expansão capitalista a nível global. Nesse aspecto, 

a categoria contradição nos permite analisar a relação agricultura camponesa/agricultura 

industrial capitalista como uma ‘unidade contraditória’, buscando, por meio dessa 

contradição, desvelar as formas de produção do conhecimento agroecológico. O esforço 

teórico-metodológico é evitar a dicotomização teoria/prática; agricultura 

camponesa/agronegócio; conhecimento científico/conhecimento popular; mas compreendê-los 

como uma unidade dialética e contraditória. É nessa contradição que a agroecologia se 

constitui historicamente.  

As categorias totalidade, mediação e contradição nos ajudam a estabelecer uma 

aproximação do materialismo histórico dialético com o objeto de estudo em questão, 

identificando as suas múltiplas determinações, singularidades e particularidades na 

constituição de um concreto pensado, ponto de partida para investigação. Sob a ótica de tal 

abordagem teórico-metodológica, é necessária uma postura crítica para não separar o método 

da concepção de realidade que o constitui teoricamente. 
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Ainda como parte da abordagem teórico-metodológica, lançaremos mão de E.P. 

Thompson para compreender as experiências educativas desenvolvidas pelo Movimento 

Agroecológico enquanto uma experiência histórica, no contexto da luta de classes. De acordo 

com Thompson (1987):  

 
(...) não podemos entender a classe a menos que a vejamos como uma formação 
social e cultural, surgindo de processos que só podem ser estudados quando eles 
mesmos operam durante um considerável período histórico (THOMPSON, 1987 p. 
12). 
 
 

Thompson (1981) faz uma crítica ao conceito de classe visto como algo estático. Para 

este autor, mais importante que a compreensão da classe social seria analisar o seu surgimento 

em um contexto de lutas sociais, como resultado da luta de classe. Dessa forma, o termo 

‘fazer-se’ aparece em detrimento ao conceito estático de classe. 

Em seus estudos sobre A formação da classe operária inglesa, o autor afirma que “a 

noção de classe traz consigo uma relação histórica” (THOMPSON, 1987, p. 9), que se 

estabelece na experiência humana de homens e mulheres reais. Trata-se de experiências 

comuns, partilhadas ou herdadas, que compõem uma formação social específica, que se 

constitui a partir de elementos econômicos e culturais (THOMPSON, 1987). 

O conceito de experiência em Thompson se desenvolve com mais evidência e de 

forma explícita em seu livro Miséria da Teoria. No capítulo O termo ausente: experiência, 

Thompson (1981) estabelece uma crítica direta a Althusser e ao estruturalismo marxista que, 

segundo o autor, são elaborações estáticas que não levam em consideração o processo 

histórico, ou a experiência da classe trabalhadora, em um modelo sob o qual as relações 

sociais são reproduções da ‘estrutura’ social. Nesse sentido, a crítica de Thompson se dirigia à 

invisibilidade dada aos sujeitos e às relações presentes na abordagem de Althusser, em que 

aparecem estruturas rígidas que impedem a ação humana. Segundo Thompson (1981): 

 
(...) as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias, no 
âmbito do pensamento e de seus procedimentos, ou (como supõem alguns 
praticantes teóricos) como instinto proletário etc. Elas também experimentam sua 
experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como 
normas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores ou 
(através de formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas. (...) Isso 
significa, exatamente, não propor que a “moral” seja uma “relação autônoma” da 
escolha e da vontade humanas, que surge independente do processo histórico.  Pelo 
contrário, significa dizer que toda contradição é um conflito de valor, tanto quanto 
um conflito de interesse; que cada “necessidade” há um afeto, ou “vontade”, a 
caminho de se transformar num dever (e vice-versa); que toda luta de classe é ao 
mesmo tempo uma luta acerca de valores (THOMPSON, 1981, p. 189-190). 
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Operando com a lógica histórica de Thompson (1981), para compreender as 

experiências educativas enquanto uma experiência histórica de formação de trabalhadores/as 

no contexto da luta de classes, é necessário que se faça um recorte, uma delimitação empírica 

espaço-temporal da pesquisa. Para tanto, essa delimitação será realizada de forma que, à 

medida que historicizamos as relações sociais presentes no recorte espaço-temporal, também 

daremos luz aos sujeitos da pesquisa, que são, portanto, os trabalhadores/as que vivenciaram e 

compartilharam a experiência educativa em análise. 

A partir dessa delimitação, buscaremos uma aproximação do conjunto das relações 

sociais de produção, estabelecidas no âmbito da Zona da Mata mineira, de forma a 

compreender os antagonismos presentes no contexto da luta de classes. Essa compreensão nos 

ajuda a evidenciar o conjunto de relações sociais na agricultura camponesa da Zona da Mata 

compreendido na concepção de natureza e de sociedade e que se torna ação à medida que se 

converte em práticas agroecológicas. Ou seja, trata-se de:  

 
(...) indagar sobre os processos históricos como geradores de identidade, com a 
especificidade do sistema de valores e representações simbólicas que contêm as 
formas de conhecimento que permitem a geração de tecnologias para o manejo dos 
ecossistemas (SEVILLA GUZMAN, 2011, p. 26). 
 
 

Sendo assim, a delimitação espaço-temporal, a região onde se delimita a experiência 

do Movimento Agroecológico que analisamos (entre 1987 a 2019) foi a Zona da Mata de 

Minas Gerais, como demonstra a figura 01, a seguir: 

 

FIGURA 01 – MAPA DA ZONA DA MATA MINEIRA COM A DELIMITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  
                               PESQUISADOS. 
 

 

Fonte: Extraído de TEIXEIRA et al. (2018). Farmers show complex and contrasting perceptions on ecosystem 
services and their management. Ecosystem Services 33 (2018) 44–58 
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Elegemos como campo empírico os municípios de Araponga, Espera Feliz e Divino 

que se encontram entre duas unidades de conservação: o Parque Estadual da Serra do 

Brigadeiro e o Parque Nacional da Serra do Caparaó. Tratam-se de municípios tipicamente 

rurais, com predominância da atividade cafeeira. O quadro 01 apresenta os dados 

populacionais desses municípios: 

 
QUADRO 01 – POPULAÇÃO: ARAPONGA, DIVINO E ESPERA FELIZ – 2010 

 
Município População total Urbana Rural 
Araponga 8.152 3.041 5.111 

Divino 19.133 10.796 8.337 
Espera Feliz 22.856 14.174 8.682 

 
Fonte: IPEADATA-2020 

 

Essa escolha ocorreu em função de dois critérios principais. O primeiro se refere ao 

número de pesquisas, projetos de extensão rural e universitária desenvolvidos pelo Centro de 

Tecnologias Alternativas da Zona da Mata – CTA-ZM e pela Universidade Federal de 

Viçosa- UFV.  Desde a década de 1990, ocorrem atividades do Movimento Agroecológico 

nesses municípios. Outro critério foi o tempo de envolvimento dos trabalhadores/as nos 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR e nos processos de formação (seminários, 

intercâmbios, programas de formação, etc.) promovidos pelo Movimento Agroecológico.  

Como procedimentos de pesquisa, combinamos diferentes métodos. O primeiro 

consistiu na análise documental. Seguindo as orientações de Shiroma et al (2005), 

compreendemos que o processo de produção do documento também importa na análise do 

conteúdo, ou seja, não é apenas o texto final de um documento que nos fornece um 

entendimento acerca da realidade, mas as contradições e mediações que estão presentes 

durante a sua elaboração.  Nesse sentido, é possível compreender o movimento da realidade, 

aspectos conjunturais e estruturais, temas debatidos ao longo desse intervalo de tempo (1987 a 

2019), captar diferentes determinações que compõem a totalidade (SHIROMA, et al., 2005). 

Sendo assim, o objetivo da análise documental foi identificar a concepção 

educacional, as mediações presentes na produção pedagógica e a evolução conceitual da 

agroecologia realizada, a partir de dois grupos de documentos. O primeiro grupo analisado 

abarcou documentos do Projeto Tecnologias Alternativas desenvolvido pela Federação de 

Órgãos para Assistência Social e Educacional – PTA-FASE, na década de 1980, que 

descrevem uma série de experimentações, sistematizações e metodologias de diagnósticos 

participativos desenvolvidas em diferentes regiões do país.   
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O PTA-FASE deu origem aos diferentes Centros de Tecnologias Alternativas em 

variados biomas e regiões do país (como é o caso do Centro de Agricultura Alternativa do 

Norte de Minas – CAA e do Centro Sabiá no sertão do Pajeú, em Pernambuco, por exemplo).  

O Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata mineira - CTA-ZM é fruto desse 

processo histórico. Os documentos revelam a elaboração e desenvolvimento das concepções 

sobre tecnologias alternativas e dos processos educativos desenvolvidos junto aos 

camponeses. Foram analisados boletins informativos sobre diferentes temáticas, relatórios de 

avaliação do projeto PTA, documentos de instrução técnica para difusão entre instituições de 

pesquisa e extensão, como demonstra o quadro 02, a seguir: 

QUADRO 02 – DOCUMENTOS PTA-FASE 
 

DOCUMENTO DESCRIÇÃO 
Memória do Projeto Tecnologias Alternativas – 
1983-1987 – 130 páginas. 

Descreve o histórico e o contexto de elaboração do 
Projeto Tecnologias Alternativas e sua forma de 
organização no Brasil. Traz o contexto sócio-
político no qual se insere o debate ambiental e 
orienta a atuação do projeto, bem como as 
propostas de experimentação e difusão de 
tecnologias adaptadas ao contexto da pequena 
produção. 

Concepções de Tecnologias Alternativas 27 – 
Colocações de Silvio Gomes de Almeida no debate 
realizado na Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro, 26 de setembro de 1988. 

Traz a síntese da concepção de tecnologia 
alternativa e a análise sobre a difusão dessas 
tecnologias junto à agricultura camponesa.  
 

Projetos Tecnologias Alternativas. 2. Boletim do 
projeto TA. Ano I. n 2. Out./nov./dez. 1985 – 
Nelson Delgado 

Relação entre as tecnologias alternativas com o 
conhecimento e modos de vida dos camponeses/as. 

Projeto Tecnologias Alternativas – texto para 
debate 11. 1987 – Subsídios para a avaliação dos 
trabalhos da rede de intercâmbios. Elaborado por 
Pedro Jorge. 

Análise dos processos educativos e dos 
procedimentos metodológicos de intervenção social 
utilizados no âmbito do Projeto Tecnologias 
Alternativas.  

Relatório PTA – 1987 
 

Relatório de avaliação das atividades do Projeto 
Tecnologias Alternativas no país.  

Texto para Debate n.16. Projeto Tecnologias 
Alternativas –FASE – 1988 
Potencialidade da Agroecologia para o 
desenvolvimento da América Latina. Miguel 
Altieri. 

A agroecologia como construção científica e 
parâmetro para políticas públicas de 
desenvolvimento rural, como aprofundamento do 
debate da agricultura alternativa no período 
anterior.  

CHAMBERS, R. Agricultores Experimentadores e 
Pesquisa. Agricultores na pesquisa. 01 – Projeto 
Tecnologias Alternativas-FASE, 1989. 

Textos com métodos e conceitos utilizados em 
pesquisa participativa, ainda, pouco sistematizados 
e incorporados para análise das experimentações 
dos agricultores.  

CONWAY, G. Análise participativa para o 
desenvolvimento agrícola sustentável. 
Agricultores na pesquisa. AS-PTA – 1993 
 

Cartilha produzida com o objetivo de orientar as 
intervenções técnicas de forma a “assegurar que os 
métodos e técnicas “que os constituem permitam a 
participação genuína dos agricultores (...) na 
análise e na tomada de decisão. ” p. 1 

BUCKLES, D. Caminhos para a colaboração entre 
técnicos e camponeses. Agricultores na pesquisa. 
AS-PTA – 1995 

Reúne textos com diferentes métodos participativos 
para o desenvolvimento e difusão de tecnologias 
alternativas.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A leitura desses documentos ajudou a compreender os fundamentos da agroecologia e 

a constituição de experiências educativas, métodos, técnicas e processos de socialização de 

conhecimento. As práticas educativas de diagnósticos participativos, sistematização de 

experiências, intercâmbios, programas de formação, entre outras, também foram analisadas 

baseadas nesses documentos.   

O segundo grupo de documentos analisados trata de textos produzidos pelo 

Movimento Agroecológico na Zona da Mata de Minas Gerais. São relatórios de avaliação 

externa institucional do CTA-ZM, documentos técnicos relacionados aos processos 

educativos desenvolvidos na região e cartas políticas dos Encontros Nacionais de 

Agroecologia, como mostra o Quadro 03, a seguir: 

 

QUADRO 03 – DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO 
 

DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

CTA-ZM - Avaliação conjunta das 
entidades e da Rede PTA – Avaliação 
CTA-ZM, 1997. Valdo Cavalet e Maria 
Emília Pacheco (1987 a 1997). 

Relatório de avaliação das atividades desenvolvidas pelo 
CTA-ZM em interação com a UFV e Movimento Sindical. 
Descrição de resultados, desafios e propostas de mudanças. 
Análise das metodologias de intervenção social 
desenvolvidas. Mediações e contradições presentes no 
campo. 

CTA-ZM – Relatório de Avaliação 
Externa. Maria Emília Pacheco e Alvori 
Cristo dos Santos – 2004 (entre 1998 a 
2004). 

Relatório de avaliação das atividades desenvolvidas pelo 
CTA-ZM em interação com a UFV e Movimento Sindical. 
Descrição de resultados, desafios e propostas de mudanças. 
Análise das metodologias de intervenção social 
desenvolvidas. Mediações e contradições presentes no 
campo. 

CTA-ZM – Relatório de Sistematização 
das Experiências em Sistemas 
Agroflorestais – 2005. 

Apresenta as lições e aprendizagens a partir da implantação 
de sistemas agroflorestais em Araponga, MG. 

CTA-ZM - Relatório de Sistematização 
do Programa de Formação de Agricultores 
e Agricultoras em Sistemas 
Agroecológicos de Café Orgânico – 2006. 

 
Apresenta a reconstrução da experiência do programa de 
formação no seu contexto processual e metodológico, 
avaliando os impactos para os agricultores/as, as 
organizações e para ampliação da agroecologia. 

CTA-ZM – Sistematização da Trajetória 
Institucional do Centro de Tecnologias 
Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) 
referente ao período (2005-2009). 
Elaborado por Claudia Job Schmitt e 
Carlos Dayrell – 2009. 

Relatório de avaliação das atividades desenvolvidas pelo 
CTA-ZM em interação com a UFV e Movimento Sindical. 
Descrição de resultados, desafios e propostas de mudanças. 
Análise das metodologias de intervenção social 
desenvolvidas. Mediações e contradições presentes no 
campo. 

SCHMITT, Claudia. RELATÓRIO DE 
PESQUISA: Agroecologia, políticas 
públicas e transições sociotécnicas: 
ampliação de escala de redes territoriais 
voltadas à promoção de uma agricultura 
de base ecológica. Cnpq – 2016. 250p. 

Relatório de pesquisa desenvolvido na interação CTA-
UFV-Movimento Sindical que traz a composição da rede 
sociotécnica na qual se desenvolveu a “proposta 
agroecológica” na Zona da Mata de Minas Gerais. 
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Cartas Políticas – Encontros Nacionais 
de Agroecologia – ENA realizados em 
2002, 2006, 2014 e 2018. 

Concentra temas prioritários debatidos por um conjunto de 
movimentos sociais nos quais estão presentes as 
contradições e concepções de campo e de sociedade, bem 
como propostas de intervenção social e de políticas 
públicas elaboradas coletivamente, a partir dos debates 
realizados nos Encontros. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outro método utilizado foi a pesquisa bibliográfica que se concentrou em teses, 

dissertações e artigos que tratam da agroecologia em suas relações com a agricultura 

camponesa e a educação. Parte desta pesquisa bibliográfica foi acessada durante o estágio de 

doutoramento (doutorado sanduíche) realizado no período de janeiro a outubro de 2019, no 

Instituto de Sociologia e Estudos Campesinos - ISEC, na Universidade de Córdoba, Espanha.  

O estágio de doutoramento possibilitou o aprofundamento teórico sobre a temática em nível 

europeu e latino-americano. Também foram realizadas pesquisas em teses e dissertações 

específicas sobre agroecologia na Zona da Mata de Minas Gerais, buscando identificar, 

sobretudo, as relações entre Trabalho - Educação e Agroecologia.  

A análise documental e a pesquisa bibliográfica foram importantes também para a 

elaboração das questões que nortearam as entrevistas, sua condução e a escolha dos sujeitos 

entrevistados. Realizamos entrevistas semiestruturadas3, o que permitiu flexibilidade no 

diálogo com os informantes.  

Para definição dos agricultores/as entrevistados, utilizamos os critérios de: a) 

envolvimento político e prático com a agroecologia4; b) grau de participação em processos de 

formação, eventos, mobilizações sociais e reuniões; c) adoção de práticas, técnicas de manejo 

e processos de trabalho que fornecessem elementos importantes para compreensão da 

elaboração pedagógica do Movimento Agroecológico.  

No caso das entrevistas com técnicos/as e professores/as, consideramos: a) o 

envolvimento com processos de pesquisa, experimentação e formação de trabalhadores/as; b) 

a participação em espaços de leituras compartilhadas com organizações e movimentos sociais 

do campo e em organização de eventos; c) a elaboração de estudos, sistematizações de 

experiências, métodos e técnicas participativas de extensão rural voltada para a agroecologia.  

                                                

3 O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal Fluminense-
UFF, sob o parecer número: 2.766.649. Todas as pessoas entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido – TCLE. As identidades dos entrevistados foram preservadas ao longo do texto.  
4 O fato de ter atuado como técnico extensionista no Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata- CTA-
ZM, durante 5 anos, nesses três municípios e transitado por diferentes organizações de trabalhadores/as rurais na 
região, foi fundamental para identificar pessoas que atendessem a esses critérios. 
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Foram entrevistadas 18 pessoas no total, sendo 8 (oito) agricultores e 3 (três) 

agricultoras (dentre os quais quatro eram jovens), 1 (um) técnico e 2 (duas) técnicas5 do CTA-

ZM, duas (2) professoras e dois (2) professores da UFV. As entrevistas foram conduzidas por 

meio de um roteiro semiestruturado6. Cada entrevista durou em média 2 (duas) horas. Parte 

das entrevistas foi realizada na casa dos agricultores/as, nos municípios de Araponga, Espera 

Feliz e Divino, durante o mês de novembro de 2018 e, entre os meses de dezembro de 2019 a 

fevereiro de 2020. Durante algumas entrevistas, ocorreu a caminhada pela unidade produtiva 

onde o agroecossistema ajudou a mediar o diálogo com os agricultores/as. Esses depoimentos 

foram registrados no caderno de campo e usados como fonte para compor o enredo analítico 

da tese.  

 O quadro 04 mostra o envolvimento dos entrevistados/as com o Movimento 

Agroecológico7 

 
QUADRO 04 – ENVOLVIMENTO DOS ENTREVISTADOS COM O MOVIMENTO AGROECOLÓGICO 

 
Nome  Tipo de envolvimento  

Agricultores e Agricultoras 
Entrevistada 01 – 34 anos – Divino Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura 

Familiar –SINTRAF, Pastoral da Juventude Rural 
–PJR. Escola Latino Americana de Agroecologia. 
Atividades educativas: intercâmbio, mutirão 
agroecológico, reuniões, oficinas.  

Entrevistado 02 – 36 anos – Divino  SINTRAF, PJR, CTA-ZM. Atividades educativas: 
intercâmbio, mutirão agroecológico, reuniões, 
oficinas. 

 Entrevistado 03 – 33 anos – Divino SINTRAF, PJR, Escola Latino Americana de 
Agroecologia, Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra –MST. Atividades educativas: 
intercâmbio, mutirão agroecológico, reuniões, 
oficinas. 

Entrevistado 04 – 50 anos – Divino  Fundação do SINTRAF. CEBs. CTA-ZM. 
Associação Regional. Conselho do Parque 
Estadual da Serra do Brigadeiro. Atividades 
educativas: intercâmbio, mutirão agroecológico, 
reuniões, oficinas, programas de formação, 
diagnósticos participativos.  

                                                

5 Uma das entrevistadas não trabalha mais na entidade, porém, consideramos com técnica pelo período que atuou 
(12 anos) na elaboração dos processos educativos em análise.  
6 O roteiro utilizado durante a pesquisa de campo encontra-se no apêndice. 
7 O nosso propósito com a elaboração do quadro não foi reconstruir a trajetória de forma aprofundada de cada 
informante. O destaque do quadro foi no sentido de qualificar o envolvimento dos informantes com 
organizações, processos e experiências de forma genérica, de forma a situarmos os depoimentos ao longo do 
texto a contextos específicos.  
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Entrevistado 05 – 59 anos – Araponga Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais –
STR Araponga. CEBs. Foi membro da equipe 
técnica do CTA-ZM e monitor da Escola Família 
Agrícola Puris- EFA. Criação do Parque Estadual 
da Serra do Brigadeiro. Atividades educativas: 
intercâmbio, mutirão agroecológico, reuniões, 
oficinas, programas de formação, sistematização 
dos sistemas agroflorestais). 

Entrevistada 06 – 45 anos – Araponga   Fundação do STR Araponga. CEBs. Diretoria do 
CTA-ZM. Fundação da EFA- Puris. Atividades 
educativas: intercâmbio, reuniões, oficinas, 
programas de formação, constituição do Parque 
Estadual da Serra do Brigadeiro. 

Entrevistada 07 – 43 anos – Espera Feliz  Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste 
de Minas. CTA-ZM. SINTRAF-Espera Feliz. 
Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar 
Solidária de Espera Feliz –COOFELIZ, CEBs. 
Atividades educativas: intercâmbio, reuniões, 
oficinas, programas de formação. 

Entrevistado 08 – 52 anos – Espera Feliz  Fundação do SINTRAF-Espera Feliz. COOFELIZ. 
CEBs. CTA-ZM. Atividades educativas: 
intercâmbio, reuniões, oficinas, programas de 
formação. 

Entrevistado 09 – 42 anos – Manhumirim  SINTRAF-Espera Feliz. PJR. CEBs. CTA-ZM. 
Fórum Mineiro de Entidades Negras –FOMENE. 
Associação Regional. Educador Popular. 
Atividades educativas: intercâmbio, reuniões, 
oficinas, programas de formação, eventos).  

Entrevistado 10 – 50 anos – Espera Feliz  Fundação do SINTRAF-Espera Feliz. CEBS. 
CTA-ZM. Associação Regional. Atividades 
educativas: intercâmbio, reuniões, oficinas, 
programas de formação, eventos. 

Entrevistado 11 – 23 anos – Espera Feliz  SINTRAF-Espera Feliz. PJR. EFA-Puris. Egresso 
da Licenciatura em Educação do Campo–UFV. 
Atividades educativas: intercâmbio, reuniões, 
oficinas, programas de formação, eventos. 

Técnicos/as e professores/as  
Entrevistada 12 – 52 anos – CTA-ZM Atua desde os anos 2000 no CTA-ZM. Articulação 

Nacional de Agroecologia –ANA.  
Entrevistado 13 – 59 anos – CTA-ZM –UFV Fundador do CTA-ZM (1987). Articulação 

Nacional de Agroecologia-ANA. Professor da 
Licenciatura em Educação do Campo da UFV.  

Entrevistado 14 – 61 anos – CTA-ZM Fundador do CTA-ZM (1987).  
Entrevistada 15 – 50 anos - CTA-ZM   Atuou como técnica do CTA dos anos 2000 até 

2012.  
Entrevistado 16 – 65 anos – UFV Professor do Departamento de Educação da UFV. 

Coordenador do Programa de Extensão 
Universitária – TEIA.  

Entrevistada 17 – 61 anos – UFV Professora do Departamento de Solos da UFV. Foi 
coordenadora do programa TEIA. Foi diretora 
geral do CTA-ZM. Foi presidente da Associação 
Brasileira de Agroecologia –ABA.  

Entrevistada 18 – 50 anos –UFV Professora da Licenciatura em Educação do 
Campo - UFV. Grupo Entre Folhas-Plantas 
Medicinais. Instituto de Homeopatia, Agricultura e 
Ambiente (IHAMA). Escola Nacional de Energia 
Popular (ENEP) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As observações e participação em eventos complementaram os procedimentos 

metodológicos da pesquisa e aconteceram em atividades, envolvendo processos de discussão 

científica, tais como encontros, congressos e seminários. Também ocorreram participações em 

atividades de extensão rural, como é o caso dos intercâmbios agroecológicos. Foram 

acompanhados eventos organizados pelos trabalhadores/as, movimentos sociais do campo e 

organizações de assessoria, com debates políticos realizados, a partir de uma leitura 

compartilhada da realidade. Além disso, consideramos como parte da pesquisa de campo o 

estágio de doutoramento sanduíche no ISEC, sob a orientação da Prof. Dra. Mámen Cuellar 

Padilla. Nesse período, participei como ouvinte do Máster oficial interuniversitário:  

Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural – promovido pelas universidades:  

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA); Universidad de Córdoba (UCO) e 

Universidad Pablo de Olavide (UPO) – Sevillia, Espanha. Durante o doutorado sanduíche, foi 

possível compreender o debate europeu da agroecologia, algumas particularidades que o 

distancia da concepção latino-americana, principalmente em relação à centralidade da 

agricultura camponesa, possibilitando parte das reflexões evidenciadas nesta tese.  

A participação nesses diferentes eventos se deu como observador e, em alguns, como 

moderador. Durante essas vivências, foram feitos registros em caderno de campo, registro 

fotográfico e gravações. Este material foi analisado de forma a contribuir para responder as 

questões da tese. O quadro 05 traz os eventos mencionados: 

 

QUADRO 05 – EVENTOS E ATIVIDADE DA PESQUISA DE CAMPO 
 

1 - Técnica de diagnóstico participativo realizado no âmbito do projeto FORETFRONT 
(UFV/WAGENINGEN) – realizada em Espera Feliz –novembro 2017 
2 - Encontro Mineiro de Agroecologia –EMA ––Belo Horizonte - fevereiro 2018 
3 - Intercâmbio Agroecológico em Espera Feliz – novembro 2018 

4 - II Agroecology Europe Forum. Heraklion, na Hellenic Mediterranean University, Creta, Grécia. 
Setembro de 2019 

5 - XXVII Jornadas Técnicas de SEAE- Sociedade Espanhola de Agricultura Ecológica/Agroecologia - 
VI Congresso Valenciano de Agricultura Ecológica. Universidade de Valencia, Espanha.Outubro de 2019 

6 - Visitas técnicas em experiências agroecológicas: 1) Valle del  Jerte  (Espanha)-  visita a propriedades  
ecológicas (práticas de manejo ecológico); 2) Ecomercado nas  Cidades  de Granada  e Córdoba   -  
Espanha  (experiências  de circuitos curtos de comercialização) 2019 

7 - XI Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), Universidade Federal de Sergipe (UFS) - novembro 
de 2019 

8 - - Intercâmbio Agroecológico Divino – 23/11/2019 
9 - Congresso Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar –SINTRAF – Espera Feliz – 
06/12/2019 
10 - Reunião de discussão do Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica- OPAC 
– realizada no CTA-ZM – 05/02/2020 
11 - Intercâmbio Agroecológico em Espera Feliz – 11/03/2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nesses espaços, observamos como se organizavam os conteúdos, temas, os recursos 

pedagógicos utilizados e elementos mobilizados no ato dos processos educativos. Essas 

observações forneceram vestígios, sinais e evidências dos componentes e princípios da 

Pedagogia do Movimento Agroecológico.  

Além dessa introdução, a tese está organizada em quatro (4) capítulos e as conclusões. 

No capítulo I, denominado Trabalho, Educação e Agricultura Camponesa: elementos para a 

formação em agroecologia, o objetivo foi compreender a relação dos saberes produzidos pelo 

trabalho camponês com a agroecologia. Para tanto, analisamos o princípio educativo do 

trabalho camponês e as particularidades da agricultura camponesa na relação com a 

agroecologia, em contraposição à agricultura industrial capitalista. Analisamos de que forma a 

expansão da agricultura capitalista, identificada historicamente como modernização da 

agricultura, constituiu-se em um tipo de fazer agricultura e em uma matriz tecnológica que 

orienta a produção de conhecimento acerca dos processos produtivos marcados pela 

artificialização, pelo uso de insumos químicos, mecanização e monoculturas, em contraponto 

ao trabalho camponês. Apresentamos de que maneira é possível pensar a formação de 

trabalhadores/as em agroecologia, a partir das mediações com o trabalho camponês, com as 

formas de produção na agricultura camponesa e sua relação direta com a agroecologia 

enquanto uma ciência, uma prática social e um movimento.   

No capítulo II, intitulado Educação Popular e Educação do Campo: fundamentos das 

experiências educativas do Movimento Agroecológico, identificamos os princípios da 

Educação Popular e da Educação do Campo que contribuíram para a fundamentação da 

Pedagogia do Movimento Agroecológico. Situamos historicamente as experiências e 

concepções de Educação Popular, para compreender sua relação com o desenvolvimento das 

experiências educativas que passaram a compor o repertório pedagógico do Movimento 

Agroecológico. Fizemos também uma descrição histórica dos processos sociais que 

conformaram a elaboração da concepção da Educação do Campo, de forma a capturar as 

relações entre o projeto de campo camponês presente no projeto político-pedagógico da 

Educação do Campo com a agroecologia, com os conteúdos programáticos das experiências 

educativas em agroecologia na Zona da Mata mineira.  

Dessa forma, buscamos responder as questões: Como essas concepções se manifestam 

nas experiências do Movimento Agroecológico? Quais seus vínculos com a agroecologia?  De 

que forma a Educação Popular e a Educação do Campo são importantes para a Pedagogia do 

Movimento Agroecológico?  
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No capítulo III, Gênese do Movimento Agroecológico: matrizes ético-políticas e 

técnico-produtivas, o objetivo foi reconstruir a história do Movimento Agroecológico na Zona 

da Mata de Minas Gerais, a partir de 1987 a 2019, e identificar as concepções de sociedade, 

de campo e de agricultura que orientam a formação de trabalhadores/as em agroecologia. 

Buscamos responder à questão: Como se manifesta o princípio educativo do trabalho 

camponês?  Analisamos de que maneira as relações sociais de produção na Agricultura 

Camponesa manifestam-se como parte integrante dos fundamentos teórico-metodológicos que 

orientam os conteúdos programáticos do Movimento Agroecológico. Mostramos como as 

experiências históricas de Educação Popular deram subsídio para a elaboração de processos 

de socialização e espaços de diálogo, em que a intencionalidade da interação dos saberes do 

trabalho camponês e do conhecimento científico fundamenta as experiências educativas 

desenvolvidas na Zona da Mata mineira. Essas experiências históricas de organização popular 

produziram princípios ético-políticos e técnico-produtivos que se consolidaram enquanto 

matrizes formativas do Movimento Agroecológico.  

Analisamos os fundamentos teórico-metodológicos das experiências educativas 

engendradas ao longo do tempo, captando os interstícios da produção das “ideias 

pedagógicas” contidas nas experiências com os processos e as concepções de Educação 

Popular e Educação do Campo. Buscamos evidenciar como se estabelece a relação entre 

processos de trabalho camponês e processos de produção pedagógica, de forma a desvelar os 

elementos constituintes da Pedagogia do Movimento Agroecológico, ou seja, os fundamentos 

teórico-metodológicos da formação de trabalhadores/as do campo em agroecologia.  

O capítulo IV Fundamentos e princípios pedagógicos: reflexões a partir da 

experiência teve como objetivo apreender os saberes do trabalho camponês e sua relação com 

os fundamentos teórico-metodológicos da formação de trabalhores/as em agroecologia. 

Buscamos analisar também como os princípios da Educação Popular e Educação do Campo 

contribuíram para a elaboração da Pedagogia do Movimento Agroecológico. Dessa forma, 

analisamos como se manifesta o princípio educativo do trabalho camponês, bem como o 

vínculo entre processos de trabalho e processos pedagógicos e sua importância para se pensar 

a formação de trabalhadores/as em agroecologia. 

Apresentamos uma síntese dos princípios pedagógicos que orientam a elaboração das 

experiências educativas do Movimento Agroecológico, de forma a contribuir para a 

organização pedagógica de processos de formação de trabalhadores/as do campo em 

agroecologia em outros contextos.  
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Por fim, apresentamos as conclusões contendo a síntese de todo o percurso de pesquisa 

(concreto pensado), visando responder à questão principal que nomeia este estudo: Quais são 

os fundamentos teórico-metodológicos da Pedagogia do Movimento Agroecológico? 
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CAPÍTULO I – TRABALHO, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA CAMPONESA: 

ELEMENTOS PARA FORMAÇÃO EM AGROECOLOGIA  

 

Tratar a relação Trabalho-Educação no contexto da formação de trabalhadores/as em 

agroecologia significa conceber a Educação como sendo constituída e constituinte das 

relações sociais de produção. Nesse sentido, compreender as relações capitalistas na 

agricultura, bem como as contradições entre a agricultura camponesa e a agricultura 

industrial, nos ajuda a refletir sobre os elementos constituintes da pedagogia, que orienta os 

processos educativos do Movimento Agroecológico. Ou seja, não é possível falar de educação 

no contexto da agroecologia se não compreendermos o conjunto das relações sociais de 

produção na qual essa concepção é constituída.  

A partir da agricultura camponesa, suas particularidades e mediações, pode-se pensar 

os elementos da formação em agroecologia. Para tanto, faz-se necessário compreender a 

relação dos saberes produzidos pelo trabalho camponês na agricultura camponesa pelo: a) seu 

referente histórico, ou seja, o processo de constituição histórica do campesinato brasileiro; b) 

seu referente material, suas relações sociais de produção, o trabalho camponês e suas 

particularidades e mediações com a natureza; c) seu referente cultural, a cultura camponesa 

expressa como modo de vida. Ao manter o conhecimento, a racionalidade ecológica e a 

cultura vivas, a agricultura camponesa preserva as características do conjunto de saberes 

necessários para a sua reprodução social. Garante a reprodução biológica da natureza (do não 

humano) ou, em outras palavras, fornece os fundamentos para a agroecologia.   

Por meio dessas relações, é possível compreender contextos mais complexos que 

envolvem a totalidade da formação de trabalhadores/as em agroecologia no seio da sociedade 

capitalista e, particularmente, nas contradições entre as diferentes formas de produção na 

agricultura.  

A análise das mudanças ocorridas no trabalho camponês implica, portanto, mudanças 

na forma de apreender a realidade. Nesse aspecto, pensar a formação de trabalhadores/as em 

agroecologia é pensar o trabalho camponês, as formas de produção na agricultura camponesa 

e sua relação direta com a produção do conhecimento agroecológico e da ciência em 

agroecologia.  

Nesse sentido, o objetivo deste capítulo foi compreender a relação dos saberes 

produzidos pelo trabalho camponês na agricultura camponesa com a agroecologia. Para tanto, 

analisamos o princípio educativo do trabalho camponês e as particularidades da agricultura 
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camponesa na relação com a agroecologia, em contraposição à agricultura industrial 

capitalista. Buscamos analisar como a expansão da agricultura capitalista, identificada 

historicamente como modernização da agricultura, constituiu uma forma de se fazer 

agricultura e uma estrutura técnico-burocrática de produção de conhecimento acerca dos 

processos produtivos. Tais processos são marcados pela artificialização, pelo uso de insumos 

químicos, mecanização e monoculturas, em contraponto ao trabalho camponês que, por ser 

arraigado na cultura e nos modos de vida da agricultura camponesa, mobiliza um repertório 

específico de conhecimento acerca do funcionamento dos ecossistemas.  

Apresentamos os elementos da formação de trabalhadores/as em agroecologia, a partir 

das mediações com o trabalho camponês, com as formas de produção na agricultura 

camponesa e sua relação direta com a produção da agroecologia enquanto uma ciência, uma 

prática social e um movimento do qual participam diferentes movimentos sociais do campo, 

considerados em sua totalidade social, no conjunto das relações sociais da produção 

capitalista.  

1.1 – Agricultura Camponesa e o princípio educativo do trabalho camponês  

A categoria trabalho é polissêmica (FRIGOTTO, 2005) e tem diferentes concepções, 

sendo a mais comum a que vincula ao trabalho o sinônimo de emprego. Neste estudo, o 

trabalho é considerado enquanto uma perspectiva ontológica e histórica, fundante da 

formação humana e do ser social.  Por meio do trabalho, nos diferenciamos dos outros 

animais, pois somos capazes de projetar a nossa ação de forma consciente. Para que o trabalho 

possa se realizar é necessário que se tenha unidade entre conhecimento e ação, entre teoria e 

prática. Na medida em que transformamos a natureza por meio do trabalho, também nos 

transformamos. O trabalho, além de garantir a reprodução da existência humana, também 

responde “(...) as necessidades da vida cultural, social, estética, simbólica, lúdica e afetiva” 

(FRIGOTTO, 2005, p. 2). 

Essa perspectiva do trabalho como formação humana foi elaborada por Marx, no livro 

O Capital: Crítica da Economia Política, no qual o trabalho: 

 
(...) é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser 
humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 
material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe 
em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos -, a 
fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida 
humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo 
modifica sua própria natureza (Marx, 2013, p. 211). 
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A perspectiva ontológica, portanto, nos traz a dimensão da produção do conhecimento 

vinculada à produção e à reprodução da existência humana, na qual os processos de 

aprendizagens se articulam às experiências engendradas no domínio da natureza pelo ser 

humano, ou seja, “(...) a essência do homem é o trabalho” (SAVIANI, 2007, p. 154), e este se 

desenvolve e se modifica ao longo do tempo, em um processo histórico e, ao mesmo tempo, 

educativo. Esses são os fundamentos ontológicos e históricos da relação trabalho e educação. 

Históricos por serem produzidos ao longo do tempo pela ação humana e ontológicos porque é 

o que nos torna humanos (SAVIANI, 2007). 

É nesse aspecto que a relação trabalho e educação é gerada, “em que se afirma o 

caráter formativo do trabalho e da educação como ação humanizadora mediante o 

desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano" (FRIGOTTO & CIAVATTA, 

2012, p. 749).  Entretanto, considerar o trabalho como um princípio educativo não significa 

que, na forma histórica que o trabalho assume no capitalismo, esse princípio possua apenas 

uma concepção positiva. Ao tomar a forma de princípio pedagógico nas escolas, tem-se uma 

dupla direção sobre o princípio educativo do trabalho. Uma no sentido do trabalho alienado, 

explorado, que gera uma formação que atende as necessidades do capital, sendo o conteúdo 

do processo de trabalho o mínimo necessário para execução de tarefas que compõem o 

sistema produtivo, ou seja, há o controle do acesso ao conhecimento pela hegemonia do 

capital8. Outra direção é uma formação baseada no princípio educativo do trabalho que parte 

das necessidades dos trabalhadores/as, em que o conhecimento necessário para a atividade 

laboral é importante, mas também é necessária a compreensão “dos processos técnicos, 

científicos e histórico-sociais que lhes são subjacentes e que sustentam a introdução das 

tecnologias e organização do trabalho” (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2012, p. 750). 

Em A Escola Comuna, Pistrak (2013) elabora uma organização pedagógica na qual: 

 
O trabalho será o solo básico, no qual organicamente crescerá todo o trabalho 
educativo-formativo da escola, como um todo único inseparável. Então, a própria 
questão sobre o que é o determinante no sistema de ensino: o trabalho ou o curso de 
disciplinas torna-se sem sentido, deixa de ser conteúdo (PISTRAK, 2013, p. 206). 
 
 

Ter o trabalho socialmente necessário como referencial para ensinar as bases da 

ciência e promover uma formação humana é a proposta da Escola Comuna de Pistrak (2013). 

                                                

8 Palestra Acácia Kuenzer “O trabalho como princípio educativo”, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=OoRPX-lBmIY&feature=youtu.be>. Acesso em: 03-06-2020. 
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Tal proposta se fundamenta na relação da escola com o movimento da realidade concreta, 

definida pelo autor como atualidade. Isso significa dizer que o trabalho socialmente 

necessário para a reprodução da existência humana é o que caracteriza o seu princípio 

educativo, o que fornece as bases para a organização do processo de formação. Dessa forma, 

na proposta de Pistrak (2013), se organizam os métodos de estudos e as questões que passam 

a compor o conteúdo programático da educação. Assim, os conteúdos se organizam sob as 

bases científicas necessárias para a formação de seres humanos autônomos, na qual a escola 

assume como objetivo “(...) não apenas conhecer a atualidade, mas dominá-la” (PISTRAK, 

2013, p. 115). 

Com a intencionalidade de formação de um ser humano coletivo, o segundo 

fundamento da proposta da escola do trabalho de Pistrak (2013) é a auto-organização. Para o 

autor, a auto-organização se refere à participação ativa na organização da escola como um 

processo educativo capaz de formar dirigentes com habilidades de, coletivamente, terem o 

domínio da vida social e da produção. Por meio desses dois grandes pressupostos (atualidade 

e auto-organização), articulados e mediados pelo trabalho socialmente necessário para a 

reprodução da existência humana, espera-se uma formação capaz de desenvolver habilidades 

para o trabalho coletivo e a capacidade para criatividade organizativa (PISTRAK, 2013)9. 

Outra elaboração que expressa o princípio educativo do trabalho se refere à educação 

tecnológica10. A educação tecnológica tem como intencionalidade a apropriação dos sistemas 

de conhecimento, sobretudo do conhecimento científico, que fornece as bases para a 

organização dos processos pedagógicos voltados à formação de trabalhadores/as em três 

níveis: a) domínio tecnológico do ofício e da atividade produtiva; b) apropriação de 

conhecimentos técnico-produtivos e organizacionais distintos; c) estudo dos princípios, 

finalidades e leis que movem a produção geral (CALDART & FRIGOTTO, 2020).  

Nessas elaborações supramencionadas, o fundamento comum é o trabalho, e sua 

centralidade na formação humana, como princípio educativo. Isso implica em uma formação 

que possibilite o domínio técnico-produtivo e técnico-científico dos processos de trabalho. 

Por isso, o trabalho se coloca como um princípio educativo no qual as bases da ciência 

(conhecimento acumulado historicamente pela humanidade) são discutidas e ensinadas a 

                                                

9 Os complexos de estudos (planos de estudos) utilizados nas escolas do campo do MST, sobretudo em suas 
escolas itinerantes, fundamentam-se na formulação da escola do trabalho, como demonstra Caldart (2015) no 
livro Caminhos para transformação da Escola.  
10 Em Rumo ao Politecnismo, Shulgin (2013) propõe o ensino politécnico, desde a escola básica até o ensino 
superior, muito próxima da elaboração de Pistrak (2013), ou seja, dos fundamentos da escola do trabalho.  
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partir dos processos de trabalho socialmente necessários para a reprodução humana, para a 

produção de nossa existência. Tiriba (2018), na busca pelos Fios invisíveis do (s) mundo (s) 

do trabalho nos apresenta como povos originários, camponeses, ribeirinhos, povos e 

comunidades tradicionais, “ainda que atravessadas por mediações de segunda ordem do 

capital, perduram em diversos tempos/espaços históricos” (TIRIBA, 2018, p. 100). Não só 

perduram como produzem saberes vinculados às formas de reprodução ampliada da vida 

(TIRIBA, 2018). Ao pesquisar os processos de trabalho associado e os saberes produzidos a 

partir da organização de trabalhores/as, Fischer & Tiriba (2009) definem como saberes do 

trabalho associado: 

 
Os saberes produzidos pelos trabalhores nos processos de trabalho que se 
caracterizam pela apropriação coletiva dos meios de produção, pela distribuição 
igualitária dos frutos do trabalho e pela gestão democrática das decisões quanto à 
utilização dos excedentes (sobras) e aos rumos da produção. O termo diz respeito ao 
conjunto de habilidades, informações e conhecimentos originados do trabalho vivo, 
tecidos na própria atividade de trabalho engendrados e acumulados ao longo da 
experiência histórica dos trabalhadores e trabalhadoras que se associam de forma 
autogestionária na produção de bens e serviços, contrapondo-se à lógica do sistema 
de capital (FISCHER & TIRIBA, 2009, p. 293).  
 
 

Destacamos nessa análise a relação entre trabalho e a produção de saberes, ou seja, o 

princípio educativo do trabalho. O pressuposto é que na experiência histórica de organização 

dos trabalhadores/as na produção da sua existência humana reside a produção de saberes do 

trabalho: “aquele mobilizado, modificado e/ou criado em situação de trabalho” (FISCHER & 

FRANZOI, 2018, p. 213).  

Tiriba e Fischer (2013) analisam a relação trabalho e educação em comunidades 

tradicionais no estado do Mato Grosso e identificam nas relações sociais dessas comunidades 

“características significativas de educação como socialização de práticas econômico-culturais 

de produzir a vida associativamente” (TIRIBA & FISCHER, 2013, p. 539), de forma que os 

saberes produzidos são essenciais para a reprodução social dessas comunidades, bem como 

para a preservação do ecossistema, ao mesmo tempo em que também conformam a “maneira 

de fazer, pensar e entender o mundo” (TIRIBA & MAGALHÃES, 2018, p. 267). 

Na agricultura camponesa, o saber camponês, de acordo com Iturra (1993): 

 
(...) é obtido através da relação heterogênea entre grupo doméstico e grupo de 
trabalho, seja em uma comunidade ou em instâncias superiores. O conhecimento 
sobre o sistema de trabalho, a epistemologia, é resultado dessa interação em que a 
lógica indutiva é apreendida na medida em que se vê fazer e se escuta, para depois 
dizer, explicar e devolver o conhecimento ao longo das relações de parentesco e de 
vizinhança (ITURRA, 1993, p. 135).  
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Os saberes do trabalho camponês, ao serem produzidos em contextos de subsistência 

(predominância de produção de valores de uso), são essenciais para compreender as 

estratégias de garantia de sua reprodução social, de sobrevivência por meio de usos múltiplos 

dos recursos naturais, tendo em vista que “(...) é difícil obter uma compreensão coerente e 

completa desses sistemas cognitivos se os separarmos das atividades e dos comportamentos 

diários, concretos e práticos dos produtores tradicionais” (TOLEDO & BARRERA 

BASSOLS, 2015, p. 92). 

Uma segunda característica é a forma de transmissão do conhecimento tradicional, 

que, de acordo com Toledo e Barrera Bassols (2015), tem uma dimensão espaço-temporal. A 

dimensão espacial se refere à transmissão no núcleo familiar e comunitário e em escala de 

território que envolve o grupo étnico cultural ao qual se vincula. A dimensão histórica traz a 

experiência como fonte de acúmulo dos saberes do trabalho, na medida em que: 

 
(...) a experiência particular do próprio agricultor [e agricultora] e sua família, 
adquirida pela repetição do ciclo produtivo (anual) e gradativamente enriquecida por 
variações, eventos imprevistos e surpresas diversas. Essa variação temporal é 
resultante do grau de alcance dos conhecimentos oralmente transmitidos (TOLEDO 
& BARRERA BASSOLS, 2015, p. 94). 
 
 

Isso significa que o trabalho camponês produz um repertório de conhecimento, 

elaborado em um processo de coevolução11 com a natureza. Esse conhecimento garante a 

reprodução social da agricultura camponesa, pois se ancora na racionalidade ecológica 

(TOLEDO, 1993) produzida pelo trabalho camponês para compreender as interações 

biológicas, físicas e químicas que ocorrem na natureza. Os estudos em agroecologia 

consideram o princípio educativo do trabalho camponês essencial para promover a 

reorganização dos sistemas produtivos artificializados, com monocultivos e com alta 

dependência de insumos externos. Em sistemas agroecológicos, há a produção de uma base de 

recursos que garante a reprodução da unidade produtiva. Olhar para o trabalho camponês sob 

essa perspectiva significa que: 

 
(...) os processos de inserção do campesinato em sua matriz social possuem um 
contexto ecológico específico que vincula sua aprendizagem como ser social ao 
conhecimento dos processos biológicos em que se insere a produção de seu 
conhecimento (MOLINA & SEVILLA GUZMÁN, 1993, p. 109). 

                                                

11 Perspectiva que afirma que o ecossistema tem evoluído e modificado ao longo do tempo, a partir das 
interações e influências que seus diferentes componentes têm exercido sobre os demais. A partir dessas 
interações, os componentes naturais vão se definindo e se modificando, bem como os componentes sociais e 
culturais (assim como o conhecimento) presentes nessa interação (VARA-SÁNCHEZ & CUELLAR, MÁMEN, 
PADILLA, 2013). 
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A diminuição da diversidade cultural tem relação direta com a diminuição da 

biodiversidade de plantas e animais e com a manutenção e a transmissão dos saberes do 

trabalho produzidas na relação ser humano/natureza. A partir de seu modo de vida, de sua 

racionalidade ecológica e de sua cultura, a agricultura camponesa preserva as características 

do conjunto de conhecimentos necessários para a sua reprodução social, mas também garante 

a reprodução biológica da natureza (do não humano). Ao manter esse conhecimento vivo por 

meio da memória biocultural (TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015), a agricultura 

camponesa também fornece o fundamento para a agroecologia de que a produção do 

conhecimento agroecológico se dá na interação com os saberes do trabalho camponês.  

A apropriação e o domínio dos ecossistemas (e da agricultura) pelo ser humano podem 

ser datados. Ao nos referirmos à agricultura, essa apropriação remete à data do registro do 

surgimento da agricultura, há 10 mil anos, quando o ser humano desenvolveu a habilidade, ou 

melhor, desenvolveu o conhecimento que lhe permitiu apreender o domínio da domesticação 

dos animais e o cultivo das espécies de plantas utilizadas para alimentação (TOLEDO & 

BARRERA BASSOLS, 2015). 

Nessa agricultura, a base produtiva se dava na pequena escala, com um alto nível de 

diversidade (biodiversidade) e produtividade ecológica. O trabalho era marcado por técnicas 

de manejo das paisagens que garantiam a reprodução da própria unidade produtiva e do 

ecossistema. Para garantia da subsistência, era mobilizado um repertório de conhecimentos 

ecológicos localizados, coletivos e holísticos acerca dos processos de produção, que se 

configuravam como estratégias de usos múltiplos dos recursos naturais. A aprendizagem se 

dava por meio do modo como a sociedade se organizava, ou seja, por meio do trabalho 

coletivo e o compartilhamento dos meios de produção (TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 

2015). 

Esse modo de apropriação do ecossistema tradicional ou camponês foi modificado 

radicalmente, há 200 anos, como expressão e resultado da revolução industrial e científica. 

Essa mudança para um modo agroindustrial não significou apenas o aumento da produção de 

excedente, mas diversos impactos sociais, econômicos, culturais e ecológicos. Tais impactos 

referem-se à expulsão de milhares de populações tradicionais de suas terras, à concentração 

da posse da terra, à desigualdade econômica e à destruição das culturas e, com elas, todo um 

repertório de conhecimento utilizado na apropriação dos ecossistemas. De acordo com Toledo 

e Barrera Bassols (2015): 
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A conversão de um modelo de agricultura baseado na utilização da energia solar (e 
biológica) em outro totalmente dependente da energia obtida de minerais metálicos e 
não metálicos representou, sem dúvida, um divisor de águas histórico cujas 
consequências nos afetam até os dias de hoje. Tal mudança obedeceu à lógica de 
expansão do capitalismo em escala mundial, que exigia a integração das áreas rurais 
à economia de mercado, a substituição do trabalho pelo capital e o aumento da 
produtividade, visando abastecer não só uma crescente população urbana não ligada 
à produção rural ou primária, mas também uma nova indústria em plena fase de 
ascensão (TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015, p. 89). 
 
 

No processo de acumulação primitiva analisada por Marx, a expropriação do trabalho 

camponês produziu um trabalhador assalariado que se ‘desvinculou’ de seus meios de 

produção de subsistência. Sem a garantia da subsistência, esse camponês passou a buscar no 

mercado produtos que garantissem sua reprodução. Essa reprodução se dava por meio de 

salário pago pelo capitalista industrial.  Na análise elaborada por Marx (1987): 

 
O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira ao 
trabalhador a propriedade dos seus meios de trabalho, um processo que transforma 
em capital os meios sociais de subsistência e os de produção; e converte em 
assalariados os produtores diretos. (...) a expropriação do produtor rural, do 
camponês, que fica assim privado de suas terras, constitui a base de todo o processo 
[de acumulação] (MARX, 1987, p. 831). 
 
 

Por meio do processo de acumulação primitiva, na qual o trabalho e a terra se tornam 

mercadoria, se instala uma nova ordem de acumulação capitalista. Nessa nova ordem, ocorre 

o que Marx denominou como ruptura metabólica irreparável, ou seja, mudanças profundas na 

forma como os seres humanos se organizam em sociedade para a garantia da reprodução de 

sua existência. Essas mudanças na relação ser humano/natureza envolveram, 

fundamentalmente, a produção de alimentos, sua distribuição e consumo. Nessa relação sócio-

metabólica, encontra-se a explicação para a problemática ecológica associada ao processo de 

acumulação do capital, ou seja, a problemática ambiental reside na “(...) escala de efeitos do 

crescimento capitalista em relação às capacidades limitadas da Terra” (FOSTER, 2012, p. 94). 

O processo de acumulação capitalista provocou uma intensificação da produtividade, 

gerando um processo de submissão dos agroecossistemas12 aos ciclos de acumulação do 

capital, o que tornou irreversível o seu processo de regeneração ecológica. Isso ocorre porque 

só é possível obter um aumento da produtividade na lógica capitalista, por meio de um 

incremento da exploração do trabalho, e, por conseguinte, da ampliação da exploração da 
                                                

12 “Um agroecossistema é um local de produção agrícola – uma propriedade agrícola, por exemplo – 
compreendido como um ecossistema. O conceito de agroecossistema proporciona uma estrutura com a qual 
podemos analisar os sistemas de produção de alimentos como um todo, incluindo seus conjuntos complexos de 
insumos e produção e as interconexões entre as partes que os compõem” (GLIESSMAN, 2001, p. 61). 
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natureza. Nesse sentido, a acumulação capitalista está na origem da crise ecológica que 

vivenciamos. Ou seja: 

 
(...) ao atribuir ao capitalismo, que deixa para o mercado a atribuição dos recursos 
naturais a responsabilidade essencial das crises ecológicas, seu desenvolvimento na 
agricultura se converte em seu principal fator explicativo (SEVILLA GUZMÁN, 
2013, p. 14). 
 
 

A inclusão da dimensão ecológica nos estudos campesinos e sua vinculação à 

agroecologia emergem, a partir dos estudos realizados na América Latina acerca da 

agricultura tradicional e sua importância para conservação da biodiversidade (SEVILLA 

GUZMÁN, 2015). Nas particularidades da agricultura camponesa, no conhecimento 

produzido por meio da interação com a natureza mediada pelo trabalho camponês, se encontra 

o potencial de mudança da lógica capitalista de exploração do trabalho e da natureza por 

possuir “(...) um valor de uso histórico e culturalmente dado, mediante o consumo de uma 

quantidade determinada de energia e materiais, e emprego de um saber e instrumentos de 

produção adequados” (SEVILLA GUZMÁN, 2011, p. 134). 

O conhecimento adquirido pelo campesinato é considerado como parte de uma 

coevolução sob a qual se configurou uma forma de utilização dos recursos naturais e se 

estruturou manejos dos agroecossistemas ecologicamente (e historicamente) adaptados. É 

nesse sentido que a agroecologia se vincula à agricultura camponesa, por residir nos processos 

de trabalho camponês conhecimentos que dão sustentação ao tipo de uso dos recursos naturais 

(SEVILLA GUZMÁN, 2011), de ocupação e de uso da terra, pelo tipo de relação que 

desenvolve com a natureza e com outros seres humanos, pela sua cultura. É nesse conjunto de 

relações que, historicamente e em coevolução com a natureza, o campesinato foi se 

constituindo como sujeito histórico da agroecologia, por carregar intrinsicamente uma das 

chaves para a solução dos problemas ecológicos atuais. Por isso, há necessidade de 

compreender em profundidade a agricultura camponesa, suas particularidades e mediações.  

Existe uma complexidade ao que se refere à formação social do campesinato no Brasil, 

marcada pelo escravismo, pelo colonato, por populações indígenas, por posseiros, por 

relações de trabalho livre, enfim, um cipoal de relações que atravessam nossa história agrária 

e permanecem até os dias atuais. É importante compreendermos o campesinato não apenas 

por suas características econômicas, ou melhor, por um determinismo econômico, mas 

compreendê-lo enquanto um modo de vida que se manifesta historicamente e resiste à 

expansão das relações (e lógicas) capitalistas no campo.  
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Há a reprodução de outras relações sociais que, de certa forma, estão imbricadas nas 

relações econômicas do campesinato, como as festas, cerimônias, troca de produtos, mutirão, 

entre outras. Essas relações reafirmam regras de reciprocidade, diversas práticas econômicas e 

formas de sociabilidades dos camponeses/as (BRANDÃO, 2013). 

Uma dimensão importante dessa expressão está relacionada ao uso comum de terras, 

em que: 

 
(...) designam situações nas quais o controle dos recursos básicos não é exercido 
livre e de maneira individual por um determinado grupo doméstico de pequenos 
produtores diretos ou por um de seus membros. Tal controle se dá por meio de 
normas específicas instituídas para além do código legal vigente e acatadas, de 
maneira consensual, nos meandros das relações sociais estabelecidas entre vários 
grupos familiares, que compõem uma unidade social (ALMEIDA, 2009, p. 39). 
 
 

Há uma variedade de uso comum de terras no Brasil que já passou pela tentativa de 

regulação. O I Plano Nacional de Reforma Agrária, em 1985, apresentava a proposta de 

“demarcação dos perímetros desses domínios de usufruto comum”, evidenciando que a 

necessidade de titulação não “destrua ou desarticule a organização e o sistema de 

apossamento pré-existente” (ALMEIDA, 2009, p. 42). São diversas as formas de ocupação de 

terras de uso comum no Brasil, cada processo histórico refere-se a um tipo de uso ancorado 

em um modo de vida específico. Almeida (2009) destaca a formação das terras de uso comum 

das chamadas terras de preto13, terras de santo14, terras de herança15, terras de uso aberto16 e 

terras de índio17. 

Cada formação específica remete às regras criadas baseadas nos costumes, que 

produzem métodos específicos de cultivo, configurando tanto uma lógica econômica 

específica, quanto expressões de sociabilidades arraigadas em laços de reciprocidade e por 

                                                

13 “Tal denominação compreende aqueles domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem formalização 
jurídica, por famílias de ex-escravos” (ALMEIDA, 2009, p. 48). 
14 “(...) se refere à desagregação de extensos domínios territoriais pertencentes à igreja” (ALMEIDA, 2009, p. 
50). 
15 “Compreendem os domínios titulados, tornados espólios que permanecem indivisos, há várias gerações, sem 
que se proceda ao formal de partilha ou que seus títulos tenham sido reavaliados por meio de inventários que, 
consoantes com as disposições legais, teriam de ser realizados quando da morte do titular de direito, a fim de 
transmiti-los a seus herdeiros legítimos” (ALMEIDA, 2009, p. 53). 
16 “Utilização de formas de uso comum nos domínios em que se exercem atividades pastoris parece ser uma 
prática por demais difundida em todo o sertão nordestino, desde os primeiros séculos da frente pecuária, e em 
algumas regiões da Amazônia (...) e no sul do país” (ALMEIDA, 2009, p. 54). 
17 “Compreendem domínios titulados, os quais foram entregues formalmente a grupos indígenas os seus 
remanescentes, na segunda metade do século passado e princípio deste, sob a forma de doação ou concessão por 
serviços ao Estado” (ALMEIDA, 2009, p. 51). 
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uma “(...) diversidade de obrigações para com os demais grupos de parentes e vizinhos” 

(ALMEIDA, 2009, p. 59). 

O conflito do direito de uso comum, vivenciado no costume e no direito legal de uso, 

se evidencia no movimento de expansão capitalista de apropriação individual das terras de uso 

comum, através da criação de um mercado de terras. Esse mercado, ao transformar a terra em 

mercadoria, quebra a coesão e solidariedade presentes nas relações dos camponeses/as. 

Portanto, o costume de uso comum se contrapõe às múltiplas pressões exercidas pelo capital 

para apropriação das terras. A cultura, nesse sentido, é um elemento determinante para a 

manutenção dessas terras, à medida que atribui normas de uso comum e garante (ou tenta 

garantir) o direito de posse e a reprodução social das famílias camponesas (ALMEIDA, 

2009). 

Esse fenômeno de elaboração de normas e valores de uso comum pelo costume 

expresso nos traços culturais do campesinato, mesmo em sua diversidade de sujeitos e formas 

distintas de acesso ao uso da terra, como demonstrado por Almeida (2009), pode ser atribuído 

às similaridades ou “afinidades com o direito consuetudinário”, como pesquisado por 

Thompson (1998), na Inglaterra do século XVIII. Assim, nas palavras do autor: 

 
Se, de um lado, o costume incorporava muitos dos sentidos que atribuíamos hoje à 
cultura, de outro, apresentava muitas afinidades com o direito consuetudinário. Esse 
derivava dos costumes, dos usos habituais do país: usos que podiam ser reduzidos a 
regras e precedentes, que em certas circunstâncias eram codificados e podiam ter 
força de lei (THOMPSON, 2008, p. 15). 
 
 

Essa é uma primeira aproximação que pode ser feita em relação à cultura, ou ao 

costume, como analisado por Thompson (2008). Uma segunda aproximação que nos permite 

analisar os traços de resistência à exploração é a forma de transmissão oral. Essa é uma 

característica marcante do campesinato brasileiro18, na qual se estabelece uma cultura própria, 

marcada por regras de parentesco, de herança e das formas de vida local. Imbricada nessa 

trama de relações sociais e sociabilidades específicas, a oralidade torna-se elemento 

fundamental de compreensão dessa cultura. Godoi et al (2009) tratam da importância da 

oralidade como forma de transmissão da cultura, e como a compreensão dessas referências 

culturais nos ajudam analisar certas relações no meio rural: 

 

                                                

18 Essa é uma dimensão importante de transmissão dos costumes, da cultura, uma vez que essa população era 
pouco letrada, escolarizada. A luta pelo direito à educação do campo é uma pauta ainda atual dos movimentos 
sociais do campo. 
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Quem já trabalhou com grupos sociais cuja história é marcada por uma ‘memória 
oral’ pode constatar que muitas vezes o narrador emprega imagens míticas ou 
metáforas para representar e expor eventos históricos, o que muitas vezes pode 
ofuscar os próprios eventos, dificultando a localização no tempo e no espaço para 
aqueles que não partilham os referenciais do grupo (GODOI, et al, 2009 p. 27). 
 
 

A reprodução social do campesinato e sua coevolução vinculam-se diretamente às 

formas de apropriação do uso da terra, no que se refere aos aspectos produtivos, de manejo 

dos sistemas produtivos e das formas de ocupação do solo, dentre outras (GODOI et al, 

2009). Nas relações presentes na agricultura camponesa, “se configuram o complexo 

biológico-cultural originado historicamente e que é o produto de milhares de anos de 

interação entre as culturas e os ambientes naturais” (TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 

2015, p. 25). A cultura se coloca como mediação entre os processos econômicos e os 

processos ecológicos, produzindo uma racionalidade econômica camponesa que, por produzir 

prioritariamente valores de uso, acaba ‘amortecendo’ os processos de apropriação da natureza 

pelo capital, e, por conseguinte, mantendo um nível mínimo de recursos capazes de garantir a 

reprodução social da família camponesa (LEFF, 2006). Ou seja: 

 
(...) [a] humanização da natureza por meio da estratégia do uso múltiplo acaba 
assumindo a forma de uma artificialização mínima, atenuando os riscos tanto 
ecológicos quanto econômicos dos sistemas de produção e reduzindo os aportes 
externos de insumos materiais (TOLEDO & BARRERA BASSOLLS, 2015, p. 78). 
 
 

A cultura camponesa, enquanto um modo de vida, é fundamental para o processo de 

reprodução social da unidade familiar camponesa. É uma cultura que resiste e permanece 

historicamente em convívio com o latifúndio e o agronegócio. A família camponesa também 

funciona como uma unidade de produção, consumo e reprodução, em que a combinação da 

produção de valores de uso e valores de troca não se baseia, em última instância, no lucro, 

mas na reprodução simples da unidade familiar camponesa. Para tanto, utiliza-se de uma 

estratégia de ‘múltiplos usos’, na qual mesmo sendo prioritária a produção agrícola, também 

estão presentes outras atividades econômicas, como trabalhos sazonais, trabalho fora da 

unidade produtiva ou atividades de tempo parcial19 (TOLEDO, 1993). Essas particularidades 

da racionalidade ecológica da agricultura camponesa, portanto, se vinculam às especificidades 

da economia camponesa em que:  

                                                

19 Essas diferentes estratégias também se encontram presentes na Zona da Mata mineira, como já foi analisado 
nos estudos de Ferrari (2010), Teixeira et al (2018). A entrevistada 12, técnica do CTA-ZM, também destaca em 
depoimentos em entrevistas como o trabalho da mulher possui uma particularidade na manutenção da 
biodiversidade e na geração de renda, seja pelo autoconsumo ou pelas diversas formas de trocas e doações. 
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(...) a manutenção e reprodução do produtor [e produtora] e sua família está baseada 
mais nos produtos obtidos da natureza que nos produtos obtidos dos mercados. Em 
última instância, a produção campesina é uma economia de subsistência (TOLEDO, 
1993, p. 208). 
 
 

A pesquisa de campo apresentou evidências dessas relações. Nos depoimentos sobre 

como aprenderam agroecologia, agricultores/as se remetiam às práticas e aos processos de 

trabalho desenvolvidos por gerações anteriores, para demarcar um saber produzido no 

trabalho camponês: “uma coisa que me recordo muito que a minha avó fazia era capinar com 

a mão (...) ela plantava um monte de coisas misturadas (...), outra coisa da minha infância que 

tem muito a ver com a agroecologia é você preservar as mudas, as sementes” (Depoimento 

entrevistada 06, Araponga). 

A materialidade das relações sociais de produção, da base de recursos, principalmente 

a terra, como forma de garantir a reprodução social e econômica da agricultura camponesa 

também se revelou importante: 

 
A questão do acesso à terra, a questão de a gente comprar a terra e ter pouca 
condição de investir, fez com que a gente olhasse ainda mais a questão de aproveitar 
o que está disponível na natureza (...) é questão de sobrevivência, lidar com os 
recursos que tem para garantia da nova safra. (...) não tirando do agricultor o chão, a 
semente e a terra e [se] não faltar chuva, o agricultor sobrevive. Onde não falta pão, 
o resto você resolve (Depoimento entrevistada 06, Araponga).  
 
 

Por isso, a racionalidade ecológica do campesinato, suas estratégias de múltiplos usos, 

bem como a manutenção e reprodução de seus sistemas produtivos, têm vinculação direta 

com a agroecologia, uma vez que “(...) constitui uma característica ecologicamente valiosa 

que tende a conservar os recursos naturais, mantendo a diversidade ambiental e biológica” 

(TOLEDO, 1993, p. 210).  

Em uma abordagem similar, mas de forma a analisar as lógicas de produção na 

agricultura camponesa no contexto contemporâneo e em interação com os mercados 

capitalistas, temos os estudos realizados por Molina & Sevilla Guzmán (1993), Ploeg (2008), 

Bartra Vergés (2011). Ploeg (2008) propõe uma análise da agricultura, a partir de três grandes 

manifestações na sociedade atual: agricultura camponesa, agricultura de tipo empresarial e 

agricultura capitalista. A agricultura camponesa, “se baseia fundamentalmente no uso 

sustentado do capital ecológico” (PLOEG, 2008, p.17), sendo a perspectiva de reprodução 

social da família e da unidade produtiva camponesa uma das principais orientações das 

práticas desenvolvidas. As características principais desse tipo de agricultura são a mão de 
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obra fundamentalmente familiar e a produção de valor de uso voltada para a manutenção da 

unidade familiar e seu excedente direcionado ao mercado. 

A agricultura de tipo empresarial é definida por estar essencialmente vinculada ao 

capital financeiro e industrial, especificamente sob a forma de crédito, insumos e tecnologias. 

O nível de especialização (e artificialização) nesse tipo de agricultura é elevado e 

completamente voltado ao mercado, colocando os agricultores empresariais dependentes 

dessas relações. Já a agricultura capitalista “engloba uma rede bastante extensa de empresas 

agrícolas de grande mobilidade, que utiliza mão de obra essencialmente, ou quase 

exclusivamente, baseada em trabalhadores assalariados” (PLOEG, 2008, p. 18). 

Para Ploeg (2008), as diferenças principais entre esses três tipos de agriculturas se 

referem à escala em que são aplicadas: 

 
Assim, a agricultura camponesa representaria as unidades de produção pequenas e 
vulneráveis, cuja relevância é de importância secundária. No lado oposto, estaria a 
agricultura capitalista: vasta, forte e importante – pelo menos é essa a ideia que se 
generaliza a situação intermediária seria representada pela agricultura empresarial, 
está se movimentando na escala entre unidades pequenas e unidades grandes. Se os 
agricultores empresariais tiverem sucesso, eles poderão, tal como alguns defendem, 
atingir os níveis dos agricultores capitalistas – e é precisamente isso que alguns 
deles sonham alcançar (PLOEG, 2008, p. 18). 
 
 

As concepções de agricultura apresentadas por Ploeg (2008) possuem interligações e, 

ao mesmo tempo, se apresentam de forma antagônica (contraditória). Ao se referir à 

agricultura camponesa, por exemplo, a centralidade é a construção de circuitos curtos de 

circulação de mercadorias, que conectam a produção e o consumo de alimentos. Enquanto na 

agricultura capitalista, a centralidade são empresas de processamento e comercialização de 

alimentos definidas como “Impérios Agroalimentares”, entendidas como “um modo de 

ordenamento que tende a tornar-se dominante. Ao mesmo tempo, o Império é personificado 

por uma variedade de expressões: grupos de agronegócio, mecanismos estatais, modelos 

científicos, etc.” (PLOEG, 2008, p.20). 

Outra denominação que compõe as diretrizes das políticas públicas no Brasil é o de 

agricultura familiar20. Trata-se de um conceito genérico que abarca uma diversidade de 

                                                

20 Segundo a lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006; artigo 3º “(...) considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, os 
seguintes requisitos: I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II – utilize 
predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento; III – tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 
família. 
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trabalhadores/as do campo e uma complexidade de relações sociais, culturais e econômicas. 

Nesse arcabouço, há diferentes processos sócio-organizativos e sociopolíticos que envolvem 

ribeirinhos, quilombolas, extrativistas e camponeses, ou seja, povos das matas e das águas que 

genericamente passaram a ser caracterizados como “agricultura familiar”. Essa diversidade 

engloba diferentes modos de vida, relações com a natureza e um vínculo visceral com os 

biomas específicos. Essa coevolução implica na forma como se dá o manejo em cada 

agroecossistema. O que congrega essa diversidade de manifestações da agricultura familiar no 

Brasil é, portanto, a sua forma de produção, em que a propriedade e o trabalho estão 

intimamente ligados à família (SILVA, 2010). 

Wanderley (2004) sintetiza essas características sobre o que vem a ser agricultura 

familiar, ao afirmar que: 

 
Esse caráter familiar se expressa nas práticas sociais que implicam uma associação 
entre patrimônio, trabalho e consumo, no interior da família, e que orientam a lógica 
de funcionamento específica. Não se trata apenas de identificar as formas de 
obtenção do consumo, através do próprio trabalho, mas do reconhecimento da 
centralidade da unidade de produção para a reprodução da família, através das 
formas de colaboração dos seus membros no trabalho coletivo – dentro e fora do 
estabelecimento familiar -, das expectativas quanto ao encaminhamento profissional 
dos filhos, das regras referentes às uniões matrimoniais, à transmissão sucessória, 
etc. (WANDERLEY, 2004, p. 45). 
 
 

Existem relações de proximidade entre agricultura familiar e agricultura camponesa, 

principalmente no que se refere às dimensões do trabalho e da cultura. Consideramos essa 

relação expressa pelo conceito de “condição camponesa” e “modo camponês de se fazer 

agricultura” (PLOEG, 2008). Entendemos que, a partir dessas categorias, é possível analisar 

como o trabalho e a cultura se colocam como mediação da relação ser humano/natureza e, por 

conseguinte, da produção do conhecimento na Pedagogia do Movimento Agroecológico.  

A condição camponesa e suas características fundamentais, de acordo com Ploeg 

(2008), são: 

 
(1) a luta por autonomia que se realiza em (2) um contexto caracterizado por 
relações de dependência, marginalização e privações. Essa condição tem como 
objetivo e se caracteriza em (3) criação e desenvolvimento de uma base de recursos 
autocontrolada e autogerenciada, a qual por sua vez permite (4) formas de co-
produção entre o homem [e a mulher] e a natureza viva que (5) interagem com o 
mercado (6) permitem a sobrevivência e perspectivas de futuro e (7) se realimentam 
na base de recursos e a fortalecem, melhorando o processo de co-produção e 
fomentando a autonomia e, dessa forma, (8) reduzem a dependência. Dependendo 
das particularidades da conjuntura socioeconômica dominante, a sobrevivência e o 
desenvolvimento de uma base de recursos própria poderão ser (9) fortalecidos 
através de outras atividades não agrícolas. Finalmente, existem (10) padrões de 
cooperação que regulam e fortalecem essas inter-relações (PLOEG, 2008, p. 40). 
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Cada característica fundamental da condição camponesa descrita por Ploeg (2008) 

remete a um conjunto de relações sociais que compõem uma definição mais abrangente de 

campesinato. O trabalho, nessa perspectiva, exerce uma “função pedagógica” (CALDART, 

2016, p. 2) e o trabalho camponês se configura enquanto um princípio educativo, sob o qual 

se edificam processos de aprendizagens em agroecologia.  

Apesar da agricultura camponesa também ter mediações com o mercado capitalista, o 

trabalho ainda possui uma relação íntima com os ciclos da natureza, com o conhecimento 

tradicional ancorado na cultura e no modo como as pessoas do campo vivem e reproduzem a 

sua existência. 

Portanto, baseado no repertório de conhecimento utilizado para elaborar as diferentes 

estratégias de usos múltiplos na transformação dos agroecossistemas para garantia da 

produção da existência, ocorre a transmissão pela oralidade. Ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento dessas práticas, por meio do trabalho camponês, se configura enquanto um 

princípio educativo, que produz um conhecimento, que se transmite pela experiência 

historicamente acumulada por gerações e que se mantém pela cultura e pela experiência 

socialmente compartilhada nos diferentes espaços de sociabilidade e de produção da vida 

(TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015). 

Ressaltamos que ao considerar a interação ser humano/natureza, não atribuímos aos 

saberes do trabalho camponês, produzidos nessa relação, a única forma de compreensão da 

complexidade do mundo. O que estamos considerando é o saber do trabalho camponês 

enquanto uma referência (com a mesma importância da ciência) para a produção do 

conhecimento agroecológico.  

1.2 – Modernização da agricultura: a expansão das relações capitalistas no campo  

Para compreender a trajetória da agricultura brasileira é necessário analisar 

historicamente as mudanças ocorridas nos regimes alimentares21, que envolveram relações 

agrícolas globais, de produção, distribuição e consumo de alimentos, sustentadas por um 

vínculo estreito entre Estado e mercado (MCMICHAEL, 2016). 

                                                

21 “Um regime alimentar representa uma conjuntura histórico-mundial em particular, no qual regras dominantes 
definem uma relação de abastecimento alimentar com preço mundial administrado” (MCMICHAEL, 2016, p. 
23). É possível compreender, dessa forma, as relações políticas e ecológicas do capitalismo moderno em grande 
escala. 
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A primeira grande mudança no regime alimentar e, por conseguinte, nas formas de 

produção agrícola impulsionadas por este, foi o chamado Workshop of the World, induzido 

pela Grã-Bretanha nos anos de 1870 a 1930. Tal projeto vinculava o capitalismo industrial 

emergente às chamadas “zonas de abastecimento baratas em expansão pelo mundo” 

(MCMICHAEL, 2016, p. 15) que consistia no envio de produtos das colônias à Europa com 

objetivo de abastecer a classe industrial. Dessa forma, ampliou-se a exploração dos recursos 

naturais em um processo de “terceirização” da produção de alimentos para terras do “Novo 

Mundo”, na perspectiva de integração entre setores agrícolas e industriais (MCMICHAEL, 

2016). 

 Foi na década de 1940, no contexto do pós-guerra e sob a condução dos Estados 

Unidos, que se consolidou mundialmente uma agricultura “intensiva em capital, baseada na 

especialização em commodities22 (sobretudo grãos), com um regime internacional que 

desovava excedentes agroindustriais” (MCMICHAEL, 2016, p. 51). Sob a justificativa de 

“alimentar o mundo”, os Estados Unidos estabeleceram programas de apoio alimentar à 

Europa, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Esses programas foram ensaios do 

que viriam a ser um regime alimentar intensivo. O fim da guerra exigiu a conversão do 

modelo agroindustrial norte-americano, outrora produtor de nitrogênio para a fabricação de 

bombas, para indústrias produtoras de fertilizantes inorgânicos, que passaram a substituir o 

uso de leguminosas e estercos para incorporação de nitrogênio ao solo. Junto a essa 

conversão, estimulou-se todo um processo de mecanização, o que passou a integrar, de forma 

definitiva, um setor energético (combustível, eletricidade) convertendo a indústria “mais do 

que nunca em parte do agronegócio” (MCMICHAEL, 2016, p. 52). 

Em 1954, o programa de ajuda alimentar norte-americano avançou na América Latina. 

Por meio de apoio financeiro dos Estados Unidos, tem-se nesse período uma ampliação da 

produção agroindustrial em países como México, Brasil, Argentina e Venezuela. Em função 

disso, as tecnologias da Revolução Verde (agricultura intensiva) passaram a compor os 

programas governamentais desses países (MCMICHAEL, 2016). Isso provocou uma 

substituição massiva das terras de uso comum por propriedades privadas, promovendo uma 

desapropriação generalizada das formas sociais de produção baseadas na agricultura 

                                                

22 “O termo commodities agrícolas engloba produtos originários de atividades agropecuárias, vendidas em 
quantidades consideráveis, no mercado internacional, em sua forma natural ou após passarem por um 
processamento inicial necessário à sua comercialização” (DELGADO, 2012, p. 134). 
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camponesa por latifúndios agroindustriais, tornando hegemônica a agricultura industrial 

capitalista, na qual: 

  
(...) se produz a substituição definitiva dos ciclos fechados de energia e materiais por 
utilização massiva de insumos procedentes de energias não renováveis, fechando-se 
uma dimensão hegemônica através da globalização (SEVILLA, GUZMÁN, 2011, p. 
135). 
 
 

Tal fenômeno se baseia no aumento da produtividade agrícola, no uso intensivo de 

insumos químicos e de variedades de sementes de alto rendimento modificadas 

geneticamente, na irrigação e na mecanização. Este processo se intensificou na década de 

1960 na América Latina, e consolidou o que passou a ser denominado como modernização da 

agricultura, caracterizada por um padrão tecnológico ancorado no binômio químico mineral-

mecanização, no crédito rural privilegiando grandes proprietários, na consolidação de cadeias 

agroindustriais vinculadas à indústria químico-farmacêutica e de bens de capital e no aumento 

da exportação (ALMEIDA, 1997). 

Para Graziano da Silva (1982), o desenvolvimento do capitalismo na agricultura 

possui uma particularidade segundo a qual não importa transformar toda a produção, mas 

garantir as condições propícias para que essas relações se expandam com o amparo constante 

do Estado “mesmo que de maneira lenta e desigual” (GRAZIANO DA SILVA, 1982, p. 11). 

Esse “caráter desigual” evidencia a contradição presente no processo de industrialização da 

agricultura brasileira cuja aliança entre o grande capital e o latifúndio foi mediada pelo 

Estado. Recursos públicos específicos foram utilizados na implementação das tecnologias 

ditas “modernas”, bem como na assessoria técnica especializada para organização de 

processos de trabalhos vinculados a essas tecnologias, enquanto que “(...) para as unidades 

camponesas, essas transformações operam no sentido de torná-las cada vez mais dependentes 

do mercado” (GRAZIANO DA SILVA, 1982, p. 13). 

No contexto da agricultura camponesa, as transformações que geram dependência do 

mercado se expressam de várias formas. Grande parte das atividades produtivas e 

reprodutivas envolvidas no processo de trabalho não são mediadas pelo mercado capitalista.  

Por exemplo, a terra adquirida pela herança e pelo matrimônio e as terras de uso comum, ou 

as formas de organização do trabalho que são definidas por normas e valores comunitários 

(mutirão, troca de dias, etc.).  Na medida em que a maioria dos insumos e instrumentos de 

trabalho (esterco, sementes, mudas) se transformam em mercadoria e se inserem no processo 

de acumulação do capital, se vinculam aos circuitos globais de circulação. De acordo com 

Ploeg (1993): 
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(...) a subsunção real da mão de obra agrícola surge não tanto de que o capital se 
aproprie de certas atividades, senão de que começa a monopolizar o central do 
processo de trabalho na exploração agrícola, de tal modo que este processo de 
trabalho já não pode reproduzir-se fora do alcance do capital (PLOEG, 1993, p. 
192). 
 
 

A expansão do regime alimentar intensivo, vinculado ao processo de modernização da 

agricultura, implementou por meio da Revolução Verde um conjunto de procedimentos 

voltados à mercantilização do trabalho agrícola23. A atuação do Estado ocorreu no sentido da 

internacionalização da produção de máquinas e insumos para o setor agrícola e na criação de 

um sistema de pesquisa e extensão para difusão de técnicas de produção vinculadas 

diretamente ao setor industrial e às condições para o financiamento dos ‘pacotes 

tecnológicos’24 (ALENTEJANO, 2012).  

A modernização da agricultura, além de uma ruptura na base técnica-produtiva25, 

tornando uma parcela da agricultura camponesa dependente da agricultura industrial 

capitalista, também produziu uma narrativa que contribuiu para que esse modelo de 

agricultura industrial fosse difundido como sinônimo de progresso capitalista. As relações 

produtivas desenvolvidas no âmbito da agricultura camponesa, por outro lado, passaram a ser 

qualificadas como atraso e um ‘obstáculo’ ao desenvolvimento por se basear em técnicas 

‘obsoletas’ num contexto em que o mundo rural se tornava cada vez mais industrializado 

(LEITE & MEDEIROS, 2012). A justificativa da modernização da agricultura era, portanto, 

superar a lógica do atraso e implementar um projeto de campo em que: 

 
(...) a lógica da natureza é substituída pela lógica industrial, regida pelo mercado e a 
obtenção do lucro por parte das empresas multinacionais e dos bancos 
especuladores, que adquirem uma dimensão hegemônica através da globalização 
(SEVILLA GUZMÁN, 2011, p. 135).  
 
 

                                                

23 O Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I-PND), elaborado na década de 1970, evidencia claramente 
essa perspectiva nas ações do Estado, denominando como “estratégia de desenvolvimento agrícola” a expansão 
da fronteira agrícola, objetivando o “aumento da produção”, a partir das “transformações tecnológicas do setor” 
(BRASIL, 1972, p. 25). 
24 Definimos como pacotes tecnológicos o conjunto de práticas e tecnologias que deveria ser utilizado pelos 
agricultores envolvidos no processo de modernização. Acesso ao crédito vinculado ao uso de insumos 
(agrotóxicos, fertilizantes) orientados por um sistema público de Crédito Rural, Pesquisa Agropecuária e 
Assistência Técnica e Extensão Rural.  
25 “O conceito de modernização da agricultura constitui uma visão do processo histórico que supõe o passo de 
uma organização social tradicional de caráter campesino com vínculos de parentesco, religião e etnicidade 
modelados no seio de grupos domésticos, a outra racionalidade, burocratização, tecnologia e ciência como 
valores essenciais no marco da família nuclear: as sociedades industriais avançadas” (SEVILLA GUZMÁN, 
1991, p. 59). 



 

 

55 

Alguns aspectos centrais desse processo de modernização da agricultura foram 

sintetizados por Graziano da Silva (1982): a) o papel determinante da propriedade da terra; b) 

a persistência da pequena produção frente à expansão das relações capitalistas no campo; c) a 

exploração que se submete à mão de obra familiar; d) o papel fundamental das políticas 

agrícolas (GRAZIANO DA SILVA, 1982, p. 33). 

 A centralidade da propriedade da terra no processo de acumulação se deu com a 

manutenção do latifúndio26, que reflete uma especificidade da forma desigual e dependente 

com que o país se insere no capitalismo. De acordo com Martins (1994): 

 
Enquanto para o modelo europeu de desenvolvimento no centro do desenvolvimento 
capitalista está o capital, no modelo brasileiro, profundamente marcado pela tradição 
da dependência colonial, a terra é essencial para o desenvolvimento capitalista 
porque propicia uma acumulação do capital com base no tributo e na especulação, 
isto é, com base na renda da terra (MARTINS, 1994. p. 129). 
 
 

A estrutura fundiária brasileira contribuiu para a manutenção das relações de 

clientelismo, da difícil distinção entre público e privado presente na tradição oligárquica e da 

aliança entre capital e propriedade da terra, o que irá orientar programas e processos de 

ocupação de determinadas regiões do país, sobretudo as regiões norte e centro-oeste. De 

acordo com Martins (1994), “Nenhum pacto político foi feito neste país, desde sua 

independência, em 1822, até a recente constituição de 1988, que não fosse ampla concessão 

aos interesses das grandes propriedades de terra”27 (MARTINS, 1994, p. 96).  

No contexto atual de financeirização da economia, o regime alimentar corporativo 

consolida o processo de internacionalização da agricultura brasileira e sua inserção no 

capitalismo global, que agora tem em sua essência aquilo que Harvey (2016) define como 

espoliação: 

 
A espoliação direta do valor que o trabalho social produz no local de produção é 
apenas um fio (embora essencial) da trama de espoliação que nutre e sustenta a 
apropriação e a acumulação de grande parcela da riqueza comum por pessoas 
privadas (ou seja, entidades legais, inclusive corporações) (HARVEY, 2016, p. 60). 
 
 

                                                

26 Podemos compreender o latifúndio como uma estrutura socioeconômica e cultural gerada pela ação 
estruturante da propriedade da terra sob as comunidades camponesas, em que se configura como uma 
subordinação formal do trabalho ao capital (MOLINA & SEVILLA GUZMÁN, 1993). 
27Alentejano (2012) traz análises atuais sobre o processo de internacionalização da agricultura e os impactos 
dessa internacionalização na aquisição de terras e na definição das políticas agrícolas no Brasil. A grande 
propriedade continua delineando os rumos das decisões do uso do fundo público para a agricultura. 
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As políticas de espoliação são desenvolvidas por meio de uma aliança entre o poder 

das grandes corporações e o aparato do Estado (HARVEY, 2016). Nesse sentido, ao inserir a 

perspectiva da espoliação no processo de internacionalização da agricultura, temos um 

vínculo direto entre o domínio tecnológico e financeiro de grandes conglomerados 

transnacionais e o processo de aquisição de terras envolvendo fundos financeiros 

(ALENTEJANO, 2014).  

De acordo com o Altas do Agronegócio, elaborado pela Fundação Heinrich Böll, em 

2018,  “desde o início dos anos 2000, todas as principais aquisições no setor de alimentos e 

bebidas têm sido justificadas com o pretexto de aumentar o valor de curto prazo para o 

acionista” (SANTOS & GLASS, 2018, p. 12), o que vincula diretamente a maximização do 

lucro às vendas e compras de ações no mercado financeiro, sem que a produção de alimentos, 

tão conclamada e justificada pelos arautos do agronegócio, seja o objetivo principal da 

agricultura. Ou seja, reafirmamos que não se trata apenas de uma mudança técnica ou 

tecnológica na produção de alimentos no mundo, mas de uma dimensão política.  

Entre 2017 e 2018, houve a fusão de grandes empresas do setor de biotecnologia, 

como a Monsanto e Bayer, a Dupont e Dow e ainda a compra da Syngenta pela ChemChina. 

Esses três conglomerados devem dominar 60% da produção de sementes e agrotóxicos no 

mundo (SANTOS & GLASS, 2018). As fusões representam uma grande capacidade de 

influência das empresas nos Estados, de modo a delinear as políticas agrícolas de países, seja 

no sentido de liberação de sementes transgênicas, ou mesmo na regulamentação de uso de 

agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. O consumo passou de 

2,7 kg por hectare, em 2002, para 6,9 kg por hectare, em 2012. A soja, cultivo 

predominantemente transgênico, concentra 71% desse consumo (SANTOS & GLASS, 2018). 

O país reúne características que atraem interesses do capital pelo potencial de 

produção agrícola mundial, tais como a disponibilidade de terras agricultáveis (ocupadas por 

florestas, populações tradicionais, indígenas, quilombolas, etc.) e de água. Além disso, possui 

uma agricultura tropical com grande nível de insolação, o que garante altos níveis de 

produtividade, ou seja, elementos extremamente favoráveis para a reprodução do capital na 

agricultura (ALENTEJANO, 2014). 

Essas características produzem o fenômeno de “estrangeirização”28 que ocorre não 

apenas no Brasil, mas na América Latina e na África. Esse contexto de mudança na 

                                                

28 Termo mais adotado no Brasil para se referir ao fenômeno de aquisição de terras por conglomerados 
internacionais (WILKINSON, 2017). 
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geopolítica do capitalismo global reposicionou a demanda chinesa no comércio mundial de 

comodities e estimulou grandes investimentos no agronegócio. Assim como ocorreu na 

modernização da agricultura, na década de 1960, a mediação do Estado e seu vínculo direto 

com o setor do agronegócio permanecem no contexto atual como uma forte aliança 

(WILKINSON, 2017).  

Tal expansão promove impactos na saúde do trabalhador (no caso dos agrotóxicos), 

contamina os alimentos (saúde da população no geral), além de intensificar uma matriz 

produtiva que gera danos ambientais seríssimos, como contaminação de solos, água, dentre 

outros (CARNEIRO, et al, 2015).  A ampliação do agronegócio para áreas de populações 

tradicionais, ademais, produz muitas situações de violência.  De acordo com o relatório 

“Conflitos no Campo Brasil”, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra – CPT, em 2019, 

diversos conflitos ocorreram em torno das áreas de reservas indígenas, quilombolas e áreas de 

floresta, sendo 60% dos conflitos concentrados na região da Amazônia. A expulsão das 

populações de seus territórios, em função da ocupação por exploração mineral, monocultivos 

ou hidrelétricas, significa também a retirada do controle dos fluxos de matéria e energia das 

mãos dos povos tradicionais, ou seja, a perda de sua autonomia. A forma como reproduzem a 

vida e interagem com a natureza atribui ao campesinato uma dimensão ecológica importante, 

vista como contrária à lógica de reprodução do capital. É nesse sentido que: 

 
A forma capitalista de agricultura conseguiu dominar os negócios do agro, porém 
nunca chegou a dar conta das finalidades essenciais da agricultura: produzir 
alimentos respeitando as formas de auto renovação das forças naturais e sociais de 
produção (CALDART & FRIGOTTO, 2020, p. 6). 
 
 

Portanto, no conhecimento gerado por essa forma de agricultura constitui a 

agroecologia enquanto uma ciência, uma prática social e um movimento (WEZEL, et al, 

2009), em que se tem um encontro tensionado e criativo entre saberes distintos.  

1.3 – A agricultura camponesa e as bases para conhecimento agroecológico  

Destacar a maneira de olhar para o agroecossistema como uma unidade de análise e 

perceber a interação entre os diferentes ciclos ecológicos e fluxos de energia, com o intuito de 

‘redesenhá-los’ e torná-los “sustentáveis”, foi o esforço de Gliessman (2001), um dos 

pesquisadores responsável pela elaboração da agroecologia enquanto ciência. 

As práticas de manejo de sistemas agrícolas tradicionais forneceram um repertório de 

conhecimento acerca dos processos ecológicos que deram a base para a elaboração científica 

da agroecologia. Por meio da observação dessas práticas, conforme Gliessman (2001): 
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Sentar-me (...) e escutar um homem com mais de 100 anos de idade descrever o 
manejo intricado do sistema, como ele o tinha apreendido quando criança, e seu 
papel como ‘mantenedor da semente’ para o sistema teve um impacto dramático no 
meu pensamento sobre agroecologia (GLIESSMAN, 2001, p. 22). 
 

 

A primeira constatação é que “a agricultura moderna é insustentável” (leia-se 

agricultura industrial capitalista), e essa insustentabilidade também está relacionada à 

artificialização do conhecimento sobre os ciclos da natureza, retirando a possibilidade de um 

tipo de agricultura baseada na experiência e nos processos empíricos estabelecidos pelos 

camponeses/as. O conhecimento adquirido pela experiência, os saberes do trabalho camponês, 

e as práticas de manejo dos sistemas produtivos tradicionais passam a ser “substituídos por 

insumos comprados que requerem mais capital e energia e o uso de recursos não renováveis” 

(GLIESSMAN, 2001, p. 48). 

A relação entre conhecimento adquirido na experiência e o olhar científico sobre os 

ciclos da natureza e o manejo da agricultura tradicional produziu a agroecologia enquanto 

ciência, sendo definida como: 

 
(...) uma nova abordagem da agricultura e do desenvolvimento agrícola, que 
construa sobre aspectos de conservação de recursos da agricultura tradicional local, 
enquanto, ao mesmo tempo, se exploram conhecimento e métodos ecológicos 
modernos. Esta abordagem é configurada na ciência da agroecologia, que é definida 
como a aplicação de conceitos e princípios ecológicos no desenho e manejo de 
agroecossistemas sustentáveis (GLIESSMAN, 2001, p. 54). 
 
 

Em que medida a elaboração desse enfoque científico nos ajuda a compreender os 

processos pedagógicos de promoção da agroecologia? Esta questão se faz necessária para 

situarmos a elaboração teórica da agroecologia com o processo social que estamos analisando. 

Nos termos de Gliessman (2001), essa “nova abordagem da agricultura” valoriza o 

conhecimento dos agricultores adquirido na experiência e no trabalho camponês. Além dessa 

valorização, se propõe a socialização desse conhecimento e a sua “aplicação ao objetivo 

comum da sustentabilidade29” (GLIESSMAN, 2001, p. 54). 

                                                

29 A partir da análise documental, compreendemos neste estudo que para o Movimento Agroecológico, a 
sustentabilidade se refere aos processos de regeneração ecológica promovidos por processos de trabalho, que 
possuem a capacidade de garantir a base de recursos necessários para a manutenção dos agroecossistemas. A 
autonomia em relação a esses processos se vincula diretamente a uma dimensão política, de garantia da terra e 
território, em que as populações tradicionais, quilombolas, indígenas e camponesas permaneçam e garantam a 
soberania e a segurança alimentar do país. Essa perspectiva se contrapõe à agricultura industrial capitalista. 
Nesse sentido, não se trata apenas de um conjunto de técnicas “limpas”, mas de reorganização da forma como a 
sociedade se organiza para manutenção da reprodução da existência humana (Elaborado a partir da leitura das 
Cartas Políticas do I, II e III Encontros Nacionais de Agroecologia). 
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A incorporação do conceito de agroecossistema “descritos em termos de como eles 

(sistemas produtivos) se comparam, estrutural e funcionalmente, com ecossistemas naturais” 

(GLIESSMAN, 2001, p. 61) permite olhar para o sistema de produção como uma totalidade. 

Nisso implica o desenvolvimento de análise dos fluxos de produção que permita sua 

reorganização de forma a promover a conversão dos sistemas produtivos para sistemas 

agroecológicos. 

Como proposta de conversão ou ‘redesenho’ dos sistemas produtivos para arranjos 

mais sustentáveis, Gliessman (2001) nos apresenta três níveis. O primeiro seria o de aumentar 

a eficiência das práticas de manejo convencionais, buscando reduzir o uso e o consumo de 

insumos externos. O segundo nível seria o de substituição de insumos e técnicas 

convencionais por técnicas alternativas. E o terceiro nível relaciona-se ao redesenho do 

agroecossistema, redefinindo-o de forma que “funcione baseado em um novo conjunto de 

processos ecológicos” (GLIESSMAN, 2001, p. 574). 

Não se trata de um manual. Na prática, a conversão agroecológica (ou transição 

agroecológica) não segue esse conjunto de “etapas’, uma após a outra. Existem mediações, já 

apresentadas neste texto, que implicam diretamente no estabelecimento ou não de trabalho 

agrícola que siga esses pressupostos. Há condicionantes relacionados à materialidade das 

relações sociais de produção na agricultura, que devem ser considerados nos processos de 

promoção dessa mudança nos sistemas produtivos, como a capacidade de financiamento de 

novos instrumentos de trabalho, condições efetivas de trabalho familiar (mão de obra), 

capacidade de produção de insumos no próprio sistema (sementes, adubação orgânica, etc.), 

mediações com o mercado capitalista, que se vincula diretamente ao tipo de cadeia produtiva 

(como no caso do café na zona da mata mineira), que está sendo cultivada, dentre outras. 

Compreender esses condicionantes e mediações é fundamental para a conversão dos sistemas 

produtivos convencionais em sistemas agroecológicos.  

O fundamento científico da agroecologia também teve a contribuição de Altieri (2012) 

que a definiu como:  

 
(...) uma disciplina que disponibiliza os princípios ecológicos básicos sobre como 
estudar, projetar e manejar agroecossistemas que sejam produtivos e ao mesmo 
tempo conservem os recursos naturais, assim como sejam culturalmente adaptados e 
social e economicamente viáveis (ALTIERI, 2012, p. 105). 
 
 

Da mesma forma que Gliessman (2001), Altieri (2012) associa os conhecimentos 

ecológicos ao desenho e manejo de agroecossistemas, alertando que “a conservação e o 

manejo da agrobiodiversidade podem não ser viáveis sem a preservação da diversidade 
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cultural” (ALTIERI, 2012, p. 31). Essa preservação não se refere apenas aos aspectos técnicos 

que permitem o domínio das relações ecológicas, mas tem relação direta com o “sistema 

socioeconômico hegemônico, que promove a monocultura, o uso de tecnologias dependentes 

de elevados aportes de insumos e de práticas agrícolas que provocam a degradação dos 

recursos naturais” (ALTIERI, 2012, p. 35). 

A prática desenvolvida por camponeses/as acerca do manejo dos agroecossistemas 

assume uma dimensão importante na elaboração teórica de Altieri (2012) com a afirmação de 

que “os sistemas agroecológicos são profundamente enraizados na racionalidade ecológica da 

agricultura tradicional” (ALTIERI, 2012, p. 17). A abordagem agroecológica sobre essa 

perspectiva nos remete ao vínculo estreito entre a agricultura camponesa e os saberes do 

trabalho camponês na produção do conhecimento agroecológico.  

Uma concepção de caráter ‘sociológico’ que abarca a dimensão da ação coletiva nos 

processos de promoção da agroecologia é desenvolvida por Sevilla Guzmán (2001).  Para o 

autor, a agroecologia é definida como: 

 

(...) o manejo ecológico dos recursos naturais através de formas de ação social 
coletiva, que representem alternativa ao atual modelo de manejo industrial dos 
recursos naturais, mediante propostas surgidas de seu potencial endógeno. Tais 
propostas pretendem um desenvolvimento participativo desde a produção até a 
circulação alternativa de seus produtos agrícolas, estabelecendo formas de produção 
e consumo que contribuam para encarar a atual crise ecológica e social (SEVILLA 
GÚZMAN, 2001, p. 11). 
 
 

A definição de Sevilla Guzmán (2001) ressalta a ação coletiva como componente 

conceitual da agroecologia, que extrapola as dimensões dos agroecossistemas e promove 

mudanças nos sistemas agroalimentares, por meio da constituição de alternativas de 

organização econômica dos camponeses/as. Em outros termos, significa compreender a 

agroecologia na totalidade das relações sociais de produção que envolvem as mediações com 

o Estado e o mercado capitalista.  

No Brasil, as concepções de agroecologia de Gliessman (2001), Altieri (2012) e 

Sevilla Guzmán (2001) estão presentes nas elaborações de pesquisadores como Caporal e 

Costabeber (2004), em que a agroecologia é entendida “como um enfoque científico destinado 

a apoiar a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura 

convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis” 

(CAPORAL & COSTABEBER, 2004, p. 11).  

O avanço dos debates sobre agroecologia e o impacto dessa discussão no âmbito das 

organizações sociais que se vinculam a essa temática no Brasil fez emergir, a partir do I 
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Encontro Nacional de Agroecologia – ENA, em 2002, um processo organizativo que reuniu 

diferentes organizações e movimentos sociais em torno da Articulação Nacional de 

Agroecologia - ANA (LUZZI, 2007; PADULA, 2013). 

A ANA é um espaço de convergência entre movimentos sociais, redes e organizações 

engajadas em experiências concretas de promoção da agroecologia, de fortalecimento da 

produção familiar camponesa e de construção de alternativas de desenvolvimento rural. 

Atualmente, há espaços e fóruns estaduais e regionais, que reúnem centenas de sujeitos 

sociais e políticos de todo o país30. 

As Cartas Políticas do II e III Encontros Nacionais de Agroecologia ressaltam as 

mudanças nas análises dos processos de intervenção social das organizações e movimentos 

sociais com a incorporação do debate científico associado à prática social de resistência à 

expansão do agronegócio31. Elabora-se, então, uma discussão do enfoque agroecológico 

associado ao conceito de território como componente essencial para elaboração pedagógica, 

ou seja, pensar processos de intervenção social envolvendo as contradições presentes nos 

territórios: 

 
Para conformar um novo olhar sobre as experiências e ancorar os debates, foi 
primordial entender o território como unidade de análise, compreendido como um 
espaço físico, sociocultural e econômico onde se dão as disputas entre os modelos de 
desenvolvimento defendidos pela agroecologia e pelo agronegócio (Anais III ENA – 
2014, p. 11). 

 
 

Nesse sentido, de acordo com Rosset (2015), a agroecologia se caracteriza enquanto 

uma chave para a construção da soberania alimentar e como instrumento de luta, defesa, 

reconfiguração e transformação dos territórios camponeses. A evidência da contradição no 

campo é incorporada pela Via Campesina, para quem a “(...) agroecologia vai além dos 

princípios ecológico-produtivos, incorporando outros princípios e metas sociais, culturais e 

políticas” (ROSSET, 2015, p. 281). 

Concomitantemente ao processo de organização nacional de uma articulação que reúne 

movimentos sociais do campo, os processos de organização científica se deram com a 

organização, em 2003, do I Congresso Brasileiro de Agroecologia – CBA. O objetivo foi 

apresentar trabalhos científicos sobre agroecologia desenvolvidos no Brasil. Em 2004, no II 

                                                

30 Disponível em: <www.agroecologia.org.br>.– acesso em: novembro de 2019. 
31 O MST incorpora o debate de agroecologia, desde 1996, a partir da participação da 2ª Conferência 
Internacional da Via Campesina, realizada no México. Desde então, a agroecologia passa a fazer parte das 
estratégias de formação do movimento (LUZZI, 2007). 
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CBA, foi constituída a Associação Brasileira de Agroecologia ABA- a fim de promover e 

ampliar a produção do conhecimento agroecológico, por meio da interação entre o 

conhecimento científico e os saberes do trabalho camponês. Para ABA, a agroecologia:  

 
(...) é entendida como enfoque científico, teórico, prático e metodológico, com base 
em diversas áreas do conhecimento, que se propõe a estudar processos de 
desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e sociocultural e, a partir de um 
enfoque sistêmico – adotando o agroecossistema como unidade de análise – apoiar a 
transição dos modelos convencionais de agricultura e de desenvolvimento rural para 
estilos de agricultura e de desenvolvimento rural sustentável (ABA – Agroecologia –
Disponível em: http://aba-agroecologia.org.br – Acesso em: novembro 2019). 

 
 

Essa trajetória histórica fundamentou o Movimento Agroecológico na perspectiva da 

agroecologia enquanto ciência, prática e movimento (WEZELL, et al., 2009). Como ciência, a 

agroecologia se fundamenta em estudos desenvolvidos na ecologia, botânica, antropologia, 

economia, agronomia, dentre outras áreas, em articulação com os saberes das agriculturas 

tradicionais e camponesas. Foi no diálogo entre cientistas e camponeses, na diversidade 

expressa nesses modos de vida e técnicas utilizadas na agricultura tradicional que se 

elaboraram os fundamentos científicos da agroecologia (ALTIERI, 2012).  

Enquanto prática social, a agroecologia ressignifica práticas tradicionais de manejo 

dos agroecossistemas (processos de trabalho camponês). As formas de interação com a 

natureza desenvolvidas nessas agriculturas em diferentes biomas trazem racionalidades 

ecológicas, a partir das quais podemos identificar princípios educativos importantes que nos 

servem como referenciais para a produção de conhecimento. Dessa forma, podemos 

identificar o desenvolvimento de técnicas e tecnologias adaptadas às especificidades locais e a 

elaboração de conteúdos programáticos para a formação de trabalhadores/as do campo em 

agroecologia (princípios técnico-produtivos). 

Como movimento, a agroecologia está associada à luta pela construção de um projeto 

de campo “camponês” no qual a socialização da propriedade da terra (reforma agrária 

popular), a diversidade cultural dos povos do campo, as diferentes formas de trabalho 

camponês, a luta das mulheres e a construção social de mercados se colocam como pautas e 

temas nos processos de construção de conhecimento. Esta dimensão demonstra que 

agroecologia é parte integrante da ação política e das lutas contra os processos de opressão do 

capital e do agronegócio.  

Sob essa ótica, podemos compreender as disputas por territórios, os conflitos 

socioambientais, as discussões acerca de mudanças na legislação ambiental, a redução de 
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áreas de reservas ambientais, a demarcação de terras indígenas e o reconhecimento de 

comunidades tradicionais e quilombolas, dentre outras. Por isso, devemos compreender a 

agroecologia como um projeto de campo, ou seja, uma “(...) referência para a construção de 

caminhos alternativos aos padrões atualmente dominantes de desenvolvimento rural impostos 

pelo agronegócio” (CARTA POLÍTICA III-ENA, 2014, p. 07). 

A participação no II Fórum Europeu de Agroecologia, realizado na Hellenic 

Mediterranean University, Creta, Grécia, em setembro de 2019, e no XI Congresso Brasileiro 

de Agroecologia –XI CBA, realizado na Universidade Federal de Sergipe –UFS, em 

novembro de 2019, permitiu identificar os debates, a organização dos temas, o público 

participante e as particularidades que conformam as concepções de agroecologias no contexto 

atual.  O XI CBA contou com uma forte presença de camponeses, indígenas, quilombolas e 

trabalhadores/as do campo. Além de debates sobre dimensões técnico-produtivas e 

experiências desenvolvidas em todo o território nacional, o marco do evento foi a denúncia 

das populações tradicionais sobre a apropriação de seus territórios pelo agronegócio; sobre 

conflitos socioambientais, envolvendo grandes projetos em áreas de reserva indígenas, bem 

como a manutenção das políticas públicas de convivência com semiárido e do acesso às 

universidades e de formação profissional dos povos do campo. Os processos de interação com 

a realidade camponesa são importantes na construção da pesquisa-ação, na incidência em 

políticas públicas, na organização de circuitos curtos de comercialização e na estruturação de 

sistemas alimentares locais. 

No contexto europeu, o pensamento acerca da agroecologia é diverso e possui 

influências distintas. A construção histórica dessa concepção ancora-se na agricultura 

biodinâmica, na agricultura orgânica e propostas de agricultura alternativa, bem como nas 

práticas agrícolas desenvolvidas por camponeses e indígenas, nas quais se desenvolve uma 

filosofia e perspectiva de manejo ecológico dos sistemas agrícolas (ROSSET & ALTIERI, 

2018). No entanto, no continente europeu, a agroecologia se desenvolveu em circunstâncias 

sociais, alimentares e de produção agrária muito distintas da América Latina. A primeira 

constatação é de uma escassez de movimentos campesinos, o que resulta em baixa capacidade 

de envolvimento com processos comunitários (educativos, sobretudo). A mediação com o 

mercado, num contexto de limitação de recursos, gera uma dependência de insumos e 

transforma as famílias em “empresários rurais”, em que as subvenções e outras transferências 

públicas compõem parte considerável da renda das famílias (MOLINA, 2012).  

A concepção que predomina nesse contexto parece ser aquela vinculada aos aspectos 

técnico-produtivos. Os debates técnicos se sobressaem em relação aos aspectos de relações de 
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poder e às disputas territoriais em torno de recursos naturais. A maioria das pesquisas 

apresentadas e as narrativas produzidas pelas instituições presentes no II Fórum Europeu de 

Agroecologia32 se centraram na perspectiva da agricultura orgânica, da regulação das práticas 

agroecológicas dentro do marco legal da produção ecológica e da definição de critérios que 

identifiquem esse conjunto de práticas como sendo (ou não) ecológicas. A síntese feita pela 

Associação que organiza o Fórum Europeu sobre os desafios (conteúdo programático) para a 

agroecologia, apresentada ao final do evento como um conjunto de temas necessários para o 

debate no contexto de mudanças climáticas, foi:  a) uso de agroquímicos (fertilizantes, 

pesticidas, agrotóxicos, etc.); b) agricultura camponesa de pequena escala versus agricultura 

de grande escala; c) circuitos econômicos locais e curtos; d) tecnologia de inovação na 

agricultura, incluindo digitalização na agricultura, informação e tecnologia de comunicação; 

e)  biotecnologia e engenharia genética na agricultura; f) perspectiva de gênero; g)  justiça 

social; h) mudança climática e biodiversidade. 

 Uma proposta de educação que tenha como intencionalidade pôr em prática um 

projeto de sociedade e de campo que se contraponha à lógica de acumulação capitalista e seja 

pautada na agroecologia deve ter interação com a agricultura camponesa. Produzir um 

conhecimento na relação dialética entre saberes do trabalho camponês e o conhecimento 

científico, gerando um conhecimento novo - agroecológico. Essa produção, entretanto, só será 

efetivada com o reconhecimento e compreensão das contradições no campo como parte de 

uma totalidade social. Acreditamos que na Educação Popular e na Educação do Campo, em 

sua interação com os saberes do trabalho camponês, residem os fundamentos deste projeto de 

transformação social, o qual tem em uma de suas mediações o Movimento Agroecológico. 

 

 

 

 

                                                

32 Participaram do II Fórum Europeu de Agroecologia: o IFOAM – Federação Internacional do Movimento de 
Agricultura Orgânica; FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação; Via Campesina; 
Parlamento Europeu; Wageningem University –Holanda; Socla –Sociedade Científica Latino-Americana de 
Agroecologia, dentre outras instituições. 
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CAPÍTULO II – EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

FUNDAMENTOS DAS EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS DO MOVIMENTO 

AGROECOLÓGICO 

Os saberes do trabalho camponês tecidos nas relações sociais de produção na 

agricultura camponesa e manifestados na cultura e nas estratégias de reprodução social, bem 

como nas mobilizações promovidas pelos movimentos sociais em suas expressões de 

resistência foram o objeto de análise do capítulo anterior.  

Afirmamos nos enunciados deste estudo que a Educação Popular e a Educação do 

Campo são os paradigmas educacionais que, mediados pelos saberes do trabalho camponês, 

constituem os fundamentos teórico-metodológicos do Movimento Agroecológico.  

O objetivo deste capítulo foi identificar os princípios da Educação Popular e da 

Educação do Campo que contribuíram para a fundamentação da Pedagogia do Movimento 

Agroecológico. Situamos historicamente as experiências e as concepções de Educação 

Popular, de forma a compreender sua relação com o desenvolvimento das experiências 

educativas que passaram a compor este repertório pedagógico. Da mesma forma, elaboramos 

uma descrição histórica dos processos sociais que contribuíram para a elaboração da 

concepção da Educação do Campo, de forma a capturar as relações entre o projeto de campo 

“camponês” com a agroecologia e com os conteúdos programáticos das experiências 

educativas na Zona da Mata mineira.  

Sendo assim, respondemos as questões: Como essas concepções se manifestam nas 

experiências do Movimento Agroecológico? Quais seus vínculos com a agroecologia?  Por 

que, e de que forma a Educação Popular e a Educação do Campo são importantes para a 

Pedagogia do Movimento Agroecológico? É a partir dessas questões que este capítulo está 

organizado.  

2.1 – Sentidos atribuídos à Educação Popular: historicidade, contextos e experiências  

Para compreender a formulação da Educação Popular, faz-se necessária a análise dos 

sentidos atribuídos historicamente a essa concepção. Partimos da premissa de que a Educação 

popular é condicionada aos contextos sócio-políticos específicos e vinculada a determinados 

processos históricos. Ou seja, Educação Popular não tem um significado único e o uso do 

termo expressa fenômenos educacionais distintos ao longo da história da educação no Brasil e 

na América Latina. 

Na América Latina, a Educação Popular tem um acúmulo próprio desenvolvido nas 

experiências promovidas por grupos populares, como propostas de alternativas educativas e 
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ação política no sentido da transformação social. Essas experiências históricas de formação de 

trabalhadores/as trazem em sua educação o social, o político e o pedagógico vinculados às 

identidades e às lutas sociais históricas que, desde a colonização, elaboram construções 

conceituais e práticas que promovem uma crítica às formas de dominação exercidas por meio 

da colonialidade33 (MEJÍA, 2013). 

Segundo Streck (2010), a elaboração da Educação Popular e suas Fontes Pedagógicas 

são atribuídas às perspectivas de um paradigma educacional latino-americano do qual fazem 

parte pensadores como José Martí, Simon Rodríguez, Frantz Fanon, Mariátegui, Fals Borda, 

Paulo Freire, dentre outros. Trata-se da elaboração de uma educação ligada aos 

conhecimentos dos povos indígenas e campesinos, que vão atribuindo um sentido para 

Educação Popular, enquanto uma ação educativa e pedagógica, estreitamente relacionada ao 

contexto histórico e cultural onde é produzida e aos sujeitos-trabalhadores que a produzem 

(STRECK, 2010).  

A elaboração teórica e conceitual da Educação Popular possui diferentes correntes,34 

produzidas a partir de experiências diversas.  Segundo Carrillo (2013), em meio a essa 

diversidade, há características consensuais nos estudos de Educação Popular que a definem 

como: a) uma matriz de interpretação crítica da realidade; b) uma dimensão política que 

orienta as ações práticas, buscando modificar a realidade e se consolidar no campo político-

pedagógico; c) reconhecimento do potencial emancipatório das práticas e dos conhecimentos 

gerados vinculados às lutas de movimentos sociais na América Latina. Em síntese:  

 

(...) podemos identificar um conjunto de ideias centrais que dão coerência à 
educação popular como concepção e prática educacionais: a partir de uma crítica 
indignada da ordem social dominante e a partir da identificação com visões de 
futuro alternativas, busca contribuir para a constituição de diversos setores 
subalternos como sujeitos de transformação, incidindo em diferentes âmbitos de sua 
subjetividade, mediante estratégias pedagógicas dialogais, problematizadora, 
criativas e participativas (CARRILLO, 2013, p. 19). 
 
 

Essa concepção de Educação Popular, enquanto pensamento pedagógico e como 

prática educativa emancipadora, está vinculada a um conjunto de leituras da realidade 

elaborado por diferentes correntes e movimentos, como é o caso da Teologia da Libertação, 

                                                

33 “Enquanto o colonialismo tem claras ligações geográficas e históricas, a colonialidade, em processo, atua 
como uma matriz subjacente do poder colonial que seguiu existindo depois da independência política (da 
América Latina) ” (STRECK, 2010, p. 21).  
34 Para Paludo (2005), até a década de 1930, “conviviam a Pedagogia Tradicional, a Pedagogia da Escola Nova, 
que vinha querendo se constituir e a prática educativa dos Socialistas, Anarquistas e Comunistas” (PALUDO, 
2005, p. 4). 
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do debate de gênero e do feminismo popular, da pesquisa ação participativa, bem como do 

ambientalismo popular (CARRILLO, 2013). Essas manifestações da Educação Popular e de 

práticas e correntes de pensamento na América Latina influenciaram e são parte constituintes 

também do Movimento Agroecológico no Brasil e na Zona da Mata mineira35.  

No caso do Brasil, a elaboração da concepção de Educação Popular se desenvolve em 

pelos menos três contextos históricos.  Uma primeira refere-se à ideia de instrução pública e 

estava presente na primeira república (SAVIANI, 2013). O estudo de Rizzini (2011) apresenta 

indícios históricos sobre a educação no Brasil, já no século XVIII e XIX. O estudo da autora 

sobre educação indígena no Pará, entre 1898-1921, relacionava a Educação Popular à 

constituição de uma ideia de nação e de disseminação da língua nacional (RIZZINI, 2011). 

Essa mesma concepção pode ser observada em Veríssimo (1906), em que a instrução 

da população se apresenta como contribuição para a formação de uma tradição nacional, na 

constituição de um Estado Nação. Essa tradição nacional é diretamente vinculada à 

escolarização e à universalidade do acesso aos processos educativos como forma de constituir 

essa identidade. O contexto histórico de transição de um modelo agrário exportador para um 

modelo urbano industrial, bem como a ampliação ou universalização do acesso da população 

pobre aos processos de escolarização marcaram a perspectiva de Educação Popular no 

período de 1889 até 1930 (PALUDO, 2005). 

Vinculada a um contexto marcado pelo desenvolvimentismo e pela característica 

populista dos governos, no período entre 1940 e 1963, a instrução pública, de acordo com 

Saviani (2013), estava associada à alfabetização36 e se configurava, ao mesmo tempo, como 

“um empreendimento, no âmbito das várias práticas adotadas pelo Estado brasileiro, para 

difundir a ideologia dominante e garantir a reprodução das relações de produção” 

(MANFREDI, 1980, p. 41), enquanto fazia emergir movimentos e experiências educativas 

que se distanciavam das propostas do Estado e se vinculavam ao “interesse orgânico das 

classes subalternas” (MANFREDI, 1980, p. 42).  

É na década de 1960 que a Educação Popular assumiu outros contornos, mobilizando 

propostas de emancipação social. Saviani (2013) atribui essa mudança de sentido à criação, 

                                                

35 No capítulo III, iremos apresentar com mais detalhes como a Teologia da Libertação orientou as práticas 
educativas do Movimento Agroecológico na Zona da Mata mineira. 
36 Nesse período, foram estabelecidas várias campanhas ministeriais no sentido de instrução da população 
(alfabetização), tais como Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) (1947-1963); 
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) (1952-1963); Campanha Nacional de Erradicação do 
Analfabetismo (1958-1963); Mobilização Nacional contra o Analfabetismo (MNCA) (1962-1963) (SAVIANI, 
2013, p. 316). 
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em 1961, do Movimento de Educação de Base - MEB37. Nessa perspectiva, a Educação 

Popular passou a ter associada à sua prática a participação política e a tomada de consciência 

do povo acerca da realidade brasileira.  

O movimento estudantil “(...) prestou um serviço no campo da Educação Popular 

através de canais próprios de atuação” (BEZERRA, 1980, p. 23), principalmente, a partir dos 

Centros Populares de Cultura, organizados no âmbito da União Nacional dos Estudantes – 

UNE. Esse processo nos remete a um conceito mais amplo de Educação Popular, incluindo 

uma prática ancorada em uma concepção de educação executada no âmbito do sistema escolar 

formal.  

O estudo de Silveira et al (2018), analisando as práticas educativas vinculadas ao 

movimento estudantil da Universidade Federal de Viçosa-UFV, pelos grupos de agricultura 

alternativas organizados por estudantes, demonstrou como a Educação Popular se constituiu 

enquanto uma perspectiva educacional que orientou as práticas educativas desses grupos. 

Tem-se, nesse contexto, a criação, em 1975, do primeiro grupo ambientalista da UFV - o 

Grupo Alfa de Estudos de Ecologia. Para Silveira et al, tratava-se: 

 
De um grupo incialmente com ideias mais preservacionistas, de denúncia dos 
impactos da Revolução Verde e da sociedade Industrial, e de crítica à estrutura 
agrária brasileira, que rapidamente adquiriu ideias mais socioambientalistas. Este 
grupo promoveu debates, excursões, campanhas e intervenções púbicas e diversas 
lutas em defesa do meio ambiente; valorizou e iniciou as práticas relacionadas à 
alimentação natural, às terapias holísticas, à vivência comunitária e começou as 
articulações com o movimento de Agricultura Alternativa no Brasil (SILVEIRA, et 
al, 2018, p. 77).  
 
 

Paludo (2005) destaca a importância da década de 1960 para a valorização da cultura 

popular, com expressões de movimentos de apoio às reformas de base do governo Goulart, 

com influências do pensamento socialista, liberal e também de um cristianismo voltado aos 

pobres, assim como uma ampla divulgação da teoria de Paulo Freire (PALUDO, 2005). De 

acordo com Saviani (2013), são expressões desse período, além do Movimento de Educação 

de Base (MEB) e dos Centros Populares de Cultura (CPCs), o Movimento de Cultura Popular 

(MCP) (SAVIANI, 2013).  

Com o Golpe Militar em 1964, adentramos um processo em que as diversas práticas e 

movimentos de Educação Popular passaram a sofrer perseguição por parte do Estado 

                                                

37 Criado pelo decreto n. 50.370, de 21 de março de 1961. “Tratava-se de um movimento de responsabilidade da 
Igreja Católica, dirigido pela CNBB, mas cuja concepção e execução foram confiadas a leigos. Estes, porém, 
logo se distanciaram dos objetivos catequéticos, imprimindo ao movimento um caráter de conscientização e 
politização do povo” (SAVIANI, 2013, p. 317). 
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ditatorial. Nas décadas de 1970 e 1980, tanto na América Latina como no Brasil, a Educação 

Popular foi considerada como “sinônimo de movimento social popular”, uma vez que começa 

a ser vista como “(...) parte integrante do processo organizativo das classes e camadas 

populares” (GOHN, 2013, p. 33). Essas práticas organizativas fizeram parte do contexto de 

movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos de trabalhadores (urbanos e rurais), como 

“(...) um processo permanente de teorização sobre a prática que serve ao avanço histórico dos 

movimentos sociais” (MELO NETO, 2015, p. 99). 

De acordo com Paludo (2013), após o Golpe Militar, no período de 1969 a 2001, 

observam-se duas tendências principais de Educação Popular. Uma primeira se refere ao 

processo de organização dos/as trabalhadores/as abastecida pelo conhecimento popular 

produzido à margem do conhecimento escolar (e fora da escola). E a segunda tendência 

centra-se na defesa da escola pública, no reconhecimento da escola como um espaço de 

conhecimento e de disputa de concepções de sociedade (PALUDO, 2013).  

No contexto do campo, a luta por reforma agrária, terra e trabalho conforma os 

espaços de desenvolvimento de experiências em Educação Popular. Maria da Glória Gohn 

(2013) destaca como o campo foi um espaço privilegiado para ações das Comunidades 

Eclesiais de Base - CEBs que, por meio de seu trabalho educativo de formação de lideranças, 

proporcionou o surgimento de várias iniciativas de organização populares no Brasil38. A 

criação da Comissão Pastoral da Terra - CPT, em 1975, marcou a presença da Igreja nas 

regiões de conflitos sociais e engendrou processos de formação de trabalhadores/as e de apoio 

aos processos jurídicos e de organização por meio da criação de sindicatos de trabalhadores 

rurais (PESSOA, 2016).  

Nesse contexto, os processos de Educação Popular têm características e formas de 

reflexão que objetivam escutar os camponeses. Essa prática educativa é originada nas 

metodologias baseadas no diálogo e se pauta sempre “pela conscientização e pelo 

protagonismo dos trabalhadores, em vista da transformação ampla da sociedade” (PESSOA, 

2016, p. 81). O processo histórico de criação da CPT e de suas práticas de Educação Popular, 

permeado pela igreja católica e pela Teologia da Libertação também forneceram elementos 

importantes para compreender como essas experiências fundamentam a Pedagogia do 

Movimento Agroecológico na Zona da Mata mineira39.  

                                                

38 Destaca-se nesse contexto a criação de partidos políticos vinculados aos processos de organização popular. 
39 No capítulo III iremos aprofundar nesta questão. 
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Tanto os movimentos sociais do campo como o movimento de Educação Popular 

destacam a centralidade da cultura popular como sendo inseparável da produção camponesa, 

de forma que as festas, as místicas, os cantos e as danças “só encontram significado enquanto 

produções coladas ao trabalho e à produção camponesa. Os movimentos sociais captam essa 

estreita interação entre trabalho/produção/cultura” (ARROYO, 2014, p. 103). Esse aspecto 

também está presente na Pedagogia do Movimento Agroecológico, em que a mística e a 

cultura camponesa como expressão do modo de vida camponês compõem o repertório dos 

processos dialógicos estabelecidos pelo Movimento Agroecológico, seja em seus encontros 

ou em processos de formação40. 

Destaca-se, nos anos de 1990, um conjunto de temas discutidos e abordados no escopo 

do que se convencionou denominar de Educação Popular. De acordo com Gohn (2013), temas 

como produção cooperada, saúde das mulheres, meio ambiente, tradições locais, dentre 

outros, fizeram parte do repertório das ações de educadores populares, instrumentalizadas ou 

estimuladas por políticas públicas e por organismos internacionais (GOHN, 2013). Nesse 

contexto, por exemplo é que, a partir de 1983, estudantes da UFV criaram o Grupo de 

Agricultura Alternativa de Viçosa (GAAV). De acordo com Silveira et al (2018): 

 
O grupo GAAV realizou debates e seminários sobre temas relacionados à 
Agricultura Alternativa e práticas extensionistas de assessoria a agricultores/as 
familiares, buscando atuar sob a perspectiva da comunicação freiriana, a partir da 
aproximação com o Departamento de Educação da UFV e de leituras educacionais 
críticas, em especial do livro “Extensão ou Comunicação”, de Paulo Freire 
(SILVEIRA, et al 2018, p. 77). 
 
 

O encontro desses grupos de agricultura alternativa com os processos sociais de 

formação de trabalhadores/as vinculados ao Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais e 

com a criação do Projeto Tecnologias Alternativas –PTA-FASE constituiu a gênese do 

Movimento Agroecológico na Zona da Mata de Minas Gerais. A Educação Popular, portanto, 

se destaca como paradigma educacional que orienta as experiências educativas desde seu 

início.  

Como forma de sintetizar as concepções de Educação Popular, Carrillo (2013) 

apresenta alguns elementos para uma formação de “pensamentos e subjetividades 

emancipadoras”, tais como: a) curiosidade epistêmica e atitude problematizadora; b) colocar-

se criticamente diante do mundo; c) pensar considerando opções de transformação; d) 

                                                

40 Veremos com detalhe esta discussão no capítulo IV.  
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pensamento crítico, mais do que conteúdo crítico; e) formação de pensamento e subjetividade 

críticos é uma experiência coletiva; f) reflexividade; g) o ser crítico busca uma coerência entre 

pensar e atuar (CARRILLO, 2013. p. 28). 

Nesse sentido, é possível compreender como os fundamentos da Educação Popular 

orientaram a elaboração dos processos de socialização e espaços dialógicos em que a 

intencionalidade da interação dos saberes do trabalho camponês e do conhecimento científico 

conformaram e fundamentaram as experiências educativas na Zona da Mata mineira.  

2.2 –Educação Popular e campesinato: as contribuições de Paulo Freire  

A elaboração teórica de Paulo Freire ocupa um espaço importante no pensamento 

pedagógico latino americano e suas obras são parte constituinte do movimento educativo do 

século XX que passou a se denominar Educação Popular (STRECK, 2010). Portanto, é difícil 

separar o seu pensamento das concepções de Educação Popular que discutimos anteriormente. 

Em suas análises, se destaca o papel do educador-político, em que se postula, por meio da 

conscientização, a mudança social (GOHN, 2013). Nas palavras de Arroyo (2014), se 

“reeduca a sensibilidade pedagógica para captar os oprimidos como sujeitos de sua educação, 

de construção de saberes, conhecimentos, valores e cultura” (ARROYO, 2014, p. 27). O 

vínculo entre educação e política, visto como indissociáveis por Paulo Freire, compõe a sua 

análise da realidade brasileira em que a inexperiência democrática causada pela ausência de 

participação política, resultado de nossa história marcada pela escravidão, pela colonização e 

pela relação de dependência externa, é tida como a responsável pelas relações de paternalismo 

e autoritarismo presentes ainda hoje em nossa sociedade (FREIRE, 1959)41. Essa realidade 

histórica perpetua, por meio da cultura do silêncio, a condição de subalternidade. De acordo 

com OSOWSKI (2018), a cultura do silêncio: 

 
(...) é produzida pela impossibilidade de homens e mulheres dizerem sua palavra, de 
manifestarem-se como sujeitos de práxis e cidadãos políticos, sem condições de 
interferirem na realidade que os cerca, geralmente opressora e/ou desvinculada da 
sua própria cultura. Ela é o resultado de ações político-culturais das classes 
dominantes, produzindo sujeitos que se encontram silenciados, impedidos de 
expressar seus pensamentos e afirmar suas verdades (...) enfim, negados em seu 
direito de agir e serem autênticos (OSOWSKI, 2018, p. 121). 
 
 

                                                

41 Essas relações foram analisadas profundamente pela sociologia rural brasileira. José de Souza Martins traz 
uma análise consistente dessa relação no livro Os camponeses e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e 
seu lugar no processo político (MARTINS, 1986).  
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Mais que dizer a palavra, apreender a palavra ao mesmo tempo em que se faz a leitura 

do mundo. A alfabetização-conscientização tornaria possível sair da consciência ingênua para 

a consciência crítica, de forma a superar a condição de subalternidade e garantir uma 

participação crítica das massas no processo de desenvolvimento nacional (SCOCUGLIA, 

2019), elemento fundamental no repertório teórico do pensamento de Paulo Freire42.  

De acordo com Scocuglia (2019), a perspectiva do materialismo histórico dialético e a 

luta de classes não estavam presentes nas primeiras elaborações do pensamento de Paulo 

Freire43.  O livro Pedagogia do Oprimido, escrito nos anos sessenta, foi o ponto de partida de 

uma elaboração teórica mais vinculada ao pensamento marxista, na qual a perspectiva de luta 

de classes e o caráter político do ato educativo passaram a compor a sua proposta de 

educação, de tal forma que a prática educativa e a reflexão que emergem, a partir dessa 

prática, constituem, essencialmente, um ato político de busca da conquista da cidadania 

negada (SCOCUGLIA, 2019). Assim, em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (2014) nos 

indaga: 

 
Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 
significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os 
efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 
libertação? (FREIRE, 2014, p. 43). 
 
 

Há a constatação da contradição opressores/oprimidos na sociedade capitalista.  A 

educação, nesse contexto, tendo como intencionalidade a superação dessas contradições, 

necessita promover espaços de “inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora”, por 

meio da “práxis autêntica”, da reflexão e ação dos homens e mulheres sobre o mundo na 

perspectiva de transformá-lo, uma vez que “quanto mais as massas populares desvelam a 

realidade objetiva e desafiadora sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, 

tanto mais se inserem nela criticamente” (FREIRE, 2014, p. 54). 

Na Pedagogia do Oprimido, portanto, os oprimidos vão desvelando o mundo, e à 

medida que desvelam se comprometem a transformar a realidade opressora. Esse 

‘desvelamento’ se dá pelo diálogo. Diálogo entendido como práxis, como um processo 

‘crítico e libertador’, como um “esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas condições 

                                                

42 Destacamos a influência de Álvaro Vieira Pinto e seu livro Sete lições sobre educação de adultos como uma 
referência importante para a alfabetização-conscientização de Paulo Freire.  
43 De acordo com Miguel Arroyo, “Na reconstrução da herança do educador Paulo Freire e do movimento da 
educação popular se dará mais destaque às suas raízes cristãs, humanistas e marxistas, ao pensamento dialético 
de Marx e ao pensamento cristão-humanista de Emanuel Mounier (...)” (ARROYO, 2014, p. 62). 
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concretas” (FREIRE, 2014, p. 72). O movimento dialético da realidade concreta é que deve 

mediar a práxis, o processo indicotomizável de ação e reflexão que orienta os processos 

educativos (FREIRE, 2014). 

Com diálogo se deve buscar o conteúdo programático da educação. As problemáticas 

concretas a serem superadas, que condicionam ou são determinantes para a manutenção da 

opressão, devem ser os ‘conteúdos’ dessa educação libertadora. Do contrário, o que se tem é 

uma educação bancária, segundo a qual os trabalhadores/as são vistos como ‘vazios’ de 

conteúdo. Por isso, para Freire (2014): “não podemos chegar nos camponeses e apenas 

entregar-lhes conhecimento ou impor-lhes um método de bom homem, contido no programa 

cujo conteúdo nós mesmos organizamos” (FREIRE, 2014, p. 117). Se assim o fizermos, 

estaremos promovendo uma “invasão cultural”, uma imposição de uma visão de mundo que 

não pertence ao ‘que-fazer’ do povo, e que, portanto, não pode ser capaz de desvelar a 

realidade contraditória e opressora (FREIRE, 2014). 

A teoria de Paulo Freire ao propor o diálogo trata de trazer a realidade (opressora, 

contraditória e em movimento), mediatizando o processo de conhecimento como componente 

fundamental para a elaboração do conteúdo programático da educação (e por isso vista como 

ação cultural), por meio dos temas geradores. Os temas geradores são ‘situações limites’ que 

se manifestam no ‘pensamento-linguagem’ sobre a realidade, visões de mundo e percepção 

que os oprimidos têm de suas condições materiais de reprodução da existência. Esses temas só 

podem ser compreendidos nas relações homens-mundo, na totalidade social. Para Freire 

(2014), “faltando aos homens uma compreensão crítica da totalidade em que estão captando-a 

em pedaços nos quais não reconhecem a interação constituinte da mesma totalidade, não 

podem conhecê-la” (FREIRE, 2014. p. 133).  

Para compreender a formação de trabalhadores/as do campo em agroecologia sob essa 

perspectiva, é necessário entendermos o processo de modernização da agricultura enquanto 

uma relação pedagógica44, numa relação em que interagem técnicos/as, pesquisadores/as em 

seus processos de intervenção social, seja por meio da extensão rural ou por meio do ensino 

formal. Em muitos desses espaços, há a consolidação de intervenções sociais vinculadas aos 

referenciais tecnológicos distantes dos processos de trabalho realizados na agricultura 

camponesa, já que a “(...) visão focalista da realidade, economicista desconhece que não há 

                                                

44 Para Gramsci, toda relação de hegemonia é uma relação pedagógica (RUMERT, 2007). 
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produção fora das relações homem-mundo, termina por transformar os camponeses em meros 

instrumentos de produção” (FREIRE, 1981, p. 27).  

Uma educação que se pretende ser libertadora, construída nos anseios dos 

camponeses, parte da compreensão da unidade produtiva camponesa também como uma 

unidade cultural45, em que o processo educativo de capacitação dos camponeses não seja 

considerado apenas uma transferência (imposição) técnica vinculada à modernização agrícola 

(agricultura industrial capitalista) mas, também, uma atividade criadora (FREIRE, 1981). Ou 

seja, existe um repertório de conhecimento que tem uma historicidade, um vínculo com um 

modo de vida, com uma cultura camponesa que precisa ser compreendido. Aqui temos a 

contribuição de Paulo Freire fundamentando a prática da Educação Popular, ao mesmo tempo 

em que fundamenta, também, os princípios Pedagógicos do Movimento Agroecológico.  

Paulo Freire exerce uma enorme influência nos processos educativos desenvolvidos no 

contexto rural junto aos camponeses. A partir de seu livro Extensão ou Comunicação?, escrito 

no Chile, em 1967, durante seu exílio, o autor elabora uma crítica aos processos de extensão 

rural (naquele contexto ainda prioritariamente realizada por agrônomos). A primeira crítica 

feita é sobre o termo “Extensão”, que tem o sentido de estender conhecimentos e técnicas aos 

camponeses, na acepção de que estes são desprovidos de conhecimento e de cultura (FREIRE, 

1977). No caso da prática social que o termo denomina, trata-se de estender um projeto de 

modernização da agricultura, um conjunto de técnicas e tecnologias que se vinculam ao 

modelo de agricultura baseado em insumos químicos, inseridos na Revolução Verde. A 

perspectiva de educação inerente à extensão é difusionista, ou seja, a perspectiva é de 

“convencer” os camponeses a adotarem determinadas tecnologias sem levar em consideração 

o conhecimento, a realidade vivida e o contexto sociocultural. Essa concepção, não 

“corresponde a um que-fazer educativo libertador” (FREIRE,1977, p. 23). 

Além da dimensão semântica do termo, Freire (1977) analisa também o equívoco 

gnosiológico da concepção de extensão. Para o autor, a perspectiva da extensão rural 

vinculada ao processo de modernização agrícola, concebia (e ainda concebe) os camponeses 

como desprovidos de cultura e conhecimento, vistos como meros recipientes das técnicas 

‘modernas’ sem um processo crítico e reflexivo acerca das consequências de sua implantação. 

Como resposta a esse equívoco, emerge a categoria de dialogicidade, que preconiza a 

                                                

45 Cultura na perspectiva de Paulo Freire “(...) é atividade humana de trabalho que transforma, produzida por 
diferentes movimentos e grupos culturais construidores do povo (...)” (OSOWSKI, 2018, p. 119). 
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produção do conhecimento por meio da análise da realidade em que estão inseridos os 

camponeses.  

O diálogo ocorre na problematização dos determinantes históricos e culturais que 

constituem a realidade. Essa reflexão e as diferentes dimensões que a compõem (caráter 

produtivo, econômico, cultural, político) é a mediação pela qual se produz o conhecimento, 

tendo em vista que “o diálogo não existe num vácuo político (...) o diálogo se dá dentro de 

algum tipo de programa e contexto” (SHOR e FREIRE, 1986, p. 67). No caso da agricultura 

camponesa, esses condicionantes envolvem tanto as contradições do modo de produção 

capitalista, expressos na modernização da agricultura e sua imposição ao fazer camponês, 

quanto a resistência do modo de vida camponês, expressas na sua cultura, na sua visão de 

mundo e na forma como reproduzem a sua existência.  

A dialogicidade, portanto, é concebida como uma reflexão profunda sobre as relações 

sociais no campo, as condições do solo, as manifestações culturais e as formas de trabalho. 

Um processo de extensão rural e de educação, junto aos camponeses na implantação de 

técnicas agrícolas (principalmente as técnicas agroecológicas), deve se propor ser dialógico. 

Do contrário promoveremos uma invasão cultural. De acordo com Freire (1977): 

 
Toda invasão cultural sugere, obviamente, um sujeito que invade. Seu espaço 
histórico-cultural, que lhe dá sua visão de mundo, é o espaço de onde ele parte para 
penetrar outro espaço histórico-cultural, superpondo aos indivíduos deste seu 
sistema de valores (FREIRE, p.41, 1977).  
 
 

O processo de invasão cultural limita a compreensão de que existe um conhecimento 

acumulado e transmitido por meio da cultura camponesa. Dessa forma, negando esse 

conhecimento tradicional e os saberes do trabalho camponês como fonte de conhecimento, 

negamos a possibilidade de estabelecer um processo educativo que parta da cultura 

camponesa ou “(...) da problematização do homem-mundo ou do homem em suas relações 

com o mundo e com os homens, (possibilitando) que estes aprofundem sua tomada de 

consciência da realidade na qual e com a qual estão” (FREIRE, 1977, p 33). Portanto, o 

vínculo da Educação Popular, como uma orientação para a formação de trabalhadores/as em 

agroecologia, está na problematização das condições concretas do campo, do modo de vida 

(social, cultural, produtivo e econômico) dos camponeses. Ou seja, essa é uma das formas que 

a Educação Popular, enquanto paradigma educacional e enquanto princípio pedagógico 

fundamenta as experiências educativas do Movimento Agroecológico, seus processos de 

socialização e teórico-metodológico de formação de trabalhadores/as, a sua Pedagogia. Em 

depoimento, o entrevistado 16, professor da UFV, afirma que a elaboração pedagógica do 
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Movimento Agroecológico visa “fortalecer o nível participativo” e dar “ centralidade na voz 

de todos” de maneira “que force as pessoas a romper as suas amarras” em um “exercício 

constante da exigência da palavra” (Depoimento entrevistado 16, UFV).  

Ao questionar as mediações estabelecidas por instituições de pesquisa e agências de 

Assistência Técnica e Extensão Rural –ATER e seus processos de invasão cultural, Paulo 

Freire propõe a extensão enquanto comunicação, ou seja, um processo dialógico. A partir 

dessa proposta é que surgem diversas metodologias participativas46, na tentativa de 

estabelecer um processo educativo que leve em consideração as práticas estabelecidas pelos 

camponeses, os saberes do trabalho camponês. Portanto, é por meio da realidade vivenciada 

por camponeses, pelos processos de trabalho camponês, que os temas e conteúdos 

programáticos dos processos de formação de trabalhadores/as se constituem e se elaboram.  

Na trajetória do Movimento Agroecológico no Brasil, Faria (2017) analisa que há um 

vínculo orgânico entre Educação Popular e Agroecologia de natureza político-pedagógica. Do 

ponto de vista político, tem-se a organização e mobilização social em torno da construção de 

uma proposta de campo envolvendo alternativas para o desenvolvimento rural do país. E do 

ponto de vista pedagógico, o vínculo se dá pela “preponderância da realidade como lugar de 

partida e de chegada, da práxis reflexiva e da busca permanente, como elementos instituintes 

de um movimento social que constrói a Agroecologia no Brasil, ao passo em que atualiza a 

Educação Popular” (FARIA, 2017, p. 7). 

As ações vinculadas à Educação Popular e à agroecologia, produzidas por esse 

movimento, são construídas em encontros, caravanas agroecológicas e culturais, jornadas de 

agroecologia, feiras de trocas de sementes, dentre outras atividades distribuídas pelo país. 

Essas ações proporcionam diversas práticas educativas, bem como a elaboração de 

concepções teóricas e experimentações vinculadas à reorganização dos processos de trabalho 

no campo.  

A interação entre o conhecimento científico e os saberes do trabalho camponês na 

elaboração de práticas adaptadas ao contexto da agricultura camponesa passou a ser 

denominada pelo Movimento Agroecológico como construção do conhecimento 

agroecológico. Nessa perspectiva, são apresentados os princípios para orientação teórico-

prática de construção do conhecimento sob o enfoque agroecológico. Podemos destacar o 

diálogo entre técnicos/as, agricultores/as, pesquisadores/as e estudantes e a divulgação, acesso 

                                                

46 Metodologias que envolvem desde diagnósticos participativos à sistematização de experiências e que iremos 
aprofundar nos capítulos III e IV. 
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e uso do conhecimento técnico-produtivo nessa interação. Sendo assim, pressupõe-se uma 

mudança nas relações de produção científica, em que os atores envolvidos na pesquisa são 

compreendidos enquanto experimentadores/as, enquanto sujeitos de conhecimento.  O 

conhecimento produzido nessa interação se torna acessível e contribui para mudanças nas 

relações sociais de produção, ampliando os processos de trabalho vinculados às práticas 

agroecológicas. A partir da pesquisa documental, identificamos diversos materiais que deram 

suporte a essa elaboração, tais como: Agricultores experimentadores e pesquisa 

(CHAMBERS, 1989); Análise participativa para o desenvolvimento agrícola sustentável 

(CONWAY, 1993), Caminhos para a colaboração entre técnicos e camponeses (BURKLES, 

1995). Esses materiais circulavam entre técnicos/as e organizações sociais e refletiam a 

relação da estruturação de processos horizontais de produção de conhecimento junto aos 

camponeses na perspectiva da Educação Popular. 

Seguindo as orientações de Shiroma et al (2005), compreendemos que o processo de 

produção do documento importa na análise do conteúdo, ou seja, não é apenas o texto final 

que nos fornece um entendimento acerca da realidade, mas as contradições e mediações que 

estão presentes durante o contexto de sua elaboração (SHIROMA, et al, 2005). A 

intencionalidade desses materiais se fundamenta na perspectiva da Educação Popular que 

estamos chamando a atenção até aqui, em que “a tecnologia alternativa ou apropriada [bem 

como a agroecologia] se funda em grande parte no próprio saber prático do camponês” 

(MEMORIA DO PROJETO TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS – 1983-1987, p. 22).  

Chambers (1989) apresenta a análise de métodos e conceitos utilizados em pesquisa 

participativa ainda pouco sistematizados sobre as experimentações realizadas pelos 

agricultores/as e incorporados na época. Trata-se de discussões realizadas durante o seminário 

“Agricultores e Pesquisa”, em 1987, na Universidade de Sussex, no Reino Unido.  Importante 

destacar a apropriação e circulação do que viria a compor os princípios técnico-produtivos do 

Movimento Agroecológico. 

Esses estudos, realizados por pesquisadores de Universidades da Inglaterra, Holanda e 

França, eram financiados pela cooperação internacional desses países, alguns vinculados às 

ONGs internacionais. Por meio do Projeto PTA-FASE, vários projetos foram financiados por 

esses organismos internacionais e executados pelos Centros de Tecnologias Alternativas, 

dentre eles o CTA-ZM. Essa relação vai permitir o financiamento de experiências educativas 

de promoção das tecnologias alternativas em diálogo com camponeses no Brasil e na América 

Latina, a partir da criação de Organizações não Governamentais- ONGs.  
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Com um caráter educativo mais delimitado no campo da extensão rural, Conway 

(1993) organiza um conjunto de recursos pedagógicos com o objetivo de orientar as 

intervenções técnicas de forma a “assegurar que os métodos e técnicas que os constituem 

permitam a participação genuína dos agricultores (...) na análise e na tomada de decisão” 

(CONWAY,1993, p. 1). Em uma perspectiva de interação entre conhecimento científico e os 

saberes do trabalho camponês, Burckles (1995) reúne e organiza estudos com diferentes 

métodos participativos para o desenvolvimento e difusão de tecnologias alternativas. Ele 

reúne técnicas vinculadas ao desenvolvimento de tecnologias alternativas nas unidades 

produtivas camponesas, adaptadas aos recursos e aos conhecimentos locais. Da mesma forma, 

apresenta um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que contribui para uma análise 

científica que seja conectada aos processos de trabalho camponês, produzindo um 

conhecimento capaz de transformar os sistemas produtivos em sistemas ecologicamente 

sustentáveis. 

As análises que fizemos permitem responder algumas questões que anunciamos no 

início da tese. Elas nos indicam de qual maneira os princípios e práticas da Educação Popular 

se manifestam no Movimento Agroecológico, tais como: a) a elaboração de métodos e 

técnicas de socialização; b) criação de ambientes favoráveis à experimentação e 

sistematização conjunta de tecnologias alternativas desenvolvidas; c) a elaboração de recursos 

pedagógicos e metodologias participativas voltadas à extensão rural. Em síntese, esse 

conjunto de princípios e práticas, juntamente com os processos técnico-produtivos, se 

constitui enquanto um fundamento teórico-metodológico da Pedagogia do Movimento 

Agroecológico.  

Ao buscar apreender a forma que esse saber prático se constitui, o Movimento 

Agroecológico elabora processos de diálogo, de interação entre as diferentes formas de 

conhecimento. Assim, por exemplo, foram desenvolvidos os diagnósticos, as sistematizações 

de experiências, dentre outros processos de leituras coletivas da realidade. Nessas 

experiências educativas, foram elaboradas concepções de educação que orientam os processos 

de intervenção social no Movimento Agroecológico. Essas concepções aparecem nos 

relatórios de avaliação do trabalho desenvolvido pelo CTA-ZM, em 1997, 2004 e 2009 da 

seguinte forma: 

  
(...) os agricultores decodificam e aplicam o conhecimento, transmitindo, vamos 
dizer assim, de um campo do conhecimento para outro, pois o seu saber é fundado 
numa visão sistêmica, culturalmente instruída, sobre a visão da agricultura que 
praticam CTA-ZM, 1997, p. 17).  
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No centro [do processo educativo] está o agricultor [e a agricultora] com seus 
saberes sobre as técnicas, sua história social, a relação com a natureza, a 
transformação dos produtos, suas crenças e símbolos, etc. (CTA-ZM, 2004, p.15).  
 
(...) lugar central ocupado pelos saberes e práticas dos agricultores e agricultoras na 
construção do conhecimento agroecológico (...) relação dialógica estabelecida com 
as comunidades rurais e com as organizações parceiras (CTA-ZM, 2009, p. 21). 

 
 

Em síntese, a Educação Popular se constitui enquanto um paradigma educacional que 

fundamenta os processos de produção pedagógica do Movimento Agroecológico, a partir dos 

seguintes aspectos: a) pelo diálogo de saberes, ou seja, pela interação entre diferentes formas 

de conhecimento; b) a agricultura camponesa como ponto de partida (e de chegada), em que 

se estabelece o entendimento das interações do ecossistema que dão suporte para elaboração 

de práticas agroecológicas (princípio educativo do trabalho camponês); c) pelas metodologias 

participativas que orientam diferentes práticas educativas estabelecidas em diferentes 

tempos/espaços de construção do conhecimento agroecológico (espaços de socialização, 

intercâmbios);  d) pela postura pedagógica crítica e democrática na condução dos processos 

educativos.  

2.3 – Educação do Campo e projeto de campo da agroecologia  

 
Como incluir nessa proximidade solidária o desafio 
de cavalgar território adentro de nós mesmos, 
buscando os fundamentos do que nós fazemos, os 
fundamentos do que nós somos, para a gente 
compreender melhor o papel que a gente pode ter 
nessa quadra da história, como coletivos, como 
movimentos, como organizações (CALDART, 
2020)47. 

 
Uma vez respondida à questão de como se manifestam os princípios e práticas da 

Educação Popular na Pedagogia do Movimento Agroecológico, nessa seção, iremos analisar 

de que forma a Educação do Campo, ao trazer a perspectiva do materialismo histórico como 

referencial teórico-metodológico para compreender as relações sociais de produção no campo 

“camponês”, fundamenta o projeto político-pedagógico do Movimento Agroecológico. Esse 

fundamento se materializa na forma de organização do conteúdo programático de sua 

                                                

47 Fala proferida por Roseli Caldart na TV-FONEC em 21-05-2020, durante a exposição da palestra “A função 
social das escolas do Campo – disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oOr53f4LvjU >. Acesso em: 
22-05-2020. 
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educação. Ou seja, a centralidade do trabalho camponês e da agricultura camponesa como 

ponto de partida para a compreensão da realidade. Significa compreender o movimento 

contraditório da realidade e as formas de trabalho camponês. 

Ao nos referirmos ao projeto de campo camponês, queremos dizer que, no projeto 

político-pedagógico preconizado pela Educação do Campo, se ancora uma perspectiva que 

reconhece o camponês como sujeito histórico dessa educação, como “expressão legítima de 

uma pedagogia do oprimido” (CALDART, 2012, p. 261). Como sujeito histórico, o campo 

camponês é onde reside a produção da vida e ao mesmo tempo um lugar onde se “combina a 

luta pela educação com a luta pela terra, pela Reforma Agrária” (CALDART, 2012, p. 261). É 

justamente por isso que a Educação do Campo se constitui “principalmente como prática dos 

movimentos sociais camponeses” (CALDART, 2012, p. 262). A intencionalidade projetada 

pela Educação do Campo na organização de seus conteúdos programáticos, temas e questões 

que orientam a formação dos trabalhadores/as do campo, se dá em um vínculo estreito com o 

projeto de campo da agroecologia, ou seja, a relação entre agroecologia e agricultura 

camponesa como a grande questão para a atualidade. Aqui se tem a relação do campo 

camponês preconizado pela Educação do Campo com o campo projetado pela agroecologia 

enquanto uma matriz produtiva.  

Da mesma forma que situamos historicamente a Educação Popular, com objetivo de 

compreender sua elaboração e o desenvolvimento de experiências educativas que passaram a 

compor o repertório pedagógico do Movimento Agroecológico, também faremos o histórico 

da Educação do Campo, tentando captar como essa construção se conecta historicamente à 

construção das experiências educativas na Zona da Mata mineira.  

Apesar da Educação do Campo ser uma discussão recente, enquanto uma teoria 

educacional, a elaboração de projetos pedagógicos e propostas educacionais voltadas às 

populações rurais é antiga no Brasil. Com outros referenciais teórico-metodológicos e outras 

intencionalidades, temos como exemplo a concepção de Educação Rural, que se vincula 

muito mais ao projeto de modernização agrícola e à concepção de educação urbano-industrial 

que desconsidera os processos de trabalho camponês. Chamamos a atenção para o diagnóstico 

das problemáticas, que envolviam o contexto rural brasileiro, e que ainda está no centro das 

discussões de Educação do Campo atualmente, como na análise feita por Paschoal Lemme em 

1950: 

 
(...) o problema da educação rural no Brasil se resolveria dentro da solução do 
problema agrário, em geral, através da reforma agrária que não pode ser mais 
retardada, sob pena de continuarmos a sofrer o processo de "atraso progressivo" que 
o país vem vivendo (LEMME, Paschoal, 2004 p. 24). 
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O diagnóstico anteriormente citado foi realizado por Paschoal Lemme na X 

Conferência Nacional de Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação no 

Rio de Janeiro, em 1950. O diagnóstico da necessidade de mudanças estruturais no campo, 

por meio de uma reforma agrária, se coloca na centralidade das análises. Além disso, o acesso 

à educação formal naquele contexto (década de 1950) era restrito. Mesmo a parcela da 

população rural que tinha acesso à escola encontrava uma perspectiva educacional vinculada à 

Educação Rural, que oferecia um ensino sem “(...) nenhuma tentativa de adequar a escola 

rural às características dos camponeses” (RIBEIRO, 2012, p. 293). 

A novidade histórica da elaboração da concepção da Educação do Campo, enquanto 

uma proposta educacional voltada aos camponeses, é resultado do protagonismo dos 

movimentos populares de luta pela terra e sua construção teórica e prática. Esse fenômeno 

tem suas raízes na relação da luta pela terra associada à luta pela educação, em que se 

evidencia uma educação projetada pelos movimentos sociais do campo, em contraposição a 

um modelo civilizatório baseado na modernidade capitalista. Uma educação que busca 

desvelar o “movimento contraditório que impregna os conceitos e as experiências das 

organizações populares” (RIBEIRO, 2008, p. 41).  É a partir da “experiência de classe” de 

camponeses e camponesas organizados em movimentos sociais do campo, sobretudo, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, que nasce uma perspectiva crítica ao 

modelo de educação historicamente determinado e que exclui os trabalhadores/as do campo 

da escola, e de certa forma, da condição de cidadania (CALDART, 2009). 

A crítica à condição histórica da educação voltada para a população rural desencadeou 

na reivindicação de uma educação contextualizada às condições de trabalho e de vida dos 

povos do campo, principalmente em áreas de reforma agrária. Contextualizada significa dizer 

que faz parte do conteúdo programático e da intencionalidade dessa perspectiva educacional 

questões relacionadas ao trabalho no campo, à cultura camponesa e ao conhecimento que os 

trabalhadores/as do campo possuem sobre o seu território48 (CALDART, 2012). O processo 

histórico de elaboração da Educação do Campo foi construído por trabalhadores/as do campo 

“(...) como ferramenta para disputar políticas que lhes garantam condições objetivas de 

construir e gerir, pela sua associação coletiva, a educação de que precisam para “conquistar 

sua própria emancipação” (CALDART, 2015, p. 2), ou seja, a Educação do Campo surge dos 

                                                

48 Compreendemos território como espaço de produção da vida, no qual convive uma diversidade de culturas, de 
biodiversidade, de povos e onde também se produz identidades (FERNANDES, 2012).  
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anseios dos povos do campo, do reconhecimento da sua cultura e a partir de sua luta por 

emancipação.  

Nesse aspecto, a Educação do Campo contrapõe a perspectiva da Educação Rural, no 

sentido de superação da racionalidade baseada na lógica urbano-industrial, que produz uma 

falsa dicotomia campo-cidade, e que atribuiu um sentido de ‘arcaico’ ou de ‘atraso’ às formas 

de vida dos povos do campo. A Educação do Campo, enquanto categoria de análise, foi se 

constituindo, a partir de um conjunto de processos sociais, eventos e debates realizados por 

sujeitos coletivos, vinculados aos movimentos populares que buscavam “situar o campesinato 

e sua realidade sociocultural e política no centro do processo educativo” (BARBOSA & 

ROSSET, 2017, p. 712). 

Alguns marcos históricos são estabelecidos como referência para leituras coletivas, 

experiências de movimentos sociais e projetos de campo e deram base para que essa 

perspectiva educacional se configurasse enquanto um “Movimento pela Educação do 

Campo”. A luta dos movimentos sociais incidiu em diretrizes de políticas públicas e ampliou 

o direito à educação para famílias camponesas. Tem-se também um conjunto de debates 

referentes à organização dos projetos pedagógicos, sobretudo, a partir de escolas do campo, 

que passam a inserir em seus planos de estudos elementos relacionados à vida e ao trabalho 

no campo.  

Por fim, compreendemos que a leitura de campo camponês realizada por esse 

movimento, a partir do seu referencial teórico-metodológico (materialismo histórico), 

fundamenta a Pedagogia do Movimento Agroecológico. As contradições capital/trabalho 

manifestadas nas disputas por terra e território, e nos conflitos socioambientais compõem o 

conteúdo programático do Movimento Agroecológico e seu projeto político-pedagógico. A 

partir da descrição e análise do Quadro 06, a seguir, traremos mais elementos que nos ajudam 

a compreender como as leituras coletivas promovidas pelo Movimento da Educação do 

Campo vão conformando seu projeto de campo. 
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QUADRO 06 – MARCOS HISTÓRICOS INSTITUCIONALIZADOS DO MOVIMENTO PELA EDUCAÇÃO  
                           DO CAMPO 

 
1997    I Encontro Nacional de Educadores na Reforma Agrária – I ENERA 

1998 I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo  
2003 Criação Grupo de Trabalho sobre Educação do Campo junto ao Ministério da Educação 

(MEC) 
2004 II Conferência Nacional / Programas Saberes da Terra e a Licenciatura em Educação do 

Campo 

2007 Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO) 

2010 Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC) 
2010 Decreto 7352/2010 institui o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA)49 
2012 PRONACAMPO / 42 Cursos de Licenciatura em Educação do Campo 
2015 III Seminário Nacional do FONEC / II ENERA 

 
Fonte: Elaborado a partir de Caldart (2012); Molina & Sá (2012) e Ferrari (2019). 

 

Como conteúdo da Conferência por uma Educação do Campo realizada em 1998, tem-

se, por exemplo, o debate teórico-conceitual sobre os motivos para utilização da expressão 

“campo” e não mais a expressão “meio rural” para se referir aos processos de trabalho 

camponês. Essa mudança significa demarcar que a agricultura camponesa é o lugar de 

trabalho e de produção da vida. E é a partir dessa forma de trabalho que se constituem as lutas 

sociais e a cultura camponesa. Por isso, a necessidade de mudar a expressão “Educação 

Rural” para “Educação do Campo”, por se tratar de processos pedagógicos voltados aos 

trabalhadores/as do campo, nos quais a perspectiva do campo “camponês” estivesse 

contemplada (CALDART, 2012).  

De acordo com Caldart (2009), para pensar em processos pedagógicos vinculados a 

essa perspectiva educacional, é fundamental compreender as dinâmicas de produção de 

diferentes saberes e as tensões que residem nessa produção dentro de um paradigma de 

construção de conhecimento. Nesse sentido, as práticas educativas desenvolvidas na 

Educação do Campo devem partir das experiências da classe trabalhadora, de forma que 

permitam uma compreensão coletiva da realidade em que essas experiências estão inseridas 

(CALDART, 2009). Trata-se de processos sociais que influenciaram as concepções e práticas 

de educação engendradas nas experiências históricas do Movimento de Educação de Base – 

MEB, das experiências de formação de trabalhadores/as desenvolvidas pelo Movimento dos 

                                                

49 Em 21 de fevereiro de 2020, o governo Bolsonaro publicou o Decreto 10.252/2020, que alterou a estrutura 
regimental do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), que extingue a Coordenação 
Geral de Educação do Campo e Cidadania, responsável pela gestão do Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária – PRONERA (Nota FONEC, “Em Defesa do PRONERA e do direito à Educação do Campo” 
25 de fevereiro de 2020). 
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Atingidos por Barragens – MAB e, sobretudo, pelas experiências desenvolvidas pelas escolas 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (CALDART, 2012). 

A questão do acesso à educação e à escola no MST ocorre no momento em que se dá a 

primeira ocupação de terras.  A partir da ocupação, inicia-se a construção dos acampamentos. 

À medida que os acampamentos são levantados, começa a surgir a preocupação: onde as 

crianças irão estudar? Foi dessa forma que, no final da década de 1970, nasceram as 

experiências educativas de formação e a escolarização no MST, vinculadas à luta pela terra e à 

luta pelo direito à educação.   Dessa forma, iniciam-se as primeiras experiências das escolas 

itinerantes, uma denominação dada às escolas localizadas nos assentamentos. Itinerantes 

porque essas escolas “acompanham a luta pela Reforma Agrária, assegurando a escolarização 

dos trabalhadores do Campo” (BABNINK & CAMINI, 2012, p. 331). 

Outro tema que apareceu no debate da II Conferência e que passou a compor a 

perspectiva da Educação do Campo foi: “Educação do Campo: direito nosso, dever do 

Estado!”. Aqui se demarca a educação como um direito do cidadão e como dever do Estado, 

que deve assumir a função de formular uma política educacional específica. Desde então, a 

Educação do Campo é pensada na interação entre campo, educação e políticas públicas50 

(CALDART, 2012). 

Em síntese, a Educação do Campo se constituiu enquanto uma teoria educacional com 

algumas características, inserida em processos históricos de leituras coletivas que foram 

sintetizadas por Caldart (2012), como sendo: a) surge a partir da luta histórica dos 

trabalhadores/as do campo pela educação; b) é uma reivindicação por políticas educacionais 

específicas para o campo; c) vínculo com os movimentos sociais do campo, pois combina luta 

pela educação com a luta pela terra, território, reforma agrária, soberania alimentar, etc.; d) 

centralidade nas práticas pedagógicas de transformação do campo e da escola; e) envolve a 

tríade  campo-educação-políticas públicas; f)  possui um vínculo essencial entre formação 

humana e a produção material da existência; g) traz as contradições para dentro dos processos 

pedagógicos, nos quais se edifica uma concepção de conhecimento que leve em consideração 

a vida concreta dos povos do campo (CALDART, 2012). São essas características, juntamente 

com a perspectiva da agroecologia, que o projeto de campo “camponês” da Educação do 

Campo fundamenta a Pedagogia do Movimento Agroecológico.  

                                                

50 Pode-se destacar como resultado da reivindicação ao direito à Educação do Campo a elaboração das Diretrizes 
Operacionais da Educação do Campo, a partir da resolução 03/04/2002, bem como o Programa Nacional de 
Educação do Campo – PRONACAMPO, no qual se constituíram 42 Licenciaturas em Educação do Campo 
vinculadas às universidades públicas em todo o país.  
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2.4 - Nexos entre Educação Popular, Educação do Campo e Agroecologia  

A busca do vínculo entre Educação do Campo e agroecologia parte da materialidade 

das relações sociais de produção e do trabalho camponês que assume uma centralidade 

importante e orienta o ponto de partida dos processos educativos, tanto na discussão da 

agroecologia, quanto na elaboração conceitual da Educação do Campo. Há que reconhecer o 

caráter contestatório dos padrões hegemônicos intrínsecos a essas perspectivas. Caldart (2012) 

ao indagar: “(...) como defender a educação dos camponeses sem confrontar a lógica da 

agricultura capitalista que prevê sua eliminação social e mesmo física?” (CALDART, 2012, p. 

262), nos faz refletir sobre as questões colocadas pela Educação do Campo como pontos 

estruturais da agricultura capitalista (totalidade social), na qual a questão agrária, a 

organização do trabalho no campo, as matrizes tecnológicas compõem os conteúdos 

programáticos dessa educação. É por essa vinculação que uma concepção de educação toma 

forma em práticas pedagógicas que visam superar essa contradição. É nesse sentido que 

estamos definindo o projeto de campo “Camponês” como um fundamento da Pedagogia do 

Movimento Agroecológico.  

Na América Latina, no âmbito da Via Campesina51, de acordo com Barbosa & Rosset 

(2017), a agroecologia se constitui enquanto um projeto político-educativo orientado, a partir 

de três bases epistêmicas: a camponesa, a indígena e a proletária rural, em que podem ser 

considerados os trabalhadores sem-terra, e os trabalhadores rurais em suas diversas 

manifestações (trabalho sazonal, boia fria, etc.) (BARSOBA & ROSSET, 2017). 

A Educação do Campo se coloca como uma forma de organização dos processos 

político-educativos e pedagógicos, com a intencionalidade de implementar um projeto de 

campo “camponês” baseado na agroecologia e como síntese dos conhecimentos produzidos 

por esses povos do campo (saberes do trabalho camponês). Nesse contexto, uma série de 

experiências com diferentes perspectivas pedagógicas é desenvolvida, na qual a agroecologia 

e a agricultura camponesa se colocam como referenciais. A pedagogia do exemplo ou 

pedagogia da experiência é uma dessas práticas político-educativas. Desenvolvido em 

processos de formação de organizações camponesas, por meio do “Método de Camponês a 

Camponês” (CAC), o “fundamento epistêmico dessa perspectiva dialoga com a tradição do 

pensamento pedagógico latino-americano, inspirador de concepções de educação, de 

                                                

51 “Trata-se de um movimento transnacional que abarca organizações de camponeses, pequenos e médios 
agricultores, mulheres do campo, trabalhadores rurais e comunidades indígenas da Ásia, nas Américas, na 
Europa e na África” (DESMARAIS, 2013, p. 2). 
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pedagogia, de sujeitos educativos e projeto educativo para um porvir revolucionário” 

(BARBOSA & ROSSET, 2017, p. 714). Aqui tem-se um vínculo com as experiências latino-

americanas de Educação Popular, em que o diálogo (FREIRE, 2014) se coloca como 

fundamento teórico-metodológico dos processos educativos.  

O CAC52 foi concebido como “um conjunto de métodos, procedimentos e técnicas que 

facilitam o desencadeamento de processos de intercâmbio e aprendizagem entre os 

camponeses e suas famílias” (MACHÍN SOSA, et al, 2012, p. 66). As análises realizadas na 

unidade familiar de produção, onde se estabelecem os processos de trabalho camponês, 

constituem interações pedagógicas nas quais camponeses e camponesas compartilham seus 

conhecimentos na perspectiva de transformações dessas unidades produtivas (entendidas 

também como unidades culturais) em unidades agroecológicas (MACHÍN SOSA, et al, 

2012). 

Outra perspectiva pedagógica vinculada à experiência é a Pedagogia do Movimento, 

em que “a formação educativo-pedagógica acontece em todos os espaços de luta política, no 

movimento dialético da consolidação de um projeto político para emancipação popular” 

(BARBOSA & ROSSET, 2017, p. 715). As ocupações de terra, marchas, assembleias 

populares, entre outras manifestações da organização popular são as experiências educativas 

do movimento. O trabalho camponês e a organização produtiva também se consolidam como 

espaços educativos na medida em que se vinculam aos processos de promoção da 

agroecologia. Na Pedagogia do Movimento: 

  
(...) a agroecologia é abordada na perspectiva do trabalho como princípio educativo, 
consolidando-se como produção agroecológica nos territórios onde estão situadas as 
escolas e institutos, na realização de trabalhos socioprodutivos, nas comunidades 
vizinhas, com trabalho de base que permite promover e divulgar a materialização da 
experiência agroecológica (LVC, 2015 apud BARBOSA & ROSSET, 2017, p. 716). 
 
 

No projeto de campo “camponês”, que fundamenta a Pedagogia do Movimento 

(CALDART, 2004), se manifesta o princípio educativo do trabalho camponês, por meio da 

articulação das estratégias camponesas, das formas como se organizam os processos de 

reprodução da vida.  

A Educação do Campo, diferente das experiências de Educação Popular, tem um 

alcance mais amplo na elaboração de currículos escolares e na organização pedagógica de 

escolas do campo. Nessas escolas, o projeto político-pedagógico da Educação do Campo 

                                                

52 O detalhamento do funcionamento do CAC será realizado no capítulo III. 
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vincula-se à agroecologia e o conteúdo programático do Movimento Agroecológico vai se 

constituindo. Assim, essa Pedagogia se conforma na relação dos Saberes do Trabalho 

Camponês-Educação Popular-Educação do Campo.   

Dessa forma, existem diversas experiências de escolas do campo e escolas de 

formação em agroecologia53 no Brasil e na América Latina. São escolas formais que inserem 

em seu currículo e planos de estudos conteúdos essenciais que fundamentam a agroecologia. 

Essas escolas também promovem processos estruturados de formação política de dirigentes 

vinculados aos movimentos sociais do campo e à formação técnica para a organização de 

processos agroecológicos (BARBOSA & ROSSET, 2017). No caso da Zona da Mata de 

Minas Gerais, temos diferentes experiências vinculadas às Escolas Famílias Agrícolas – 

EFAs, que surgiram no Brasil, na década de 1960 (SILVA, 2012). Essas escolas adotam como 

regime didático-pedagógico a Pedagogia da Alternância na organização dos conteúdos 

escolares54.  Por meio de uma série de recursos pedagógicos, tem-se um vínculo entre as 

formas de trabalho no campo e os conteúdos programáticos do currículo. Na Zona da Mata 

mineira, base empírica deste estudo, as EFAs têm articulação direta com o Movimento 

Agroecológico. De acordo com Caldart (2016), “(...) é preciso encontrar/construir com 

urgência e paciência caminhos firmes para um vínculo orgânico das escolas do campo com 

processos de trabalho e de luta que estão construindo a agricultura camponesa agroecológica 

com parte da alternativa do trabalho à ordem do capital” (CALDART, 2016, p. 2). 

Alguns princípios e experiências pedagógicas desenvolvidas no âmbito dos 

movimentos sociais, bem como nas escolas do campo são sintetizadas por Barbosa & Rosset 

(2017), tais como: a) diálogos de saberes e intercâmbio horizontal de experiências; b) 

alternância dos tempos e espaços educativos; c) autogestão como parte da experiência 

formativa; d) formação de mediadores de processos com capacidade de leitura política da 

realidade do campo; e) a agroecologia como ferramenta de luta e transformação da realidade 

do campo (BARBOSA & ROSSET, 2017, p. 717). 

Há riscos de apropriação da Educação do Campo (CALDART, 2015), ou uma 

apropriação de forma equivocada, desvinculando essa perspectiva educacional dos sujeitos 
                                                

53 Exemplos de escolas de ensino médio no Brasil, vinculadas ao MST, nas quais a agroecologia se insere como 
matriz curricular foram analisadas por NOVAES et al, 2015. No caso da América Latina, processos de formação 
estabelecidos, nos quais a agroecologia é tratada tanto em seus aspectos técnico-produtivos quanto políticos são 
descritos por (BARBOSA & ROSSET, 2017), entre os quais se inserem o Institutos Agroecológicos 
Latinoamericanos (IALA’s), Universidad Campesina, na Argentina e Escuela Nacional de Agroecologia del 
Ecuador, entre outras. 
54 No capítulo IV, iremos descrever com mais detalhes o regime da Pedagogia da Alternância e seus recursos 
pedagógicos. 
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sociais que a construíram. Esse fato ocorre porque a reivindicação do campo:  

 
(...) trouxe a educação rural de volta à agenda do Estado, com fortes traços de 
educação corporativa (aquela feita por empresas privadas com recursos públicos e 
que mais recentemente buscam incidir na educação pública), acompanhando as 
tendências gerais da política educacional brasileira cada vez mais marcadamente 
neoliberal e dependente (CALDART, 2015, p. 4). 
 
 

As relações sociais de produção em que estão inseridos os trabalhadores/as do campo, 

que reivindicam essa concepção e prática de educação, devem ser o ponto de partida para uma 

análise teórica sobre as práticas pedagógicas produzidas em interação com esses 

trabalhadores/as. Uma vez que não é possível “(...) tratar da política educacional deslocada 

das questões do trabalho, da cultura, do embate de projetos de campo, de modelos ou lógicas 

de agricultura” (CALDART, 2015, p. 4) tampouco é possível relacionar a Educação do 

Campo à agroecologia, sem levar em consideração essas mesmas questões, ou seja, a 

totalidade das relações sociais de produção no campo e as contradições entre capital e 

trabalho.  

Tanto a Educação Popular quanto a Educação do Campo possuem uma mesma 

materialidade de origem, ou seja, são concepções de educação que, historicamente, se 

posicionam em uma perspectiva contra hegemônica, vinculadas aos processos sociais de luta e 

resistência ao modo de produção capitalista. Surgem das relações sociais de produção 

concretas, buscando desvelar suas contradições na busca por uma emancipação humana 

(PALUDO, 2013). 

Há uma concepção de conhecimento presente nesses paradigmas educacionais, uma 

perspectiva que, na agricultura camponesa e em sua forma de organização para garantia da 

produção da existência, também se produz conhecimento. Esse conhecimento se refere à 

cultura, ao trabalho, ao entendimento dos processos físicos, químicos e biológicos presentes 

na produção de alimentos e no manejo da terra. Esses saberes do trabalho camponês 

encontram na agricultura camponesa a sua unidade básica e o seu referente histórico. Isso 

requer processos educativos que considerem as formas de vida e de produção da existência e 

da cultura vinculadas à materialidade dos trabalhadores/as do campo como conteúdo 

programático de sua educação. É dessa forma que o projeto político-pedagógico da Educação 

do Campo fornece os fundamentos teórico-metodológicos da Pedagogia do Movimento 

Agroecológico.  

Há um vínculo entre a Educação Popular e Educação do Campo em relação à 

concepção de sociedade. Tanto a Educação Popular e a Educação do Campo, enquanto 
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paradigmas educacionais, quanto a agroecologia, enquanto projeto de campo e movimento, 

reconhecem as contradições presentes entre agricultura camponesa e a agricultura industrial 

capitalista, bem como atribuem ao trabalho camponês a mediação necessária para superação 

dessa contradição. De acordo com Caldart (2016): 

 
(...) a agricultura camponesa de base agroecológica, tendo como sujeitos principais 
os trabalhadores camponeses, compõe hoje a dimensão afirmativa da negação 
radical da ordem social do capital, integrando o confronto das classes fundamentais 
da sociedade capitalista no desafio de construção da alternativa social hegemônica 
ao trabalho (CALDART, 2016, p. 2). 
 

 

Na Educação Popular, entendida como um processo de transformação social e como 

parte da construção teórica de Paulo Freire, é das condições do “oprimido” que se deve 

elaborar uma pedagogia responsável pela sua formação. Na Educação do Campo e no seu 

processo de constituição, enquanto uma perspectiva educacional voltada aos povos do campo, 

a agricultura camponesa também se insere enquanto um sujeito histórico, como ponto de 

partida para a elaboração de processos educativos capazes de superar sua condição de 

exploração, de acordo com Caldart (2016): 

 
Na especificidade da agricultura camponesa, esta intencionalidade supõe a formação 
de uma consciência associativa e de classe trabalhadora entre os camponeses que 
lhes permita massivamente compreender que o modo camponês de produzir e de 
viver está em contraposição com o modo de produção capitalista e que o 
alargamento da autonomia dos camponeses em relação ao capital, necessária para o 
avanço da construção atual da agricultura camponesa, é luta social maior pela 
superação do capitalismo. É nesse quadro que a agroecologia se insere (CALDART, 
2016, p. 2). 

 
 

Ferrari & Oliveira (2019) analisam a relação entre o Movimento da Educação do 

Campo e o Movimento Agroecológico e afirmam que esses movimentos possuem a mesma 

base social, bem como um conjunto de princípios em comum, estabelecendo “diferentes 

formas de relação ao nível dos territórios onde atuam, principalmente em função do 

protagonismo e dos vínculos estabelecidos com os mesmos movimentos sociais camponeses” 

(FERRARI & OLIVIERA, 2019, p. 3).  Os espaços nacionais promovidos pelo Fórum 

Nacional de Educação do Campo – FONEC e pela Articulação Nacional de Agroecologia – 

ANA são importantes para a discussão de políticas públicas para o meio rural, espaços de 

denúncia acerca dos retrocessos da Educação do Campo e da agroecologia, por exemplo, o 

fechamento de escolas do campo, a contaminação pelo uso de agrotóxicos, a disputa por terra 

e território. De acordo com Ferrari & Oliveira (2019), “há muitas identidades entre a 

educação do campo e a agroecologia, mas há diferenças de enfoques e estratégias das 
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instâncias nacionais que as promovem publicamente” (FERRARI & OLIVERIA, 2019, p. 

20). 

Em síntese, tanto a Educação Popular quanto a Educação do Campo têm vínculos 

diretos com as experiências educativas desenvolvidas em movimentos populares. A 

perspectiva da transformação social, partindo dos trabalhadores/as e dos oprimidos, encontra 

unidade nas experiências educativas de formação em agroecologia, seja nas escolas do MST, 

seja em outras escolas do campo. As propostas de formação baseadas na Educação Popular e 

na Educação do Campo, mediadas pelos saberes do trabalho camponês, fornecem os 

fundamentos teórico-metodológicos da formação de trabalhadores/as do campo em 

agroecologia. A Educação Popular traz fundamentos pela radicalidade do direito em dizer a 

palavra e pelo “diálogo”, pela experiência em desenvolver processos de socialização entre os 

trabalhadores/as e organizações populares.  A Educação do Campo fornece fundamentos pelo 

projeto de campo camponês, pela materialidade das relações de produção.  
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CAPÍTULO III – GÊNESE DO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO: MATRIZES 

ÉTICO-POLÍTICAS E TÉCNICO-PRODUTIVAS  

 

Este capítulo tem como objetivo reconstruir a história do Movimento Agroecológico 

na Zona da Mata de Minas Gerais, desde 1987 a 2019, e identificar as concepções de 

sociedade, de campo e de agricultura que orientam a formação de trabalhadores/as em 

agroecologia. Buscaremos responder à questão:  Como se manifesta no trabalho camponês o 

princípio educativo do trabalho?  Analisaremos de que maneira as relações sociais de 

produção na agricultura camponesa manifestam-se como parte integrante dos fundamentos 

teórico-metodológicos que orientam os conteúdos programáticos do Movimento 

Agroecológico. Mostraremos como as experiências históricas de Educação Popular deram 

subsídio para a elaboração de processos de socialização e espaços de diálogo, em que a 

intencionalidade da interação dos saberes do trabalho camponês e do conhecimento científico 

conformou e fundamentou as experiências educativas desenvolvidas na Zona da Mata 

mineira. Essas experiências históricas de organização popular produziram princípios ético-

políticos e técnico-produtivos que se consolidaram enquanto matrizes formativas do 

Movimento Agroecológico.  

Analisaremos os fundamentos teórico-metodológicos das experiências educativas 

engendradas ao longo do tempo, captando os interstícios da produção das “ideias 

pedagógicas” contidas nas experiências, com os processos e concepções de Educação Popular 

e Educação do Campo. Buscaremos evidenciar como se estabelece a relação entre processos 

de trabalho camponês e processos de produção pedagógica, de forma a elaborar os elementos 

constituintes da Pedagogia do Movimento Agroecológico, ou seja, da reflexão sobre os 

fundamentos teórico-metodológicos da formação de trabalhadores/as do campo em 

agroecologia.  

A pesquisa bibliográfica nos aponta para alguns processos sociais que ajudam a 

compreender como se deu a origem ao Movimento Agroecológico no Brasil. Podemos 

analisar como se inicia a dinâmica participativa na qual se produz diversas experiências 

educativas que compõem o que estamos chamando de Pedagogia do Movimento 

Agroecológico. Para além, nos ajuda a compreender os fundamentos teórico-metodológicos 

dessas experiências.  Um desses processos sociais se refere à organização dos movimentos 

populares, a partir da Teologia da Libertação e da organização das Comunidades Eclesiais de 

Base – CEBs, especificamente aos processos de reflexão comunitária que deram origem aos 
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princípios ético-políticos do Movimento Agroecológico.  Outro processo compreende o 

movimento de agricultura alternativa, que se constituiu nos fundamentos técnico-produtivos 

que deram origem ao enfoque agroecológico e às bases científicas da agroecologia. A criação 

do PTA/FASE – Projeto Tecnologias Alternativas vinculado à Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional foi uma experiência que deu origem a diversas organizações 

de assessoria aos trabalhadores/as (ONGs) e dos fundamentos técnico-produtivos e educativos 

que orientam os processos de intervenção social voltados para a agroecologia no Brasil.  

(CINTRÃO, 1996; DIAS,2004; PETERSEN & ALMEIDA, 2006; LUZZI, 2007; PADULA, 

et al, 2013; FARIA, 2017; MONTEIRO & LONDRES, 2017).  

3.1 – A agricultura camponesa na Zona da Mata mineira: formação dos sujeitos 

coletivos do Movimento Agroecológico  

Operando com a lógica histórica de Thompson (1981), para compreender uma 

experiência educativa, enquanto uma experiência histórica de formação de trabalhadores/as no 

contexto da luta de classes, é necessário historicizarmos as relações sociais presentes no 

recorte espaço-temporal, de forma a darmos luz aos sujeitos da pesquisa, aos trabalhadores/as, 

camponeses/as da Zona da Mata mineira.  

A zona da Mata mineira tem na cafeicultura sua principal atividade econômica, sendo 

esta desenvolvida desde 1830. O contexto econômico do desenvolvimento dessa atividade na 

região se insere no processo de internacionalização da economia brasileira, em que o café se 

torna uma commodity, ou seja, comercializada em nível mundial no mercado internacional e 

com características de possuir baixo nível de industrialização e produção em grande escala 

(DELGADO, 2012). Aspectos conjunturais como a possibilidade de alta produtividade, os 

movimentos migratórios que permitiram a ocupação de novas áreas de cultivo, bem como as 

políticas econômicas de indução da atividade cafeeira facilitaram o seu desenvolvimento 

nesse território (VITTORETTO, 2010). 

As características ambientais da região, tais como clima e solo, associadas ao uso de 

técnicas de cultivo que não apresentavam tratamentos (tratos culturais na lavoura), apenas o 

uso de recursos do meio físico facilitou a expansão da atividade. Essa inserção, entretanto, 

gerou impactos ambientais, uma vez que “(...) as terras desmatadas, cultivadas e exauridas 

pelo café, não mais produzem, qualquer que seja a altitude em que elas se encontrem” 

(VALVERDE, 1958, p. 17 apud VITTORETTO, 2010, p. 80). 

Quanto às relações sociais que se desenvolveram no âmbito da produção, havia o 

predomínio de propriedades com grandes extensões de terra. Entretanto, também se 
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desenvolveram diferentes estratégias pelos pequenos produtores, que, mesmo inseridos em 

mediações com o mercado internacional, diversificavam sua produção com outros cultivos 

além do café, no sentido de garantir sua reprodução social, produzindo alimentos para a 

família. Entre os anos de 1818 e 1868, a Zona da Mata era responsável por 99,7% da 

produção de café no estado de Minas Gerais (VITTORETTO, 2010).  

Compreender esse processo histórico é importante porque no contexto brasileiro, 

apesar da hegemonia da agricultura industrial, ainda permanecem formas de produção 

baseadas na agricultura camponesa, fundamentais para ampliação da agroecologia. No caso 

específico de Araponga –MG, por exemplo, Campos (2006) destaca diferentes estratégias de 

reprodução social dos camponeses, tais como a forma como se relacionam com a terra, as 

diferentes relações de trabalho (parceria, troca de dia, mutirão); as relações com os mercados 

de proximidade; a rede de relações pessoais (de parentesco, vizinhança) e de cuidado em que 

estão inseridos, bem como as redes institucionais (movimento sindical, movimento 

agroecológico) (CAMPOS, 2006). 

O desenvolvimento da atividade cafeeira foi conformando o sistema agrário na Zona 

da Mata. Aos poucos se constituíram outras atividades econômicas, como a criação de 

animais, formação de pastagens, de modo que a consolidação da pecuária se dá na década de 

1920. Do mesmo modo, se desenvolveram processos de urbanização, impulsionados pela 

criação de ferrovias, rodovias, bem como a criação de um mercado financeiro e atividades 

fabris (VITTORETTO, 2010). 

A cafeicultura permaneceu como principal atividade na Zona da Mata. Na década de 

1960, a atividade cafeeira se tornou foco do processo de modernização da agricultura, 

materializada no Plano de Erradicação dos Cafezais (1962-1967) e no Plano de Renovação e 

Revigoramento dos Cafezais (1960-1965) (CAMPOS, 2014). Por meio da equipe técnica do 

Instituto Brasileiro de Café (IBC), ocorreu a erradicação de plantas de baixo rendimento e, 

através de financiamentos e subsídios estatais, houve a renovação das plantas com o uso de 

‘pacotes tecnológicos’, difundidos por meio das agências de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – ATER. Os agricultores acessavam esse mercado com o apoio do crédito rural, que 

financiava a compra de insumos e agrotóxicos (FERRARI, 2010). 

 Em 1976, foi criado o Programa de Desenvolvimento Rural Integrado da Zona da 

Mata – PDRI. Associado às políticas agrícolas anteriores, o PDRI “(...) privilegiou as 

soluções técnicas e modernizantes, reduzindo as relações econômicas e sociais que teriam 

seus problemas resolvidos como resultados da adoção de novas tecnologias” (CAMPOS, 

2014, p. 37). Nesse contexto de modernização da agricultura e desenvolvimento de técnicas 
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“modernas” (pacotes tecnológicos), usadas na produção de café, que, anos mais tarde, surgiu 

o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais vinculado à Federação dos Trabalhadores 

Rurais do Estado de Minas Gerais – FETAEMG, e ao Centro de Tecnologias Alternativas da 

Zona da Mata – CTA-ZM que, em interação com a Universidade Federal de Viçosa, iniciaria 

a discussão de tecnologias alternativas em diálogo com a agricultura camponesa da região.  

A “agricultura camponesa” da Zona da Mata mineira tem uma formação social 

diversa. Ferrari (2010) descreve as características dos agricultores familiares dos municípios 

de Espera Feliz- MG e Araponga-MG, que implementaram propostas agroecológicas, e 

demonstra que a formação dessa agricultura está relacionada a migrantes advindos das regiões 

de mineração de outras regiões do estado e de outros países para trabalharem nas lavouras de 

café (FERRARI, 2010). 

O sitiante, que ocupava espaços entre as fazendas de café, produzindo alimentos e 

criando animais, também compõe a agricultura familiar camponesa da Zona da Mata. O 

desmembramento das grandes fazendas em propriedades menores provocou o surgimento de 

um tipo de agricultor familiar, outrora chamado de ‘pequeno produtor’. Associados a essas 

diferentes manifestações da agricultura familiar camponesa, já descritas, temos os 

descendentes das populações originárias dos índios Puris e Cataguás. De acordo com Ferrari 

(2010): 

 
Embora a população indígena da Zona da Mata tenha sido dizimada, o município de 
Araponga é uma das áreas isoladas em que os agricultores têm suas raízes na 
herança dos índios Puri, influenciando ainda hoje seus modos de vida (FERRARI, 
2010, p. 34). 
 
 

Essa formação social traz uma identidade cultural específica no município de 

Araponga. De acordo com a agricultora, entrevistada 06, “é uma questão cultural, nosso povo 

não gosta de nada que prende” (Depoimento entrevistada 06, Araponga).  Barbosa (2005), em 

estudo sobre a Cultura Puri, no município de Araponga, trata da resistência cultural como 

reafirmação da identidade Puri: 

 
(...) fica evidente quando na região as pessoas começam a valorizar aspectos antes 
minimizados pelas formas sociais dominantes, ou seja, diante da expansão do 
latifúndio, do desmatamento e das perspectivas da monocultura cafeeira, a formação 
social Puri manteve-se silenciada, mas, assim que a conjuntura possibilita a 
recuperação da identidade, ela retoma seu modo de vida e seu processo de 
manifestação (BARBOSA, 2005, p. 17). 
 
 

No município de Divino também estão presentes populações quilombolas, na 

comunidade rural de São Pedro de Cima. Os quilombos: 
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Nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, 
mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de 
resistência na manutenção e reprodução dos seus modos de vida característicos e na 
consolidação de um território próprio (...). No que se refere à territorialidade desses 
grupos, a ocupação da terra não é feita em termos de lotes individuais, 
predominando o uso comum. A utilização dessas áreas obedece à sinalização de 
atividades, sejam agrícolas, extrativistas ou outras, caracterizando diferentes formas 
de uso e ocupação dos elementos essenciais ao ecossistema, que tomam por base 
laços de parentesco, vizinhança, assentados em relações de solidariedade e 
reciprocidade (O’DWYER, 2002, p. 15 apud ORSI, T.O., 2016, p. 47). 

 
 

 Na análise do processo de transição agroecológica na comunidade de São Pedro, 

ORSI (2016) identifica um tipo de agricultura desenvolvida que “carrega a contradição 

complexa de ser um arranjo entre dois modelos agrícolas e agrários contrastantes, orientados 

por diferentes cosmovisões, racionalidades e formas de apropriação do território e de seus 

recursos” (ORSI, 2016, p. 155). Essas características imprimem pontos críticos no processo 

de transição agroecológica, tais como a degradação histórica dos agroecossistemas devido à 

forma de ocupação do território, manifestada na qualidade dos solos, aspecto importante para 

a regeneração agroecológica (ORSI, 2016).  

Buscando compreender essa diversidade e a sua relação com a agroecologia, Teixeira 

et al (2018), em artigo intitulado Understanding Farm Diversity to Promote Agroecological 

Transitions55 (em nossa tradução livre: “Entendendo a diversidade da agricultura familiar para 

promover transições agroecológicas”), apresenta o resultado de uma pesquisa em que 

categoriza diferentes “tipos” de agricultura familiar em Araponga-MG, Espera Feliz-MG e 

Divino-MG e a aproximação dessas tipologias com a agroecologia, conforme apresentamos 

no quadro 07, a seguir: 

 

 

 

 

 
 

                                                

55 O estudo foi realizado nos municípios de Araponga, Espera Feliz e Divino. Como metodologia foram 
utilizadas técnicas participativas, como forma de levantar a percepção dos agricultores e agricultoras sobre os 
diferentes tipos de agricultura desenvolvidos nos municípios, bem como uma análise quantitativa, a partir dos 
dados de caracterização das unidades familiares de produção, coletados pelo CTA-ZM na execução do projeto de 
ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), em agroecologia, junto a 115 unidades familiares de produção 
nos três municípios, durante o período de 2015 a 2016. Nesse sentido, as variáveis que fizeram parte da 
caracterização se refere a tamanho de propriedade, acesso a políticas públicas, projetos de extensão local, 
número de produtos agrícolas (diversidade produtiva), itens consumos na cesta básica (TEIXEIRA et al, 2018). 
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QUADRO 07 – TIPOS DE AGRICULTURA – ARAPONGA, ESPERA FELIZ E DIVINO - MG 
 

Tipo Características 

1 – Agricultor/a agroecológico/a Alto nível de autonomia e sistema de produção 
diversificado, com cultivo de sementes crioulas.  
Pouco uso de insumos externos e não utiliza 
agrotóxico. Participam de organizações (sindicatos, 
cooperativas) e atividades de formação.  

2 – Agricultor/a familiar tradicional  Características camponesas. Faz uso de sementes 
crioulas e possui hortas e produção diversificada – 
sobretudo para autoconsumo.  

3 – Agricultor/a familiar convencional  Foco prioritário é a produção de café. Propriedades 
pouco diversificadas. Dependem fortemente de 
pesticidas e fertilizantes.  

4 – Agricultor/a de tempo parcial Possui emprego fora da propriedade. O café é a 
principal atividade desenvolvida. 

5 – Agricultor/a sem terra Não possuem terra e trabalham na terra de 
fazendeiros 

 
Fonte: Elaborado a partir de Teixeira et al (2018). 

 

Algumas considerações acerca da tipologia apresentada no estudo de Teixeira et al 

(2018) se fazem necessárias para vincularmos ao nosso estudo em questão. Uma primeira 

observação é sobre a diversidade de relações sociais que estão presentes nos três municípios. 

Essa diversidade envolve a agricultura camponesa na sua relação com o mercado, nas formas 

de relações de trabalho estabelecidas nas unidades de produção e no tipo de interação com a 

natureza, bem como nas práticas adotadas em agroecologia. Outro ponto de destaque 

compreende a interseção de diferentes práticas desenvolvidas, ou mediações, presentes nas 

distintas tipologias analisadas pelos autores, sendo as mediações com o mercado uma 

determinação preponderante. Complementando essas considerações, destacamos as relações 

de parentesco, vizinhança e confiança, ou seja, relações essenciais para caracterização da 

agricultura camponesa na Zona da Mata em sua cultura e modo de vida comunitário 

(COMERFORD, 2003; CAMPOS, 2014). 

Essa diversidade de povos imersos na atividade cafeeira nos desvela as mediações da 

agricultura camponesa com o mercado capitalista e os impactos gerados no território por essa 

atividade econômica. Por exemplo, as ‘oscilações’ de preço podem provocar variação no 

tamanho da área plantada com café. Quando o preço da saca está em baixa, tem-se uma 

ampliação dos cultivos de alimentos e uma diversificação produtiva. No caso de aumento do 

preço da saca, tem-se uma ampliação das lavouras de café, reduzindo as áreas cultivadas com 

alimentos (COMERFORD, 2003). Essas relações e estratégias são fundamentais para 

compreendermos a dinâmica econômica da agricultura camponesa, sua relação de autonomia 

relativa (PLOEG, 2008) em relação aos mercados. 
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Esses mecanismos, observados por Comerford (2003) e Ferrari (2010), na Zona da 

Mata mineira, também se expressaram na pesquisa de campo. De acordo com o entrevistado 

16, técnico e um dos fundadores do CTA-ZM, com o preço baixo do café, os agricultores 

estavam “deixando a lavoura [de café] e formando pastagens”, bem como ampliou a discussão 

de campos de sementes e da diversidade produtiva (Depoimento entrevistado 16, CTA-ZM, 

2019). São estratégias de reprodução social adotadas em função das mediações com o 

mercado com o intuito de garantir a permanência da família camponesa e de “proteção” às 

mediações do mercado. 

É no conjunto das relações sociais, nas conversas e sociabilidades dos camponeses, 

que a decisão sobre o uso ou não de uma técnica agrícola é discutida. Nessas relações também 

se expressam as desigualdades de gênero, sendo atribuído às mulheres o cuidado da casa e dos 

quintais, e envolvimento na cafeicultura durante o plantio e a colheita (CINTRÃO, 1996).  

Nesse contexto de diferentes relações sociais, identidades culturais, relações de 

trabalho e mediações com mercado é que temos o surgimento de experiências educativas em 

agroecologia na Zona da Mata mineira, remetendo ao movimento geral de crítica aos 

impactos do processo de modernização da agricultura no Brasil e às contradições provocadas 

pela expansão das relações capitalistas no campo. É a partir desse sujeito coletivo que ocorre 

o encontro dos processos de Educação Popular, vinculado à Teologia da Libertação. 

Consideramos esse processo como um dos responsáveis pela matriz ético-política do 

Movimento Agroecológico.  

3.2 – As Comunidades Eclesiais de Base – CEBs: a formação dos princípios ético-

políticos do Movimento Agroecológico  

“As CEBs é a mãe, o Sindicato é o pai” 

Agricultor agroecológico de Araponga-MG 

Ao discorrer sobre a agroecologia no município de Araponga-MG, o agricultor autor 

da epígrafe remete a dois processos sociais como sendo marcos originários do Movimento 

Agroecológico na Zona da Mata mineira: as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs (“mãe”) 

e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais – (“pai”). Assim como o agricultor, os estudos sobre 

agroecologia também trazem como origem do Movimento Agroecológico no Brasil e na Zona 

da Mata mineira os processos desencadeados pelas CEBs.   

O contexto político econômico da década de 1960, imposto pela ditadura militar no 

Brasil e na América Latina, interrompeu o processo de organização no campo e na cidade e 

suprimiu os espaços de participação popular nas decisões políticas do país.  Além disso, o 



 

 

98 

reforço da estrutura de latifúndio aparece no estímulo à ocupação das fronteiras pelo grande 

capital, bem como o incentivo à expansão da fronteira agrícola. Esse fenômeno foi marcado 

pelo surgimento de conflitos, lutas e resistência. Foi nesse período que a categoria 

“camponês” ganhou sentido político, marcado pela resistência de trabalhadores rurais, 

posseiros, arrendatários, foreiros, etc. (MEDEIROS, 1989). 

Nesse mesmo contexto, a Igreja Católica passou por uma renovação e fez a opção 

pelos pobres, a partir do Concílio Vaticano II. As elaborações sobre a pobreza como uma 

condição estrutural do capitalismo, fruto da exploração do trabalho, e a vinculação da teologia 

e prática cristãs no sentido de superação dessa condição são as bases do que passou a ser 

denominado como Teologia da Libertação (LIBANIO, 2013).  

A Teologia da Libertação, portanto, “pensa o mundo como processo de transformação 

da sociedade injusta, a partir do compromisso com os injustiçados em vista da construção de 

uma sociedade nova” (LIBANIO, 2013 p. 1338). Essa concepção de uma prática cristã 

direcionada à superação da condição de opressão vivida pelos pobres passa a orientar o 

conjunto de práticas (educativas, sobretudo) dos agentes pastorais vinculados à Igreja 

Católica. A efetivação dessa concepção de sociedade onde a superação da pobreza relaciona-

se com o fim da injustiça social causada pelo modo de produção capitalista, ganha 

materialidade na organização das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs (BETTO, 1981). 

As CEBs se organizavam (e ainda se organizam) como pequenos grupos em torno da 

paróquia (urbana) ou da capela (rural) para discussão da realidade. É por isso que, de acordo 

com Frei Betto, “(...) a comunidade eclesial de base abre-se ao movimento popular, ajudando 

a criar ou a fortalecer formas de organização popular autônomos, desvinculados do Estado e 

da Igreja” (BETTO, 1981, p. 8). Em um contexto no qual havia poucos espaços de reflexão 

coletiva em função da supressão das liberdades políticas, as CEBs foram espaços 

privilegiados de reflexão comunitária e organização política e como “espaço de expressão da 

palavra do oprimido” (BETTO, 1981, p. 10). 

A Educação Popular e a gênese do princípio ético-político fundamentadas na opção 

pelos pobres e na luta pela libertação produzem leituras compartilhadas de mundo e 

concepções de sociedade que orientam as experiências educativas. A Teologia da Libertação 

fundamentou diversas experiências: a) do levantamento de elementos para compreensão da 

realidade, como uma análise ou mediação socioanalítica (ver); b) do despertar da consciência 

política, um discernimento ou mediação hermenêutica (julgar); c) da proposição de ações 

voltadas à transformação da realidade, como uma ação, uma mediação política (agir) 

(MILLÁN & EDKAR, 2013; KLENK, 2014).  
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Analisando o processo histórico de constituição do Movimento Agroecológico no 

Brasil, Petersen e Almeida (2006) indicam como gênese do movimento os processos 

educativos estabelecidos pelas - CEBs. De acordo com os autores, esses processos 

favoreceram discussões contínuas nas comunidades sobre as dificuldades impostas pelas 

dinâmicas de transformações do campo, de forma que: 

 
Esse exercício de vivência e reflexão comunitária se dá fundamentado em um 
método dialético que prima por vincular as práticas concretas da vida cotidiana com 
a leitura crítica do evangelho. Por intermédio do método “ver, julgar e agir”, supera-
se a dualidade fé-vida fundada na doutrina que reduz o ‘ser cristão’ ao domínio 
intelectual-moral das verdades reveladas e explicitadas pelo magistério eclesiástico 
(PETERSEN & ALMEIDA, 2006, p. 13). 
 
 

A associação das práticas cotidianas dos camponeses com a reflexão sobre a realidade 

promoveu um processo de organização política frente às questões concretas que permeavam o 

campo na década de 1970, período de intensificação dos conflitos e de expansão da 

modernização da agricultura. A forma de organização das CEBs gerou um processo de 

sociabilidade política nas comunidades, promovendo ambientes favoráveis ao envolvimento 

dos camponeses na solução de questões imediatas (PETERSEN & ALMEIDA, 2006). 

Na Zona da Mata mineira, as formas de organização das CEBs, materializadas em 

cursos de formação de lideranças, promoveram o surgimento dos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais, principal agente interlocutor dos processos de formação de 

trabalhadores/as do campo em agroecologia na região, na interação com o CTA-ZM e a 

Universidade Federal de Viçosa. De acordo com Silva (2010), o processo de constituição dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais na Zona da Mata se deu com os trabalhos e reflexões das 

CEBs, assumindo uma amplitude maior com o Movimento Boa Nova (MOBON)56.  

Essas práticas sociais promovidas pelas CEBs e os princípios ético-políticos que 

orientavam seus processos educativos podem ser observados em outras regiões do país, como 

identificado por Schmitt (2016). Ao analisar a trajetória da rede de agroecologia no território 

do Borborema, na Paraíba, a autora identifica o mesmo vínculo entre a formação de lideranças 

                                                

56 O MOBON inicia-se em 1975, com uma dinâmica de cursos, grupos de reflexão, comunidades e plenárias que 
contribuíram para a formação de uma gama de lideranças camponesas católicas que vieram a constituir os 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais (SILVA, 2010). 
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promovidas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT)57 e das CEBs com os processos de 

organização do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais naquele território.  

As CEBs também aportaram contribuições ao que se refere aos princípios pedagógicos 

que orientaram as experiências educativas desenvolvidas pelo Movimento Agroecológico. 

Compreendemos que esses princípios são fundamentos pela concepção de Educação Popular, 

sob os quais se estruturam processos de formação de trabalhadores/as em que: a) a 

estruturação das ações se dá a partir das questões colocadas pelas famílias; b) iniciativas de 

cooperação local, voltadas para otimizar o uso de recursos locais; c) as CEBs enraizaram suas 

ações nas práticas de convívio pré-existentes nas comunidades (de solidariedade, confiança e 

cooperação) (PETERSEN & ALMEIDA, 2006); d) desenvolvimento de uma postura crítica 

frente ao mundo. 

Olhar para o local, para a sociabilidade, para a cultura e para as formas de organização 

da agricultura camponesa, a partir do trabalho camponês, parece ser o ponto de partida para a 

conformação dos processos formativos das CEBs no contexto da Educação Popular.  O 

trabalho camponês e suas mediações, as formas de manejo dos agroecossistemas, interações 

com a natureza, interações com o mercado, dentre outras, parece ser o que fornece os 

conteúdos programáticos, os temas que são discutidos pelos camponeses, a fim de conhecer a 

sua realidade. A partir do quadro 08, a seguir, aprofundaremos essa análise.  

 

QUADRO 08 – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE NA ZONA  
                           DA MATA 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

57 A Comissão Pastoral da Terra – CPT também atuou no processo de constituição dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais na Zona da Mata mineira, sobretudo, a partir da assessoria jurídica no registro e abertura 
dos sindicatos, criando condições jurídicas para o seu funcionamento (SILVA, 2010).  
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- Grupos de Reflexão formados por 5 a 8 famílias; 

- Encontros realizados entre as famílias; 

- Cada encontro tem uma ‘pergunta geradora’; 

- Ao final dos encontros, tem o compromisso de assumir uma ação prática comunitária; 

- Os temas são socializados em plenário ao final do ciclo de encontros. 

Recursos Pedagógicos 

- Mística e animação– “Mística e animação movida pela música relacionada com os temas”; 

- Teatros/Dramatização – Relacionados com os temas; 

- Textos bíblicos/ Uso de metáforas– “ler o texto e o contexto”; 

- Uso de desenhos, ilustrações– “para ajudar o povo a entender”; 

- Uso de “fatos da vida” – perguntas geradoras relacionadas com problemas comunitários. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do depoimento do entrevistado 09. 

 

O quadro 08 traz uma descrição da organização pedagógica das CEBs na Zona da 

Mata mineira, que teve início na década de 1980, e mantém a mesma estrutura até o momento 

atual.  Define-se como um grupo de famílias organizadas em “Grupos de Reflexão”, que 

promovem encontros entre si. Cada encontro tem uma pergunta geradora envolvendo temas 

comunitários (saneamento, questões trabalhistas, condições de moradia, questões relacionadas 

ao manejo dos agroecossistemas, etc.). Esses temas são discutidos e apresentados ao final do 

ciclo de encontros, em um plenário onde todos os “Grupos de Reflexão” apresentavam as 

discussões realizadas nos encontros. Os debates giravam em torno de questões relacionadas ao 

trabalho no campo, às contradições na relação capital e trabalho e à necessidade de garantia 

de direitos. Como afirma o agricultor, entrevistado 04, “eu lembro muito da discussão do 

trabalhador rural sem contrato, sem documentação” (Depoimento entrevistado 04, Divino). A 

agroecologia também se apresentava como um tema para reflexão, mesmo não identificada 

por este nome. Em depoimento, a agricultora entrevistada 06, recordou da imposição da 

utilização de agrotóxicos como manifestação clara da Revolução Verde e a perda de 

autonomia dos agricultores/as sobre seu processo de trabalho. A agricultora afirma: “eu 

lembro de um tema que era a questão do veneno [agrotóxico] e as pessoas diziam que tinham 

que usar [o patrão obrigava] (...) eu lembro das pessoas dizendo que não tinham terra para 

fazer algumas coisas” (Depoimento entrevistada 06, Araponga).  

Importa compreender como os processos desencadeados pelos grupos de reflexão 

desvelavam a realidade objetiva, na “contradição vivida na situação concreta” (FREIRE, 

1987, p. 17), em que essas revelações mobilizam trabalhadores/as com uma visão crítica do 

mundo. Nessas discussões, estavam presentes concepções de agroecologia, como afirma o 
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agricultor entrevistado 05: “a gente falava da terra, o cuidado com o planeta em geral, sobre 

alimentação de qualidade, que não poderia usar veneno, de aproveitar tudo que você tem na 

propriedade, formas de adubar, de nutrir as plantas” (Depoimento entrevistado 05, Araponga).  

Os temas debatidos traziam valores compartilhados que compunham o repertório 

cultural da agricultura camponesa. Mas também traziam as contradições da situação de 

exclusão de uma classe trabalhadora inserida em um processo de modernização agrícola que 

acentuava os conflitos agrários no Brasil e, por conseguinte, também na Zona da Mata 

mineira. O reconhecimento desse antagonismo de classe promovia a formação de consciência 

política, de pertencimento, o “fazer-se” do campesinato enquanto um sujeito coletivo na luta 

por direitos. Essa consciência criou formas “para o povo entender o que é opressor e o que é 

oprimido” (Depoimento entrevistado 09, Educador Popular).  

Foi dessa forma que os trabalhadores/as iniciaram o processo de conquista de terras 

coletiva em Araponga (CAMPOS, 2014)58. Nas palavras da agricultora entrevistada 06:  

 

Quando começa a discussão de acesso à terra, eu lembro dessa discussão, quando o 
pessoal ia fazer a leitura da bíblia sobre dividir e colocar em comum, eu lembro que 
eles refletiam que tinham que comprar em comum, foi onde nasce a questão do 
acesso à terra (Depoimento entrevistada 06, Araponga).  
 
 

As CEBs trouxeram novos significados para a socialização política dos 

trabalhadores/as, conformando concepções e práticas que permitiram uma elaboração 

político-pedagógica para o Movimento Agroecológico, materializado nas práticas educativas 

de agricultores/as que participavam do movimento e desenvolveram trabalhos comunitários. 

Um aspecto importante que o processo de formação das CEBs proporcionou foi reflexão 

sobre a relação ser humano/natureza, baseada na memória biocultural (TOLEDO & 

BARRERRA BASSOLS, 2015) de forma a: “não enxergar só as pessoas, mas enxergar tudo 

que tem vida no planeta” (Depoimento entrevistado 08, Espera Feliz).  Essa concepção 

orientou a prática política do movimento sindical, como afirma o agricultor entrevistado 08, 

referindo ao processo de constituição do movimento sindical de Espera Feliz: 

 
A partir do momento que a gente começou a participar dos movimentos, 
principalmente na construção dos sindicatos dos trabalhadores rurais na região, 
começou essa discussão desde a questão do respeito aos direitos sociais, os direitos 
do cidadão, mas com um olhar como um todo, para essa questão da natureza 
(Depoimento entrevistado 08, Espera Feliz).  

                                                

58 Trata-se de uma espécie de Fundo Rotativo de Crédito, em que os trabalhadores rurais adquirem uma área de 
terra e onde cada novo proprietário pode adquirir uma área, a partir de suas condições (CAMPOS, 2014). 
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A cultura camponesa como parte integrante da formação dos/as trabalhadores/as se 

constituiu como um princípio pedagógico. Tal cultura se expressava na “mística e animação 

movida pela música relacionada com os temas”, em que “o povo começa a cantar nas 

comunidades, as músicas falando dos problemas da comunidade. Nessa época o povo cantava 

a questão do direito, da relação do poder” (Depoimento entrevistado 09, Educador Popular). 

Durante a pesquisa de campo, por meio da observação realizada no congresso do Sindicato 

dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Espera Feliz – SINTRAF, em dezembro de 

2019, as contradições da sociedade capitalista e as situações de conflitos foram evidenciadas 

durante as falas dos representantes das organizações. O Educador Popular, entrevistado 09, 

cantava aos trabalhadores, que cantavam juntos os dizeres: “Quem vai defender a natureza: 

vai ficar é do lado de cá! Quem vai defender os agrotóxicos: vai ficar é do lado de lá! ” 

Historicamente conformaram-se concepções de campo e de sociedade no Movimento 

Agroecológico que evidenciam as contradições do modo de produção capitalista, a 

contradição entre agronegócio e agricultura camponesa. Essas concepções produziram 

práticas educativas comunitárias que constituem a agroecologia em sua dimensão ético-

política. 

A vinculação das CEBs aos processos de Educação Popular produziu formas de 

ensinar, recursos pedagógicos que permitiram um processo de diálogo, em que a realidade 

vivida e os processos de trabalho no campo se colocavam como mediação do entendimento do 

mundo. Nesse aspecto, dos nexos entre trabalho e educação cuja centralidade está em criar 

uma “dinâmica de ouvir o povo” (Depoimento entrevistado 09, Educador Popular). A leitura 

do mundo se deu por meio do uso de metáforas, desenhos, cartilhas, pois “as pessoas não 

sabiam ler” e dos chamados “Fatos da vida”. De acordo com o entrevistado 09, fatos da vida 

consistiam em: “historinhas (...) se o fato da vida estava relacionado à questão da exploração 

do trabalho, tinha a pergunta: ‘você acha justo a pessoa ter dupla jornada sem carteira 

assinada? ” (Depoimento entrevistado 09, Educador Popular).  

A cultura camponesa se manifesta enquanto um princípio pedagógico em diferentes 

espaços de construção do conhecimento agroecológico promovidos pelo movimento. É um 

elemento importante dessa pedagogia em construção que pode ser identificada, a partir das 

CEBs: a cultura como uma forma de entendimento das relações sociais de produção, suas 

contradições e conflitos.  Mas a cultura camponesa é, sobretudo, a possibilidade de produção 

de ações educativas concretas na perspectiva de mudança social. Os “valores compartilhados” 

pelos camponeses baseados na sua “cosmovisão” (TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015) 

orientam os processos de interação com a natureza.  
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FOTO 01 – TROCA DE SABERES UFV – 2011 
 

 

 
Fonte: Registro colaborativo Troca de Saberes  

 

Na foto 01 acima, um Educador Popular aparece com o violão cercado de agricultores 

e uma agricultora, membros de movimentos sociais do campo e lideranças que participaram (e 

ainda participam) dos processos de formação da CEBs. O diálogo se dá na dialética da 

realidade mediada pela cultura camponesa, por meio da música e da mística. O diálogo com a 

realidade, as interseções da Educação Popular e da cultura camponesa na produção de 

conhecimento acerca da agroecologia vai se constituindo, também, no reconhecimento da 

diversidade dos povos que compõe esse movimento, como afirma o entrevistado 09: “o negro 

é de um jeito, o índio é de outro” (Depoimento entrevistado 09, Educador Popular). 

Na agricultura camponesa na zona da mata, essa diversidade constitui um movimento 

que compreende a cultura como parte da concepção de campo intrínseca na definição de 

agroecologia que orienta suas práticas educativas, na medida em que “dá visibilidade a esses 

grupos que são grupos de resistência”, uma cultura que estabelece uma relação dialética, em 

que ao mesmo tempo “se modifica, mas ela também consegue se manter” (Depoimento 

entrevistado 09, Educador Popular). 

A cultura se mantém porque é incorporada à experiência humana, “herdada e 

compartilhada”, como diria Thompson (2008), por pessoas que resistem aos processos de 

subsunção do trabalho camponês ao processo de acumulação do capital (PLOEG, 1993). 

Nessa resistência, formam-se concepções de campo em que a agroecologia se destaca como 

um conceito político, uma vez que, “na opção pela agroecologia, você também faz opção 

contra um sistema político que vê a natureza como mercadoria, e não como uma casa em que 

todos os seres vivem” (Depoimento entrevistado 09, Educador Popular). 
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Esse é o vínculo que estabelecemos entre as práticas pedagógicas das CEBs e os 

princípios ético-políticos fundamentados na Educação Popular que orientam suas ações, com 

a elaboração pedagógica do Movimento Agroecológico. Essa elaboração compreende tanto a 

forma como o campesinato se reproduz social, cultural e economicamente, quanto à produção 

de sentidos e significados que conformam repertórios de análise da realidade.  

A dimensão simbólica presente na sociabilidade camponesa, como atributo de sua 

cultura, utilizada como “método” pelas CEBs, promoveu um processo de organização frente 

às questões concretas e aos conflitos que permeavam o campo, em que se colocava a 

dimensão da relação cotidiana (a realidade vivida) como tema gerador (FREIRE, 2014) dos 

processos educativos. Falar em “realidade vivida”, no âmbito da agricultura camponesa, 

significa trazer a dimensão da relação ser humano/natureza, expressa na forma de 

instrumentos, métodos e técnicas de manejo dos agroecossistemas, diretamente relacionados 

ao patrimônio cultural historicamente transmitido. A materialidade do trabalho camponês e as 

mediações que são possíveis de se estabelecer com o conhecimento sistematizado, científico, 

conformam concepções de educação. 

Cintrão (1996) e Comerford (2003) identificaram o processo de formação das CEBs na 

Zona da Mata mineira como um evento importante para a constituição do movimento sindical. 

O estudo de Silva (2010) mostra como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espera Feliz 

possibilitou a criação de cooperativas de produção e de crédito no município. As mesmas 

pessoas formadas pelo Sindicato participaram da constituição e assumiram a direção das 

cooperativas. A articulação da temática ambiental no âmbito desta ‘comunidade moral 

militante’, categoria mobilizada por Comerford (2003), para se referir aos laços de 

proximidade do conjunto de trabalhadores/as participantes das CEBs, contribuiu para a 

formação dos trabalhadores/as, desenvolvendo capacidade de assumirem, por meio do 

trabalho associado (TIRIBA & FISCHER, 2013) a direção dos diversos Sindicados de 

Trabalhadores Rurais da região, e posteriormente, de cooperativas de crédito e de produção. 

De acordo com Thompson (1981) “toda luta de classe é ao mesmo tempo uma luta 

acerca de valores” (THOMPSON, 1981, p. 190). Esses valores compartilhados pelas CEBs 

foram estabelecendo valores ambientais e concepções de natureza que, orientados por 

princípios ético-políticos incorporados, passaram a expressar práticas educativas 

desenvolvidas pelos próprios trabalhadores/as.  
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FOTO 02 – PROTEÇÃO DE NASCENTE – ESPERA FELIZ 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A foto 02 refere-se ao debate realizado nos grupos de reflexão da comunidade rural 

“Nossa Senhora de Fátima”, localizada no município de Espera Feliz. Ao discutirem sobre a 

problemática ambiental causada pela falta de cuidado com as nascentes nos “Grupos de 

Reflexão” da comunidade, o casal de agricultores (entrevistada 07 e entrevistado 08) elaborou 

um termo de compromisso junto aos trabalhadores/as em que todos tinham que assumir a 

responsabilidade de proteger as nascentes da comunidade (texto da foto 02). Esse processo 

representa valores compartilhados pelas CEBs, os princípios ético-políticos constituídos por 

meio dessa experiência educativa.  

 O valor do cuidado da natureza como um sistema vivo. Princípios ético-políticos 

vinculados à “comunidade moral militante” COMERFORD (2003), na qual a dimensão 

técnica utilizada na proteção da nascente se mescla à dimensão ético-política, com o valor da 

terra como uma “mãe”, como descrito no termo de compromisso anexado junto à cruz. Essa é 

uma evidência de como a experiência histórica das Comunidades Eclesiais de Base produz 

uma forma de ensinar, que tratamos como um elemento da Pedagogia do Movimento 

Temo de Compromisso: 
Nós, abaixo relacionados, estivemos 
presentes nesta localidade, na qual 
demos graças e louvor ao Deus pai 
universal e nossa mãe natureza e pela 
qual assumimos o compromisso pela 
conservação e preservação desta 
fonte natural para o nosso bem-estar 
e das gerações futuras.  
Texto escrito pela entrevistada 07 
e pelo entrevistado 08 e colocado 
na cruz.  
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Agroecológico. Ou seja, as experiências dos movimentos populares vinculados à Teologia da 

Libertação e às Comunidades Eclesiais de Base –CEBs deram base para as práticas de 

Educação Popular presentes na experiência educativa do Movimento Agroecológico.   

Da mesma forma, também se tem a relação entre os processos de trabalho camponês e 

de produção pedagógica discutida pelas CEBs no roteiro de reflexão de janeiro de 2020. 

 

FIGURA 02 – ROTEIRO GRUPO DE REFLEXÃO NO MUNICÍPIO DE DIVINO-MG, 2020 
 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A figura 02 acima é de um roteiro elaborado como um guia de discussão para os 

“Grupos de reflexão” nas comunidades rurais do município de Divino, em janeiro de 2020. O 

roteiro foi elaborado por um conjunto de pessoas vinculadas ao Movimento Agroecológico, 

membros do movimento sindical, pesquisadores vinculados à UFV e membros do CTA-ZM. 

No título do roteiro, já aparece o tema: “Agroecologia é cuidar da nossa casa comum”. Na 

introdução, intitulada “A mãe terra clama por agroecologia”, os conteúdos tratados se referem 

aos processos de modernização da agricultura, do papel do Estado na definição de políticas 

agrícolas baseadas nos pacotes tecnológicos, à elaboração de currículos nas universidades 
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vinculadas a essas propostas, bem como ao conceito de agroecologia, que se apresenta da 

seguinte forma: 

 
Mas, afinal, o que é Agroecologia?  Agroecologia é uma forma de agricultura 
sustentável, que conjuga conhecimentos científicos e tradicionais.  Agroecologia é 
aprender a cuidar da terra, com amor.   Para isto, contamos com os seres que 
habitam a terra. Na agroecologia, cultivamos com a vida e não com a morte. p. 3.  
 
 

Intercalados com textos bíblicos e com fatos da vida, referindo as experiências 

protagonizadas por trabalhadores/as na Zona da Mata mineira em relação à agroecologia, tem-

se um conjunto de questões que exercem a função de “temas geradores”, como nos ensina 

Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido.  Dessa forma promovem uma reflexão 

relacionada ao trabalho camponês, à cultura popular e ao desenvolvimento de práticas como 

troca de sementes, cuidado com o solo, cuidado com o lixo, entre outros, como sintetizado no 

quadro 09 a seguir: 

 

QUADRO 09 – TEMAS GERADORES PRESENTES NO ROTEIRO DOS GRUPOS DE REFLEXÃO 
 

Questões geradoras Compromisso da semana 
“Nossa comunidade tem ouvido os clamores da 
natureza”? p. 6 

“Trazer para próxima reunião um alimento que 
tenha um significado cultural para você e sua 
família” p. 7  

“Tem Deus na semente que plantamos? Tem Deus 
nas águas que bebemos e na terra que cultivamos? 
” p. 6 

“Preparar mudas e sementes, para levar para 
trocar” p. 11 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do roteiro 

 

Por meio de um processo histórico de organização dos trabalhadores/as da Zona da 

Mata mineira, a totalidade social é debatida, por exemplo, no caso das sementes transgênicas, 

motivada pela questão geradora “Tem Deus na semente que plantamos? ”, ao mesmo tempo 

em que proporciona uma prática de troca de sementes e mudas, historicamente presente na 

sociabilidade e cultura camponesa e que foi interrompida pelo processo da modernização da 

agricultura.  

O que queremos destacar com esses exemplos, é o argumento de que “(...) os grupos 

populares são perfeitamente capazes de aprender a significação do discurso teórico. E isso é 

apreendido em outra linguagem, com outra vestimenta” (FREIRE e NOGUEIRA, 1977, p. 

38). No caso em questão, a cultura camponesa e o trabalho camponês são mediações na 

produção do conhecimento agroecológico, que associadas a um conjunto de valores 

historicamente compartilhados conformam um jeito de ensinar e aprender agroecologia, uma 



 

 

109 

Pedagogia do Movimento Agroecológico em que os camponeses/as também se fazem 

educadores/as. 

Por fim, durante a pesquisa de campo e realização das entrevistas, deparei-me com um 

grupo de reflexão, discutindo o roteiro mencionado. Famílias conduzidas por uma camponesa 

que, de posse da palavra e da concepção de educação, de campo e de sociedade constituída na 

interação com o mundo e com o Movimento Agroecológico, exercia o papel de educadora 

com uma intencionalidade de educar as pessoas para “cuidarem da nossa casa comum”. 

Portanto, voltando ao ponto de partida, a fala atribuída ao agricultor de Araponga-MG, 

que abriu esse capítulo com a epígrafe “(...) as CEBs é a mãe, o Sindicato é o pai (...)” 

apresenta evidências históricas sobre como esse processo de organização comunitária e de 

formação de lideranças contribuiu para a constituição do Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais na Zona da Mata de Minas Gerais. Esse processo produziu princípios 

ético-políticos que orientavam (e ainda orientam) as práticas pedagógicas das CEBs e que, de 

certa forma, também orientam as práticas do Movimento Agroecológico na Zona da Mata 

mineira.  

É possível sintetizar os princípios ético-políticos que orientaram as experiências de 

Educação Popular desenvolvidas pelas CEBs e que compõem a matriz pedagógica do 

Movimento Agroecologico como: a) concepção de sociedade que reconhece as injustiças 

sociais como um problema estrutural do modo de produção capitalista; b) organização dos 

trabalhadores/as como forma de superação das condições de opressão; c) processos 

horizontais de diálogo mediados pela realidade concreta; d) a cultura popular e a cultura 

camponesa como componentes dos processos educativos; e) a educação como um ato político, 

de formação de consciência ambiental. 

3.3 – A agricultura Alternativa e as tecnologias adaptadas aos contextos locais: os 

princípios técnico-produtivos do Movimento Agroecológico   

Um dos marcos históricos considerados como fundantes do debate agroecológico no 

Brasil é o “movimento da agricultura alternativa” (CINTRÃO, 1996; DIAS, 2004; LUZZI, 

2007; PETERSEN & ALMEIDA, 2006). Este movimento tem sua origem na década de 1960, 

nos países da Europa e nos Estados Unidos e pode ser interpretado como uma reação crítica 

aos problemas ambientais gerados pelo ‘desenvolvimento’ capitalista (CINTRÃO, 1996). 

As referências que compuseram o arcabouço teórico dessa crítica e que deram origem 

ao “movimento de agricultura alternativa” foram, principalmente, a publicação, em 1964, do 

livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que indicava os impactos causados pelo uso de 
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agrotóxicos e a criação, em 1972, da International Federation on Organic Agriculture 

Moviment (IFOAM), na França. Foi um marco importante na medida em que reuniu, a nível 

internacional, diferentes organizações em torno do debate do movimento ambientalista 

(LUZZI, 2007).  

Nos anos de 1980, organismos internacionais incorporaram o discurso do movimento 

ambientalista acerca da necessidade de se estabelecer alternativas que minimizassem os 

impactos ambientais causados pela agricultura industrial capitalista. Nesse sentido, as 

propostas elaboradas eram de criar processos de desenvolvimento ecologicamente 

sustentáveis, nos quais os agricultores deveriam ser protagonistas, daí surgem financiamentos 

e projetos vinculados à cooperação internacional, por exemplo, de financiamento de propostas 

de desenvolvimento comunitário (DIAS, 2004). 

Nesse mesmo período, o movimento pela agricultura alternativa no Brasil começou a 

despertar interesses em diferentes setores das universidades, envolvendo pesquisadores/as e 

estudantes. Alguns estudos podem ser destacados como referências científicas que apresentam 

alternativas ao padrão implementado pela Revolução Verde, tais como: a) Em 1976, 

Lutzenberger publicou Fim do futuro: manifesto ecológico brasileiro em que denunciava os 

efeitos do industrialismo no meio ambiente, propondo métodos mais ecológicos para a 

agricultura; b) Em 1979, Adilson Paschoal publica Pragas, praguicidas e a crise ambiental, 

em que apresentava como o uso crescente de agrotóxicos tinha um efeito paliativo no combate 

às pragas; c) Em 1980, Ana Primavesi publicou O manejo ecológico do solo, defendendo que 

os solos são substratos vivos que dão suporte à produção agrícola; d) em 1981, João Bosco 

Pinto publicou Tecnologias e pequena produção no desenvolvimento rural, em que 

argumentava que a agricultura alternativa deveria reforçar os processos de organização e de 

resistência dos agricultores no campo (DIAS, 2004; LUZZI, 2007; MONTEIRO & 

LONDRES, 2017).  

A incorporação e ampliação desse debate no Brasil ganha expressão, a partir da 

realização de diversos Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa- EBAA59. O I EBAA 

foi realizado em Curitiba pela Federação das Associações dos Engenheiros Agrônomos do 

Brasil (FAEAB) e pela Federação dos Estudantes de Agronomia (FEAB). O foco dos debates 

proferidos nesses encontros era a denúncia sobre a contaminação causada pelos agrotóxicos; 

                                                

59 Foram realizados quatro Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa – EBAAs, na década de 1980. O I 
EBAA, em Curitiba (1981). O II EBAA, em Petrópolis (1984); o III EBAA, em Cuiabá (1987) e o IV EBAA, em 
Porto Alegre (1989) (LUZZI, 2007, PADULA, et al, 2013). 
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erosão dos solos e aumento do número de doenças e pragas nas lavouras. Em contrapartida, 

eram propostas tecnologias alternativas em substituição às técnicas desenvolvidas no âmbito 

da Revolução Verde. “Tecnologias Alternativas” eram consideradas como tecnologias 

apropriadas às condições dos pequenos agricultores, pouco intensivas em capital, que 

reduzissem os riscos e potencializassem os recursos existentes localmente (CINTRÃO, 1996). 

Esses encontros também contribuíram para a ampliação da base social do movimento da 

agricultura alternativa, permitindo a aproximação dos movimentos sociais desse debate, 

principalmente os sindicatos de trabalhadores rurais, bem como uma articulação da temática 

envolvendo órgãos do estado, tais como secretarias de agriculturas, etc. (LUZZI, 2007). 

De acordo com Dias (2004), os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa foram 

espaços importantes para a “construção de um consenso em torno do significado e do valor 

cultural da noção de agricultura alternativa”, em que as pessoas se identificavam “com a 

causa” (DIAS, 2004, p. 110). Elabora-se, a partir de então, o conceito de agricultura 

alternativa, que se restringia a um conjunto de técnicas que deveriam ser utilizadas de forma 

que promovesse um equilíbrio com o meio ambiente, a partir de três vertentes principais: a) 

vertente técnica (orgânica ecológica) que atribuía os conhecimentos técnicos e práticos 

voltados a atingir nichos de mercado; b) a vertente político-ideológica, que promovia o debate 

crítico ao padrão tecnológico hegemônico; c) a vertente de caráter social, que defendia a 

identificação, sistematização e a difusão das tecnologias alternativas vinculadas aos processos 

de experimentação dos próprios agricultores (LUZZI, 2007).  

A perspectiva social contribuiria para organização de processos de intervenção 

pautados em metodologias participativas e diagnósticos dos agroecossistemas, a fim de 

evidenciar as diferentes práticas de manejo produzidas por agricultores/as no país. A 

concepção de educação que orientou a Pedagogia do Movimento Agroecológico começou a se 

desenhar nesse contexto, como nos mostra Dias (2004):  

 
A elaboração dos novos conhecimentos e técnicas deveria partir do aprendizado das 
realidades e experiências dos agricultores locais, apropriando-se dos seus interesses 
e se opondo, desse modo, ao caráter invasivo da intervenção governamental que 
geralmente impunham às localidades os conhecimentos e as técnicas externas, não 
levando em consideração as suas especificidades, o que, no final das contas, gerava 
dependência destes agricultores aos insumos e processos modernos de produção 
(DIAS, 2004, p. 111). 

 
 

Apesar de todo processo de organização comunitária estabelecido, desde a década de 

1970, por meio das CEBs, que fez emergir o Movimento dos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais, a produção sistemática de uma “agricultura alternativa” à Revolução Verde só se 
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delineou no final dos anos 1980. Fatores conjunturais tais como a emergência desse debate 

nas organizações de agronomia e de grupos de agricultura alternativa nas universidades, 

foram importantes para a elaboração de uma teoria crítica ao modelo de agricultura industrial 

e seus impactos. A identificação de experiências de agricultura alternativa, desenvolvidas no 

país, vinculadas aos processos organizativos locais, contribuiu para constituir o Projeto de 

Tecnologias Alternativas da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – 

PTA-FASE (PETERSEN & ALMEIDA, 2006). A materialidade de uma experiência piloto de 

implantação de tecnologias alternativas em um sítio no município de Paraty, no Rio de 

Janeiro, forneceu subsídios para a elaboração de uma proposta mais ampla de estruturação de 

um projeto nacional de produção e difusão de tecnologias alternativas no Brasil (DIAS, 2004). 

O PTA-FASE pode ser considerado um marco importante de organização do 

Movimento Agroecológico no Brasil. Tal projeto tinha como objetivo a possibilidade de 

produzir propostas tecnológicas que fossem possíveis de serem incorporadas pelos 

agricultores/as por oferecerem baixo custo e capacidade de aumentar a produção de forma 

sustentável. A investida em tecnologias alternativas significava, naquele contexto, a 

“possibilidade de fortalecer tanto a capacidade produtiva dos pequenos produtores quanto um 

meio para enfraquecer as relações de dominação e dependência, às quais estes agricultores 

estariam sujeitos ao aderirem a agricultura moderna” (DIAS, 2004, p. 118).  

A questão geral que norteou a criação do PTA/FASE e orientou a pesquisa inicial das 

experiências de agricultura alternativa no Brasil foi a seguinte: 

 
Até que ponto e em que condições econômicas, sociais e políticas, a incorporação de 
tecnologias alternativas pela pequena agricultura campesina pode articular-se com a 
luta em curso pela terra; contribuir para a fixação no campo da mão-de-obra 
familiar; melhorar os padrões socioeconômicos vigentes de produção e aumentar o 
poder de resistência e de organização dos agricultores pobres frente ao processo de 
expropriação? (PTA-FASE, 1988, p. 21). 
 
 

Nesse sentido, se constituiu uma relação das práticas locais de experimentação em 

tecnologias alternativas com o contexto político em escala nacional, de contestação ao modelo 

de agricultura hegemônico. O sujeito histórico do movimento, a agricultura camponesa, 

forneceu experiências concretas, elementos que compuseram o arcabouço técnico-produtivo 

da agricultura alternativa.  

Com a criação do PTA-FASE, elabora-se, por conseguinte, sua estrutura organizativa, 

ou melhor, a sua forma de organização para executar um processo de pesquisa e intervenção 

social voltado à agricultura alternativa. Um aspecto importante foi a busca e identificação de 

experiências com tecnologias alternativas no Brasil, iniciadas em 1983. O paradigma 
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científico dominante permeava as instituições de pesquisa e universidades. Era necessário um 

primeiro levantamento, um diagnóstico que evidenciasse abordagens e informações sobre 

tecnologias alternativas voltadas à produção agrícola. Essas informações foram sistematizadas 

e registradas em um acervo, uma base de dados que serviu de apoio aos técnicos na 

formulação das intervenções, como aos agricultores/as (DIAS, 2004). Tem-se, portanto, uma 

fonte importante de informações referente ao conhecimento acadêmico que seria reunida em 

um diagnóstico junto às instituições de pesquisa e universidades. Outro diagnóstico com 

objetivo de gerar outra fonte de informações e conhecimento acerca das tecnologias 

alternativas foram as experiências práticas dos agricultores/as. 

Iniciados os processos de diagnóstico, tanto no âmbito da academia, quanto nas 

entidades de assessoria, realizou-se um encontro, em 1983, no qual se estabeleceu a dinâmica 

operativa do PTA-FASE, que teria uma coordenação nacional, responsável pela animação do 

movimento, organização e circulação das informações sistematizadas, a partir dos estudos e 

experiências em tecnologias, bem como a promoção de encontros regionais e locais para 

promover a troca de experiências. Tem-se, portanto, um processo metodológico bem definido 

de atuação do PTA-FASE, organizado, a partir das seguintes estratégias de ação:  

 
a) estudar, sistematizar e avaliar – a partir de suas características sociais, 
econômicas e agronômicas – experiências de geração, adaptação e utilização de 
tecnologias apropriadas para pequenos produtores; b) lançar as bases de uma 
rede nacional de informação, intercâmbio de ajuda mútua, abrangendo 
movimentos de pequenos agricultores (associações, sindicatos, etc.) e técnicos 
comprometidos com o fortalecimento do modelo alternativo de 
desenvolvimento agropecuário; c) prestar serviços de assessoria a organizações 
e comunidades de pequenos produtores, nas áreas de produção, comercialização 
e organização do trabalho (PTA-FASE, 1986, p. 5 apud DIAS, 2004, p. 124). 
 
 

Em 1984, com impulso da cooperação internacional, o PTA-FASE estruturou uma 

equipe de trabalho e estendeu parcerias com outras ONGs vinculadas à articulação nacional. 

Inicia-se, nesse contexto, um processo nacional de identificação, sistematização e a difusão de 

novas tecnologias. Criou-se um processo de interação e articulação denominado “Redes de 

Intercâmbios”60. Essa organização tinha como orientação metodológica identificar e 

classificar as tecnologias alternativas e difundi-las para um conjunto amplo de agricultores/as. 

                                                

60Trata-se de uma articulação de nível nacional, que possuía uma proposta metodológica elaborada e com 
procedimentos organizados de intervenção social. O objetivo era criar uma rede de articulação para trocas de 
informação e conhecimentos “envolvendo as diversas organizações de agricultores, entidades de apoio aos 
movimentos populares, além de técnicos e indivíduos interessados na construção de uma proposta tecnológica 
alternativa” (LUZZI, 2007, p. 42). 
 



 

 

114 

Essa metodologia pode ser sistematizada em alguns procedimentos ou orientações para o 

desenvolvimento de cada etapa de criação.  

O primeiro passo era a sensibilização. Trata-se da sensibilização de potenciais 

participantes da rede de intercâmbios, com vistas a agregá-los na busca de alternativas 

tecnológicas. Essa sensibilização era realizada, a partir de cursos, palestras, reuniões, 

realizados com organizações, órgãos de governo, etc. O segundo era identificar os sujeitos 

que poderiam vir a constituir a rede de intercâmbio. Trata-se de agricultores/as, grupos de 

agricultores/as, organizações de agricultores/as (associações, sindicatos) técnicos, vinculados 

às agências de governo ou de organizações de assessoria aos trabalhadores; instituições 

públicas (prefeituras, empresas de extensão). O terceiro passo era a coleta de informações 

sobre as tecnologias identificadas e a sistematização dessas tecnologias alternativas, para 

difundi-las entre os sujeitos que compunham a Rede de Intercâmbios (DIAS, 2004). 

Após a implementação dessa forma de organização do PTA-FASE, ou seja, por meio 

das Redes de Intercâmbios, diferentes avaliações foram produzidas acerca de seus resultados, 

dentre os quais podemos destacar: a) o uso de algumas tecnologias alternativas identificadas 

ficou restrito aos sistemas produtivos locais, sendo difícil a implantação em outros contextos 

distintos dos de origem; b) difusão do pacote alternativo em detrimento ao uso convencional 

de tecnologias, baseado nas práticas de compostagem, cobertura morta e curva de nível; c) 

ênfase no conhecimento técnico acumulado acerca das tecnologias alternativas e pouca 

inovação a partir dos conhecimentos dos agricultores (CINTRÃO, 1996; DIAS, 2004; LUZZI, 

2007).  

Após três anos da articulação e promoção de processos educativos, por meio das 

Redes de Intercâmbios, começaram a se desenvolver os Centros de Tecnologias Alternativas- 

CTAs. Os CTAs foram concebidos para funcionarem como “pequenos centros de pesquisa, 

imitando as condições da pequena propriedade, com áreas para experimentação e 

demonstração de tecnologias alternativas” (LUZZI, 2007, p. 46). No período de 1986 e 1987, 

foram criados CTAs em Quixeramobim, Ceará (ESPLAR); Ouricuri, Pernambuco; Chapada 

do Araripe; CTA/COMSAÚDE, Goiás; CTA- Zona da Mata Mineira, e CAA- Norte de Minas 

(Minas Gerais), e CTA – Bahia, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul (DIAS, 2004, LUZZI, 

2007). 

O que diferenciava os CTAs dos centros de pesquisas vinculados ao processo de 

modernização da agricultura era, principalmente, a perspectiva pedagógica. O processo de 

construção do conhecimento partia da realidade da agricultura camponesa. Esse conhecimento 

tinha um valor para os CTAs, pois se tratava de um conhecimento contextualizado às 
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condições em que estavam submetidos aqueles agricultores/as.  Nesse sentido, os 

agricultores/as eram envolvidos/as nos processos de pesquisa de tecnologias alternativas; na 

elaboração de diagnósticos dos sistemas produtivos; na experimentação e avaliação dos 

resultados. Essa era a pedagogia dos Centros de Tecnologias Alternativas (CINTRÃO, 1996, 

DIAS, 2004. LUZZI, 2007). Ao descrever a experiência do CTA de Ouicuri, Pernambuco, 

criado em 1986, WEID, 1988, citado por Dias (2004) afirma: 

 
Com dezenas de experimentações no CTA, os produtores vão aprendendo princípios 
de ciência- biologia, ecologia etc. – e as aplicam ao seu universo, muito além do 
mero aprendizado de uma ou outra prática. O método do CTA não é o de descobrir 
um novo “pacote” agrícola, alternativo. É o de propor soluções adequadas ao 
pequeno produtor e educá-lo no processo, para uma melhor compreensão do seu 
universo produtivo, para que ele seja capaz de interferir nele criativamente, 
inovando-o (WEID, 1988, p. 41 apud DIAS, 2004, p. 131). 
 
 

Consideramos que os CTAs e suas propostas pedagógicas indicam evidências 

históricas acerca da pedagogia do Movimento Agroecológico e, de certa forma, da concepção 

de educação que está circunscrita a essa pedagogia. Para Faria (2017), a criação dos CTAs é 

um marco histórico importante para o Movimento Agroecológico no Brasil, principalmente 

para o aspecto pedagógico, de produção do conhecimento e de “reconhecimento do papel da 

criatividade humana na formulação de inovações, a partir do vivido e do experimentado, no 

cotidiano de cada situação vivenciada” (FARIA, 2017, p. 150).  Essa experiência de criação 

dos CTAs também foi importante historicamente para reconfiguração dos processos de 

extensão rural no Brasil61.  

Em termos educacionais, a intencionalidade da implantação do modelo de agricultura 

orientou a extensão rural direcionada à difusão de inovações tecnológicas que desconsiderou 

as especificidades ambientais e culturais, gerando impactos tanto no modo de vida rural 

(pobreza rural, êxodo, concentração da propriedade da terra) como no modelo de agricultura 

adotado no país (DIAS, 2008). 

Os impactos gerados pelo processo de modernização da agricultura fizeram emergir 

críticas ao modelo de extensão rural adotado até então. Nesse contexto, situamos o surgimento 

dos CTAs, que passaram a promover uma extensão rural voltada aos agricultores/as mais 

                                                

61 O debate sobre a extensão rural como um processo educativo no qual os conhecimentos dos agricultores/as 
devam ser valorizados e reconhecidos teve muita influência das metodologias utilizadas pelos CTAs em seus 
processos de extensão rural agroecológica. Também se destaca a incidência dessa forma de interação dos centros 
com os agricultores como componente fundamental das diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural –PNATER (elaborado a partir do depoimento do entrevistado 13, um dos fundadores do CTA-
ZM). 
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pobres e baseada na Educação Popular, no sentido de promover um processo de análise crítica 

da realidade (DIAS, 2004). 

Esse legado pedagógico de construção do PTA-FASE, de produção de metodologias 

participativas, de interação com a realidade da agricultura camponesa forneceu elementos 

importantes para a perspectiva científica da agroecologia. Os aprendizados sobre a produção 

de tecnologias adaptadas, interação entre agricultores/as e entre as diferentes formas de 

conhecimento deu origem à agroecologia enquanto enfoque científico.  

A agroecologia enquanto ciência articula-se às práticas sociais e processos de trabalho 

camponês (tecnologias alternativas), fundamentados nas experiências de Educação Popular na 

base dos movimentos populares, da Teologia da Libertação, CEBS, do Sindicalismo Rural. 

Esse fenômeno constitui o fundamento teórico-metodológico das experiências educativas 

promovidas pelo Movimento Agroecológico. 
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CAPÍTULO IV – FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS: REFLEXÕES 

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 

 

Analisamos até agora a maneira como as relações sociais de produção na agricultura 

camponesa manifestam-se como parte integrante dos fundamentos teórico-metodológicos que 

orientam os conteúdos programáticos do Movimento Agroecológico. Destacamos como as 

experiências de Educação Popular deram subsídio para elaboração de processos de 

socialização e espaços de diálogo, em que a intencionalidade da interação dos saberes do 

trabalho camponês e do conhecimento científico constituíram os fundamentos das 

experiências educativas desenvolvidas na Zona da Mata mineira. Essas experiências históricas 

de organização popular produziram princípios ético-políticos e técnico-produtivos que 

consolidaram matrizes formativas do Movimento Agroecológico.  

Também analisamos como a Educação do Campo, ao trazer a perspectiva do 

materialismo histórico como referencial teórico-metodológico, fundamentou o projeto 

político-pedagógico do Movimento Agroecológico, que se materializa na forma de 

organização do conteúdo programático de sua educação. Ou seja, a centralidade do trabalho 

camponês e da agricultura camponesa como ponto de partida para compreensão da realidade 

do campo.  

Este capítulo teve como objetivo apreender os saberes do trabalho camponês e sua 

relação com os fundamentos teórico-metodológicos da formação de trabalhores/as em 

agroecologia. Também foi objetivo analisar como os princípios da Educação Popular e 

Educação do Campo contribuíram para a elaboração da Pedagogia do Movimento 

Agroecológico. Dessa forma, analisamos como se manifesta no trabalho camponês a premissa 

do princípio educativo do trabalho e o vínculo entre processos de trabalho e processos 

pedagógicos como aspectos importantes para se pensar a formação de trabalhores/as em 

agroecologia. 

Apresentamos uma síntese dos princípios pedagógicos que orientam a elaboração das 

experiências educativas do Movimento agroecológico, de forma a contribuir para orientação e 

organização de processos de formação de trabalhadores/as. Dessa forma, os princípios podem 

orientar a elaboração e práticas educativas desenvolvidas em outros contextos. 
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4.1 – O princípio educativo do trabalho camponês orientando os processos pedagógicos  

Os princípios pedagógicos que orientam a organização das reflexões e das concepções 

são passíveis de serem apreendidos na experiência histórica do Movimento Agroecológico, 

nas suas experiências educativas, tendo em vista que: 

 
Dizer, pois, que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos significa 
afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho, 
bem como é, ela própria, um processo de trabalho (SAVIANI, 2013, p. 11). 
 
 

Ao nos referirmos à relação entre processos de trabalho e processos pedagógicos, 

estamos tratando de “práticas sociais intencionalmente voltadas à formação de sujeitos 

[trabalhadores/as], através da transmissão de valores, conhecimentos e habilidades coerentes 

com a concepção de mundo de quem a agencia” (CARRILLO, 2013, p. 26). Quer dizer, há 

uma intencionalidade, uma concepção de ser humano, de sociedade e de conhecimento nas 

práticas educativas desenvolvidas pelo Movimento Agroecológico. Na interação entre os 

diferentes sujeitos que compõem o movimento, onde as práticas educativas são desenvolvidas, 

existe “um saber implícito” (CARRILLO, 2013, p. 26) que constitui o repertório cultural e 

social (saberes do trabalho) que estrutura essas práticas. Na medida em que essas práticas 

passam a ser objeto de reflexão, estamos tratando-as como uma pedagogia.  

Isso significa que os saberes produzidos na mediação do trabalho camponês com a 

natureza, no repertório de conhecimento ecológico elaborado para o manejo do 

agroecossistema, bem como na cultura camponesa em sua expressão do modo de vida da 

agricultura camponesa, são os elementos que identificamos como componente do conteúdo 

programático da educação do Movimento Agroecológico. 

Ao nos referirmos aos processos de produção pedagógica, estamos compreendendo que 

as concepções de campo, de sociedade, articuladas à concepção de Educação Popular e 

Educação do Campo, conformam processos de socialização, métodos, técnicas e, sobretudo, 

posturas pedagógicas que orientam a organização de conteúdos e temas pertinentes à 

formação de trabalhadores/as em agroecologia. Sendo assim, é por meio da “história 

pedagógica” das experiências educativas do Movimento Agroecológico que faremos essa 

análise.  

As referências pedagógicas iniciais, desenvolvidas pelo CTA-ZM, no final da década de 

1980, eram as chamadas práticas de estimulação dedutiva.  Tratavam-se de experimentos em 

campo com objetivo de promover eventos demonstrativos sobre o uso de uma tecnologia 

alternativa e os impactos que ela causava.  De acordo com depoimento do entrevistado 13, 
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fundador do CTA-ZM, funcionavam da seguinte forma: “A gente ia para o campo e pegava 

uma área do cafezal, montava dois quadrados no chão [experimentos], um a gente botava 

água e pedia para o pessoal [agricultores] observarem o que eles viam” (Depoimento 

entrevistado 13, CTA-ZM e UFV). Na área coberta com matéria orgânica, a água era retida e 

mantinha a umidade do solo, na outra área com o solo exposto, a água “lavava” o solo, 

levando junto nutrientes. O experimento evidenciou a importância da cobertura do solo para 

evitar a erosão.  

O objetivo era promover processos dialógicos (FREIRE, 2014) com as 

experimentações comunitárias vinculadas aos processos de trabalho camponês. Tendo esse 

princípio pedagógico como pressuposto, uma série de tecnologias alternativas foi difundida 

nas décadas de 1980 e 1990, tais como cobertura morta, compostagem e curva de nível. Tais 

tecnologias alternativas eram adaptadas aos contextos locais, e ao se vincularem aos saberes 

do trabalho camponês, à dinâmica do processo de trabalho camponês, também produziam 

princípios técnico-produtivos que consideramos como matriz pedagógica do Movimento 

Agroecológico.  

A foto 03, a seguir, mostra um composto orgânico sendo preparado, imagem onde 

aparecem trabalhadores/a rurais vinculados ao Movimento Sindical e técnicos do CTA-ZM: 

 

FOTO 03 – PREPARAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO, DÉCADA DE 1980 
 

 
 

Fonte: CTA-ZM 

 

A partir da criação do CTA-ZM (1987), inicia-se a construção de um ambiente de 

interação e de sensibilização por meio de cursos, encontros, seminários, reuniões entre 

agricultores/as, sindicalistas, técnicos/as, estudantes e pesquisadores/as, que passam a elaborar 

processos de intervenção social para implantação de tecnologias alternativas. O CTA-ZM, 
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como parte de um processo social mais amplo iniciado pela rede PTA-FASE, utilizava como 

princípios pedagógicos as orientações produzidas por essa experiência, atuando no sentido de 

identificar os problemas dos agricultores/as e por meio de experimentações de tecnologias 

alternativas superá-los. As experimentações bem-sucedidas passaram a compor um acervo, 

sistematizado de maneira que fosse possível difundi-las para um conjunto mais amplo de 

agricultores/as e comunidades rurais (CINTRÃO, 1996). Várias cartilhas foram produzidas 

com essa intencionalidade no período, com diferentes conteúdos sobre armazenamento e 

seleção de sementes de milho crioulo, uso de caldas para combater doenças nas lavouras, bem 

como produção de insumos orgânicos, como identificamos na pesquisa documental.  

Nessa fase, entretanto, apesar de conectar com os processos de trabalho no campo, 

ainda se tratava de uma perspectiva difusionista, ou seja, de ‘estender’ técnicas e tecnologias 

aos agricultores. A análise sobre essas questões gerou um aprofundamento acerca dos 

processos de intervenção social promovidos pelo CTA-ZM, ou seja, uma reflexão sobre sua 

produção pedagógica. Demostrou-se que a difusão de tecnologias alternativas compreendia 

“um repertório reduzidíssimo frente aos desafios diversos que os diferentes agroecossistemas 

da região colocavam e que os agricultores precisavam enfrentar” (Depoimento entrevistado 

13, CTA-ZM e UFV). Essa primeira fase, apesar de estabelecer uma crítica ao modelo da 

Revolução Verde e ao uso de insumos químicos, reproduzia, em certa medida, uma difusão de 

tecnologias alternativas. De acordo com Cardoso e Ferrari (2006): 

 
Nessa fase inicial, o CTA criticava a natureza das tecnologias modernas, mas não 
logrou se desvencilhar dos fundamentos metodológicos empregados nos sistemas 
convencionais de produção e disseminação de conhecimentos. A noção de difusão de 
tecnologias ainda estava fortemente presente nas concepções da entidade 
(CARDOSO & FERRARI, 2006, p. 29). 
 
 

Nessa fase inicial, temos uma reflexão importante sobre os aspectos pedagógicos. 

Além de Sindicatos de Trabalhadores Rurais, a criação do CTA-ZM também teve interação 

com a Universidade Federal de Viçosa-UFV, por meio do Grupo de Agricultura Alternativa de 

Viçosa (GAAV), criado em 1983, e formado por professores e estudantes (SILVEIRA et al. 

2018).  À medida que a interação acontecia, se iniciam as intencionalidades do CTA-ZM em 

tornar a questão tecnológica, das tecnologias alternativas, uma temática que fosse também 

incorporada pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, como uma pauta importante 

para o movimento. Esses sindicatos se tornaram os principais interlocutores entre os 

agricultores/as experimentadores/as que produziam inovações em tecnologias alternativas em 

suas propriedades em nível comunitário e o CTA-ZM. As discussões em relação às 
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tecnologias envolviam debates diversos, de acordo com Cintrão (1996): 

 
Um dos eixos da discussão (o mais lembrado pelos agricultores) era a contraposição 
ao uso de produtos químicos: partiam do problema dos altos custos dos insumos, 
discutiam os danos ambientais à saúde causados tanto pelos agrotóxicos quanto pela 
adubação química, e os interesses envolvidos na indústria química. Exemplos de 
‘saídas’ eram representados pelos venenos caseiros (alternativos aos agrotóxicos) e 
pela conservação do solo com incremento do seu teor de matéria orgânica (com 
práticas como compostagem orgânica e adubação verde, alternativas à adubação 
química) (CINTRÃO, 1996, p. 78). 
 
 

Há um vínculo dos princípios ético-políticos (não usar veneno), fundamentando os 

princípios técnico-produtivos (alternativa aos agrotóxicos, caldas). A construção de 

alternativas, segundo a descrição feita por Cintrão (1996), ao analisar o trabalho dos técnicos 

do CTA-ZM, se contrapõe ao modelo de agricultura hegemônica. A dependência dos 

agricultores aos insumos externos, principalmente em relação à adubação com uso de 

fertilizantes industrializados, é utilizada como argumento de ‘convencimento’ sobre a 

vantagem da técnica alternativa da adubação verde62.  

As ideias de participação e valorização do conhecimento dos agricultores estavam 

presentes, entretanto, sem um conhecimento de como integrá-los nos processos concretos de 

inovação técnica. A partir do momento em que se tem a reflexão sobre como promover 

processos participativos, em que os saberes do trabalho camponês são referenciais para 

elaboração de propostas tecnológicas voltadas para o campo, tem-se um vínculo entre 

processos de trabalho camponês e processos de produção pedagógica.  

 É nesse contexto que se inicia o desenvolvimento de Diagnósticos Participativos de 

Agroecossistemas - DRPAs como forma de compreender a realidade das comunidades rurais 

de uma maneira mais aprofundada.  Ao mesmo tempo em que se modifica a orientação 

teórico-metodológica (da agricultura alternativa para agroecologia), se deslocam também as 

concepções de tecnologias alternativas para o enfoque nos agroecossistemas (CARDOSO & 

FERRARI, 2006). Essa mudança de enfoque se deu porque “perdeu o sentido essa história de 

área de experimentação, começamos a pensar melhor quais eram os agroecossistemas da Zona 

da Mata” (Depoimento entrevistado 13, CTA-ZM e UFV). 

Os DRPAs se constituíam em um conjunto de técnicas participativas que eram 

desenvolvidas como forma de promover um entendimento comum acerca da realidade das 

                                                

62 A adubação verde é uma prática vegetativa fornecedora de matéria orgânica e nutrientes necessários às 
plantas, o que possibilita a redução da quantidade de adubos químicos (FERREIRA et al, 2012). Na Zona da 
Mata é comum, em algumas propriedades rurais, o plantio de leguminosas com esse propósito.  
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comunidades rurais e construir intervenções técnicas que viessem a contribuir para a 

superação dos problemas identificados. Nesse processo, além da participação de 

agricultores/as e dirigentes sindicais, também se envolveram pesquisadores/as, e estudantes da 

Universidade Federal de Viçosa – UFV, principalmente os dos departamentos de Solos e 

Educação (CARDOSO & FERRARI, 2006).  

Estudos apontam as dificuldades dos agricultores/as modificarem os seus processos de 

trabalho e incorporarem as tecnologias alternativas, sobretudo em função do aumento da carga 

de trabalho, do tempo necessário para a execução do processo de trabalho. De acordo com 

Cintrão (1996): 

 
Os principais problemas para a adoção do composto [orgânico] apontados pelos 
agricultores foram o fato de ocupar muito tempo/mão de obra (tanto para fazer como 
para levar para a lavoura), a falta de infraestrutura, o fato de precisar de esterco (e, 
para isso, o agricultor tem que ter gado, o que já elimina a maioria parceiros, e 
vários pequenos proprietários de regiões de café) (CINTRÃO, 1996, p. 105). 
 
 

Neste exemplo, as condições materiais de trabalho são definidoras para incorporação 

de uma prática alternativa, a “organização familiar do trabalho parece colocar limites para a 

implementação de inovações que aumentem a demanda de mão de obra” (CNTRÃO, 1996). 

Esse aspecto nos traz uma reflexão importante sobre o processo de transição agroecológica. 

Existem unidades familiares de produção que a base de recursos (matéria orgânica, esterco, 

dentre outras) não permite à transformação ou produção de insumos, a partir do próprio 

sistema produtivo. Isso exige uma relação com outras famílias camponesas. Outro elemento é 

sobre a capacidade de trabalho da família camponesa. O aumento da carga de trabalho (tempo 

necessário para a transformação de um recurso da natureza em adubação orgânica) é um 

condicionante importante para implantação da tecnologia alternativa. Esse aspecto nos remete 

à importância de considerar as relações sociais de produção na agricultura camponesa como 

parte integrante dos fundamentos teórico-metodológicos que orientam as elaborações dos 

processos pedagógicos. É nesse sentido que o princípio educativo do trabalho camponês 

compõe a Pedagogia do Movimento Agroecológico: como um fundamento e como um 

princípio pedagógico.  

A base de recursos ou o que Ploeg (2008) define como “capital ecológico” tem que ser 

levado em consideração nos processos de implantação de tecnologias alternativas. 

Tecnologias adaptadas devem ser desenvolvidas baseadas na materialidade da capacidade de 

trabalho e de recursos presentes no agroecossistema em questão.  São esses aspectos do 

trabalho camponês que estamos chamando atenção como um princípio pedagógico, 
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fundamentado no princípio educativo do trabalho camponês.  

 De acordo com Cintrão (1996): 

 
Os agricultores têm como referência a sua experiência (maneira atual de plantar, 
costumes, crenças, situações vividas, etc.) e a sua situação objetiva (quantidade e 
tipo de terra, tipo de posse da terra, momento do ciclo da família e divisão de 
trabalho na família, quantidade de mão de obra disponível, custos e preços dos 
produtos, custos e disponibilidade de mão de obra, "poupança" disponível, etc.).  Os 
agricultores avaliam as implicações de cada inovação (por menores que sejam) 
nestes diferentes aspectos e em cada etapa do ciclo produtivo (desde o momento 
anterior ao plantio até o destino do produto após a colheita), e qualquer problema ou 
impedimento que ele visualize pode ser um empecilho para a adoção da inovação 
(CINTRÃO, 1996, p. 108). 
 
 

Outra questão interessante é a relação entre as concepções teóricas e as práticas 

pedagógicas ou a relação teoria/prática/teoria.  Em um primeiro momento, a elaboração de 

tecnologias alternativas e sua difusão se davam em detrimento aos pacotes tecnológicos da 

Revolução Verde, ou seja, ao invés de usar agrotóxicos, propunha-se o uso de caldas naturais; 

no lugar da adubação mineral solúvel, propunha a adubação orgânica, por meio da preparação 

de composto ou o plantio de leguminosas, para promover a chamada adubação verde. Essa 

prática pedagógica estava orientada pela concepção de agricultura alternativa, de tecnologias 

adaptadas a contextos locais.  Essa concepção produzia uma intervenção pautada na difusão 

de técnicas alternativas. Com a mudança de concepção teórico-metodológica, segundo a qual 

se amplia a concepção de tecnologias alternativas para o agroecossistema, modificam também 

as práticas pedagógicas. Agroecossistema aqui entendido como “uma unidade básica de 

análise e intervenção” (MONTEIRO, 2012, p. 65), ou seja, extrapola-se a propriedade como 

referência para produção de tecnologias, e a substituição de técnicas como foco principal, 

estendendo e ampliando a análise das relações ecológicas e dos fluxos de energia e materiais, 

a partir da compreensão das disputas e conflitos presentes no território. A compreensão da 

totalidade das relações nos agroecossistemas, a sua base de recursos locais (não apenas na 

propriedade), e os processos de trabalho coletivo começam a entrar em pauta com o 

desenvolvimento dos DRPAs.   

O PTA-FASE compartilhava as análises das experimentações e interações entre 

técnicos e camponeses em todo o país, por meio de documentos, cartilhas, textos para debate 

que circulavam na rede de entidades vinculadas ao projeto. Em um desses documentos, 

denominado Caminhos para colaboração entre técnicos e camponeses, percebe-se a 

concepção por detrás da prática do diagnóstico:  

 



 

 

124 

O resultado mais importante dos experimentos feitos em colaboração por 
agricultores e técnicos talvez tenha sido o fato de proporcionar um foco valioso para 
a discussão de opções tecnológicas. Uma simples descrição das inovações dos 
agricultores, resultantes de um processo experimental, pode proporcionar novas 
ideias, tanto aos agricultores, como aos técnicos, e ajudar a abordar experimentos 
mais formais. (BURCKLES, 1995, p. 7). 
 
 

Os diagnósticos passaram a orientar diferentes processos de intervenção social 

envolvendo o Movimento Agroecológico na Zona da Mata mineira. Desde intervenções 

voltadas à elaboração de Planos de Desenvolvimento Local- PDL, aos processos 

participativos que levaram à delimitação da área onde viria a se constituir o Parque Estadual 

da Serra do Brigadeiro, na década de 1990 (CARDOSO & FERRARI, 2006). Barbosa (2005) 

analisa como o envolvimento dos trabalhadores/as rurais, vinculados ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Araponga, contribuiu para a redefinição da área de abrangência da 

unidade de conservação em torno da Serra do Brigadeiro. Esse processo também gerou um 

debate coletivo importante que redefiniu os processos de trabalho camponês, por exemplo, 

deixar de fazer uso do fogo como uma prática agrícola de ‘capina’. Os diagnósticos foram 

responsáveis em promover essa reflexão, o que implicou em mudança no processo de 

trabalho. Os diagnósticos também apontaram demandas técnicas específicas, ampliando a 

rede de relações com a universidade na tentativa de superação de questões técnico-produtivas 

levantadas pelos agricultores/as (BARBOSA, 2005). 

Outra experiência educativa importante que se desenvolveu na relação pedagógica do 

projeto PTA-FASE é a prática de intercâmbio. No PTA-FASE os intercâmbios podem ser 

compreendidos na forma como os atores envolvidos no movimento de agricultura alternativa 

trocavam informações e técnicas desenvolvidas por outras organizações ou pelos agricultores 

experimentadores, como afirma o entrevistado 13 “desde o início a gente começou a conhecer 

as experiências” (Depoimento entrevistado 13, CTA-ZM e UFV). 

Os intercâmbios estiveram presentes no Movimento Agroecológico de diferentes 

formas e com distintas concepções acerca de sua estruturação pedagógica. Em um primeiro 

momento, nas décadas 1980/1990, foi concebido como forma de conhecer experiências de 

organizações e práticas alternativas desenvolvidas na América Latina. Assim, ocorreram 

diversos intercâmbios entre técnicos dos CTAs, bem como entre técnicos e agricultores no 

conhecimento de experiências agroecológicas desenvolvidas no Brasil e em outros países da 

América Latina, como Chile, Colômbia, México. O foco dessas práticas de trocas era, em sua 

essência, o processo de trabalho camponês mediando a produção de conhecimento. Para o 

PTA-FASE, essa relação de produção de conhecimento “(...) tem como base a experiência, os 
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problemas e a colaboração estreita dos setores orientados para as questões e as reivindicações 

concretas que emanam da luta cotidiana dos trabalhadores pobres do campo (...)” 

(MEMÓRIA PROJETO TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS, 1983-1987, p. 21). 

As práticas de intercâmbios demonstraram uma relação próxima entre processos 

pedagógicos e processos de trabalho, por proporcionar uma maior “efetividade do processo de 

diálogo” (depoimento entrevistado 13, CTA-ZM e UFV) uma vez que para os agricultores/as, 

ver e ouvir de um outro agricultor/a o resultado de uma prática agroecológica é um princípio 

pedagógico eficaz na reaplicação dessas práticas. Da mesma forma, uma agricultora de 

Divino afirma que a efetividade do intercâmbio se deve ao fato de que são “agricultores 

falando para agricultores” (Depoimento entrevistada 01, Divino), ou seja, os processos de 

trabalho camponês, mediando a produção de conhecimento, compreendendo que os 

agricultores, ao falarem em um espaço, cuja intencionalidade é a troca de conhecimentos 

acerca dos processos de trabalho no campo, em seus dizeres estão contidos experiências e 

saberes do trabalho, que passam a mediar a produção de conhecimento. Como afirma a 

professora da UFV, entrevistada 17 em seu depoimento: “Reconhecer o conhecimento está em 

conhecer a forma desse meio de produção, o meio de produção da vida, da cultura dessas 

pessoas. Não é só reconhecer a importância do conhecimento em si, mas conhecer a cultura” 

(Depoimento entrevistada 17, UFV). 

Esse fundamento pedagógico do Movimento Agroecológico, ou seja, o princípio 

educativo do trabalho camponês se encontra presente em metodologias desenvolvidas na 

América Latina vinculadas aos movimentos sociais do campo e organizações não 

governamentais. O “Camponês a Camponês” (MACHÍN SOSA, et al, 2013) é um exemplo da 

materialidade desse princípio de promover encontros entre camponeses, a fim de produzir 

conhecimento acerca dos processos de trabalho vinculados às práticas agroecológicas, ou o 

intercâmbio entre camponeses. De acordo com Machín Sosa et al (2013), a metodologia 

“Camponês a Camponês” tem como aspectos essenciais a problematização, que se baseia, 

sobretudo no diagnóstico rural participativo; a experimentação, que trata da adaptação das 

práticas apreendidas aos contextos locais de cada agroecossistema e, por fim, a multiplicação 

dessas práticas, se caracterizando como objetivo principal de seu programa formativo 

(MACHÍN SOSA, et al, 2013). 

Em termos de desenvolvimento do método, há alguns processos pedagógicos que são 

utilizados de forma a incorporar o trabalho camponês como um princípio educativo. Esses 

processos pedagógicos são: a) a roça como instrumento de experimentação; b) os testemunhos 

realizados pelos camponeses sobre sua experimentação; c) as demonstrações da experiência 
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como componente didático, sempre seguida de uma explicação; d) exibição de produtos, 

sementes, materiais e inovação; e) dinâmicas de animação, bem como a presença de místicas, 

poesias, canções; f) apresentações teatrais; g) fotografias, imagens, vídeos; h) oficinas 

definidas pelos camponeses; visitas, intercâmbios e diagnósticos (MACHÍN SOSA et al, 

2013). 

Com a mesma intencionalidade, mas com influências distintas, se desenvolve no 

âmbito do Movimento Agroecológico da Zona da Mata mineira, nos anos 2008, os chamados 

intercâmbios agroecológicos. Apesar da influência do “Campesino a Campesino” (MACHÍN 

SOSA et al, 2013) não ter sido a motivação principal para o estabelecimento dos intercâmbios 

no contexto da Zona da Mata mineira, como a pesquisa de campo e a análise documental nos 

indicaram, os seus princípios estão presentes nos intercâmbios agroecológicos realizados no 

âmbito do Movimento Agroecológico na região. 

 Diferentes temáticas passaram, então, a serem discutidas nessa interação, tais como 

políticas públicas, gênero, comercialização, manejo agroecológico, juventude, organização 

produtiva, cultura, educação. Essa metodologia passou a ser incorporada por diferentes 

projetos desenvolvidos na interação CTA-ZM – UFV – Movimento Sindical, inclusive 

incorporada por agricultores/as em algumas comunidades rurais, como é o caso do município 

de Divino, onde ocorreram encontros de intercâmbios sem a presença de assessoria técnica 

(RELATÓRIO AVALIAÇÃO CTA -2009). 

De acordo com o documento elaborado pelo CTA-ZM, denominado Intercâmbios 

Agroecológicos: uma proposta agroecológica, o seu funcionamento se dá da seguinte forma: 

a) mobilização das pessoas e da comunidade; b) mística de abertura; c) apresentação dos 

participantes; d) história da família; e) caminhada pela propriedade; f) roda de conversa; g) 

troca de mudas; h) merenda ou mesa da partilha; i) informes e encaminhamentos; j) mística de 

encerramento.  

Ao analisar os Intercâmbios Agroecológicos realizados em Araponga e Divino e 

Espera Feliz, Zanelli (2015) conclui que:  

 
Os Intercâmbios desencadeiam um processo permanente de elaboração, vinculado às 
condições de vida das classes populares, onde se realizam formação e 
conscientização para a ação. (...) os problemas cotidianos e as boas práticas se 
tornam conteúdo das aprendizagens que partem do diagnóstico, da problematização 
e da busca de respostas conjuntas para os problemas (ZANELLI, 2018, p. 136). 
 
 

Em estudo realizado sobre o mesmo processo dos intercâmbios agroecológicos na 

Zona da Mata mineira, Miranda (2014) considera que os intercâmbios: 
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(...) têm buscado consolidar uma abordagem de agroecologia popular, com espaços 
diversos de construção do diálogo, tanto no interior dos Intercâmbios quanto nas 
organizações e movimentos sociais/sindicais do campo e de experiências regionais 
de Educação do Campo (MIRANDA, 2014, p. 57). 
 
 

Chamamos a atenção para o princípio pedagógico que estamos considerando nesse 

estudo: o princípio educativo do trabalho camponês e a cultura camponesa como ponto de 

partida dos processos educativos. Compreender a dimensão da cultura camponesa como 

mediação dos processos educativos requer um entendimento de que as técnicas e os processos 

de elaboração do conhecimento científico, bem como as experimentações e os procedimentos 

empíricos, ou seja, os processos de trabalho camponês são condicionados histórica e 

culturalmente (FREIRE, 1981). Nesse sentido, o processo de modernização da agricultura, seu 

conjunto de técnicas e procedimentos também se caracterizam enquanto uma manifestação 

cultural, de entendimento de campo e de sociedade que se contrapõe às formas de 

manifestação da cultura camponesa. Assim, corroborando Tiriba (2018), “reafirmamos a 

necessidade de ter em conta a cultura popular [camponesa], entendida como expressão da luta 

de classes e afirmação de um determinado modo de vida, em detrimento ao de outra classe” 

(TIRIBA, 2018, p. 114).  

Nos processos de intercâmbios e experimentação historicamente desenvolvidos na 

Zona da Mata mineira, consolidou-se a concepção de agroecossistema como unidade de 

análise, de forma que os processos de trabalho, as relações sociais de produção e a cultura 

camponesa são mediações para análise e elaboração de técnicas adaptadas aos distintos 

contextos e agroecossistemas da região. Segundo a entrevistada 17, professora da UFV, os 

intercâmbios agroecológicos: 

 
É uma metodologia fácil de fazer, mas precisa da mediação [moderação]. As coisas 
não acontecem sem mediação. Elas não nascem espontaneamente [existe 
intencionalidade]. Essa mediação pode ser feita por qualquer um. Mas é claro que 
quando tem uma diversidade de conhecimento – daí a importância de ter técnico, 
cientista, agricultor – você contribui para avançar nos processos [de transição 
agroecológica] (Depoimento entrevistada 17, UFV). 
 
 

Durante os intercâmbios, as pessoas caminham pela propriedade enquanto observam 

algum processo, símbolo ou material que chamou a atenção. O que foi destaque e despertou a 

curiosidade é levado para o círculo de debate entre os agricultores/as, técnicos/as e 

pesquisadores/as.  Tem-se um processo de descodificação, uma análise e consequente 

reconstituição da situação vivida. Esses processos são importantes porque “trazem essa 

compreensão de diversidade de pensamentos, traz a dimensão de construção coletiva” 
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(Depoimento entrevistada 17, UFV). Durante a pesquisa de campo, acompanhando o 

intercâmbio agroecológico sobre solos no município de Divino, em novembro de 2019, um 

agricultor fez uma avaliação ao final da atividade e ressaltou a importância da reflexão e do 

processo criador revelado pelos intercâmbios, nas palavras do agricultor, “os intercâmbios não 

dão respostas prontas, ele nos desafia a mudar a nossa prática. Demora para compreender isso, 

mas quando você compreende começa a fazer sentido” (anotação do Caderno de Campo).   

Para que esse “fazer sentido” ocorra é essencial que o processo estabelecido seja 

dialógico. Isso significa que o processo de produção de conhecimento “(...) não pode reduzir-

se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca 

de ideias a serem consumidas” (FREIRE, 1987, p. 45). De acordo com o professor da UFV, 

entrevistado 16, para que o diálogo aconteça, é necessária a “centralidade na participação” de 

forma a “socializar aquela realidade local com pessoas que também vivem aquela realidade 

fora do seu lugar, como um exercício constante da exigência da palavra” (Depoimento 

entrevistado 16, UFV).  

Nesse sentido, o entrevistado 16 apresenta um entendimento acerca dos processos 

dialógicos das experiências educativas do Movimento Agroecológico em que a palavra 

científica, ao ser dita, “se coloca como a verdade”, como um pensamento único e verdadeiro, 

e que não permite a contradição. À medida que se coloca a possibilidade de outros 

entendimentos, de outras epistemologias ancoradas na forma como os trabalhadores/as 

reproduzem a existência, por meio do diálogo, tem-se “uma possibilidade de outros 

pensamentos” (Depoimento entrevistado 16, UFV). Nesse sentido, retomamos a discussão da 

Educação Popular e as orientações de Paulo Freire: 

 
(...) não podemos chegar aos operários, urbanos ou camponeses, estes de modo geral 
imersos num contexto colonial, quase umbilicalmente ligados ao mundo da natureza 
de que se sentem mais partes que transformadores, para, à maneira da concepção 
‘bancária’, entregar-lhes ‘conhecimento’ ou impor-lhes um modelo de bom homem, 
contido no programa cujo conteúdo nós mesmos organizamos (FREIRE, 1987, p. 
48). 
 
 

Independentemente dos recursos pedagógicos, métodos ou técnicas utilizados para 

promoção do diálogo, o que queremos chamar a atenção é para a concepção de ser humano, 

de conhecimento, de campo e de sociedade que orientam os processos educativos. “Dar voz” 

às pessoas por meio de temas geradores e, ao mesmo tempo trazer outras formas de 

conhecimento, sistematizado e acumulado historicamente pelas ciências.  Ter a ‘realidade 

mediatizando’ o processo de diálogo, como nos ensina Paulo Freire: “É na realidade 

mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e povo, que iremos buscar o 
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conteúdo programático da educação” (FREIRE, 1987, p. 50), ou nas palavras da professora 

entrevistada 17: “A questão teórica é importante, mas a natureza e o agricultor/a são o livro 

principal” (Depoimento entrevistada 17, UFV). Em síntese, os saberes do trabalho camponês 

como princípio pedagógico, como um fundamento teórico-metodológico.  

 Esse é um princípio pedagógico importante da Pedagogia do Movimento 

Agroecológico, a construção do conteúdo programático vinculado às “situações problemas”, 

dos processos de trabalho camponês que, em suas distintas mediações, são colocadas pelos 

agricultores/as como temas e conteúdo que passam a compor as experiências educativas, em 

que “se a gente tem o ambiente diverso, e os elementos não estiverem invisibilizados (cultura 

camponesa, processos de trabalho camponês) o processo educativo está posto, o ambiente 

produz a sua intencionalidade” (Depoimento entrevistada 17, UFV). Temos, portanto, uma 

vinculação entre processos de trabalho camponês e processos de produção pedagógica, bem 

como a premissa do princípio educativo do trabalho camponês.  

Para que os processos dialógicos sejam capazes de produzir uma análise que não se 

restrinja a uma “visão focalista dos problemas” (FREIRE, 1987, p. 80) é necessário que o 

conteúdo programático traga aspectos da totalidade, das contradições do modo de produção 

capitalista e dos processos de dominação dos oprimidos, nesse caso em questão, do próprio 

conhecimento enquanto uma forma de dominação.  

Durante a pesquisa de campo, acompanhando o intercâmbio sobre solos em Divino 

(25-11-2019), percebe-se que a perspectiva educacional contida na intervenção produziu um 

olhar sobre os aspectos do solo no contexto das relações sociais de produção. Com uma 

análise de solo feita em laboratório em mãos (análise dos componentes químicos), discutiu-se 

como a análise focalista é uma forma de dominação. A informação contida na análise de solos 

traz um tipo de conhecimento que além dos agricultores não dominarem, serve como 

orientador de um processo de trabalho (quantidade de adubação mineral solúvel necessária 

para a lavoura, por exemplo). 

Em detrimento a essa visão focalista, no intercâmbio, discutiu-se o solo como parte do 

universo cultural dos camponeses, como parte integrante do agroecossistema e do conjunto 

das relações sociais de produção, ou seja, como parte dos processos de trabalho camponês. 

Nesse sentido, o debate se deu de forma a compreender o solo para além de seus componentes 

químicos, mas como uma totalidade, com diferentes interações ecológicas e processos de 

trabalhos estabelecidos (plantio de árvores, cobertura do solo para produção de matéria 

orgânica, diversificação produtiva para manter uma biodiversidade capaz de reforçar as 

interações ecológicas no sistema produtivo), que modificam o agroecossistema e, ao 
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modificá-lo, produz também um outro entendimento sobre a natureza, agora como um 

conhecimento descodificado que, por meio de um processo dialógico, não exerce mais a 

dominação sobre o processo de trabalho, evidenciando o trabalho camponês como um 

mediador do processo de ensino aprendizagem, ou o como princípio educativo. 

 

FOTO 04 – COMPREENDENDO A ANÁLISE DE SOLOS – INTERCÂMBIO AGROECOLÓGICO 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Para essa discussão, fez-se uma pequena amostra de rochas, principalmente rochas 

presentes na formação geomorfológica da Zona da Mata mineira. Durante a exposição foi 

discutido o ciclo das rochas, bem como os nutrientes presentes em cada uma e como essa 

composição ajuda na compreensão da origem dos solos. O que chamou a atenção durante a 

exposição foi a vinculação da discussão de composição química das rochas e dos solos com os 

processos de mineração na zona da mata. Por exemplo, ao se discutir sobre a rocha que 

produz o alumínio (bauxita), o debate sobre mineração na região e o impacto que isso gera 

para agricultura familiar camponesa foi evidenciado e refletido coletivamente63.  

Nesse sentido, podemos observar o processo de trabalho camponês como ponto de 

partida para uma análise técnico-científica que fundamenta essas práticas. Dessa forma, 

utilizar a adubação mineral solúvel ou promover mudanças no processo de trabalho, a fim de 

introduzir práticas distintas para nutrição das plantas, (tais como o manejo adequado dos 

solos; a produção de cobertura do solo por meio de matéria orgânica, entre outras práticas) 

                                                

63 A bauxita está presente na Zona da Mata, inclusive na área ocupada pelo Parque Estadual da Serra do 
Brigadeiro. São recorrentes audiências públicas sobre atividade de mineração nas áreas rurais dos municípios da 
região.  
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são os princípios técnico-produtivos que compõem a matriz pedagógica do Movimento 

Agroecológico.  

As mediações (mineração ou apropriação de terras para a exploração mineral e 

processo de acumulação de capital) que envolvem a agricultura camponesa, sendo discutidas e 

compreendidas como fundamentais para garantia de processos agroecológicos, ampliam a 

dimensão ético-política do Movimento Agroecológico. Um aspecto político do projeto 

educativo (político-pedagógico), ou um componente fundamental da Pedagogia do 

Movimento Agroecológico se conforma com a vinculação das práticas agroecológicas no 

processo mais geral do modo de produção capitalista, na totalidade social, como afirma a 

professora entrevistada 17: 

 
A chave de tudo é reconhecer a importância do conhecimento dos agricultores. A 
palavra que achei mais legal para isso foi o que o agricultor de Divino falou “o 
nosso conhecimento é desmerecido”. Isso de você ‘merecer’ o conhecimento do 
agricultor, isso já traz tudo. Eles sabem muito, mas ficam oprimidos. E por que eles 
ficam oprimidos? Por que o conhecimento do agricultor é oprimido? Porque a 
sociedade é capitalista. A hostilização da agricultura familiar vem da forma como a 
sociedade capitalista vê as coisas. O agricultor familiar, o camponês em sua 
essência, ele tem autonomia. Ele tem autonomia de pensamento. Ele tem autonomia 
dos processos (de trabalho) diferentes da indústria. Ele depende muito mais dos 
processos da natureza do que dos processos industriais. Ele tem uma relação 
diferente com a natureza, então, ele vem de uma sociedade capitalista que rompe 
com a natureza desde seu início (Depoimento entrevistada 17, UFV). 
 
 

Os intercâmbios agroecológicos possuem um aspecto de problematização da realidade. 

Ao pedir aos agricultores/as que tragam elementos que compõem o agroecossistema em 

análise para o centro do debate, apresentam-se as relações concretas da realidade. A 

descodificação vem como forma de aprofundar e associar outras mediações (históricas, 

econômicas, culturais, políticas) ao tema/símbolo/ palavra escolhida. Essa problematização é 

que permite a compreensão coletiva acerca da problemática em questão. Assim, para além da 

dinâmica promovida pelo método, existe uma concepção de educação, segundo a qual, a 

perspectiva de mudança refere-se à estrutura agrária e produtiva. Essa concepção de educação 

é fundamentada na Educação do Campo, que projeta, por meio da agroecologia, um campo 

em que a agricultura camponesa se coloca como central nos processos de “auto renovação das 

forças naturais e sociais de produção” (CALDART E FRIGOTTO, 2020, p. 6). Ou seja, a 

Educação do Campo e sua proposta de campo “camponês” reforçam as estratégias 

camponesas e seu vínculo com a agroecologia.  

Outro fundamento da Educação Popular presente nos princípios pedagógicos do 

Movimento Agroecológico inspiram-se nos círculos de cultura de Paulo Freire. Vinculados 



 

 

132 

incialmente aos processos de alfabetização, os círculos de cultura eram “centros em que o 

povo discute os seus problemas, mas também em que se organizam e planificam ações 

concretas, de interesse coletivo” (FREIRE, 1980, p. 141). Mais que uma substituição 

normativa do termo “escolas noturnas para adultos”, até então utilizado para nomear as 

turmas de educação de jovens e adultos, o funcionamento dos círculos de cultura envolvia três 

concepções: a) palavra geradora: palavras associadas a temas, discutidos nos círculos de 

cultura e escolhidas pela riqueza temática e pela riqueza fonética; b) codificação: a 

representação de aspecto da realidade c) descodificação: leitura da realidade, na qual, por 

meio da problematização, podem ir superando as formas ingênuas de compreender o seu 

mundo (FREIRE, 1980). A perspectiva de temas geradores, codificação e descodificação 

passa a ser incorporada aos processos de intervenção social promovidos pelo Movimento 

Agroecológico como forma de promover a “leitura da realidade” (FREIRE, 1980). 

 

FOTO 05 – INTERCAMBIO AGROECOLÓGICO, ESPERA FELIZ –MG 
 

 
 

Fonte: CTA-ZM – 2013 

 

Um exemplo da adaptação do círculo de cultura como forma de promover a leitura da 

realidade é visualizado na foto 05 acima. A partir de uma caminhada pela propriedade da 

família anfitriã, os camponeses/as identificam elementos que chamam a atenção (amostra de 

solos, mudas, sementes, plantas doentes, dentre outros elementos), que funcionam como 

codificação, significando uma representação da realidade (situação problema). Esses 

elementos são colocados ao centro e, a partir de então, inicia-se o processo de descodificação, 

uma leitura coletiva da problemática em questão. A partir de então, tem-se uma orientação das 

ações futuras voltadas à superação das problemáticas descodificadas.  
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Ao vincular o círculo de cultura aos processos educativos ancorados em metodologias 

participativas, os temas ou palavras geradoras são definidos segundo a compreensão das 

relações sociais de produção (envolvendo também a cultura camponesa como componente 

dessas relações), pelos agricultores/as. A codificação e descodificação são realizadas 

juntamente com agricultores/as e técnicos/as. A superação da situação problema se dá nas 

práticas ancoradas nos princípios da agroecologia. 

A materialidade desses fundamentos se expressa no resgate de formas de trabalho 

tipicamente presentes na agricultura camponesa, como o mutirão ou troca de dia de serviço, 

como espaços de socialização de conhecimentos e práticas econômicas organizadas pelo 

trabalho associado (TIRIBA & FISCHER, 2013).  Os mutirões são muito presentes na cultura 

camponesa como uma forma de organização do trabalho coletivo. De acordo com Candido 

(1979), o mutirão se refere à troca de dias de serviço, no qual um camponês/a se predispõe a 

ajudar o trabalho de outro, na confiança de que terá seu trabalho também auxiliado pelo 

camponês que ajudou (CANDIDO, 1979). Trata-se do princípio econômico da reciprocidade.  

A pesquisa de campo demonstrou como um grupo de agricultores/as agroecológicos em 

Divino resgatou os mutirões, uma prática tipicamente camponesa, e resignificou como 

mutirões agroecológicos.  Para além da troca de dias de serviço, esses mutirões são 

caracterizados como processos educativos, de socialização de técnicas de manejo 

agroecológico e de conhecimentos sobre agroecologia. Os mutirões agroecológicos são 

“mutirões de práticas para alavancar um pouco esses processos agroecológicos” (Depoimento 

entrevistada 01 –Divino). Ao mesmo tempo, também são espaços de socialização política, de 

assuntos do sindicato, das políticas públicas de agricultura familiar em que, pelo fato de 

estarem todos juntos, trabalhando “você acaba conversando sobre outras coisas” (Depoimento 

entrevistado 02, Divino). 

O trabalho camponês como um princípio educativo se manifesta de diferentes formas 

nas elaborações pedagógicas das experiências educativas do Movimento Agroecológico. 

Podemos identificá-lo como um referente analítico para compreensão do funcionamento dos 

agroecossistemas, bem como compondo processos de diagnósticos participativos, por 

exemplo. Como uma mediação da produção do conhecimento agroecológico, uma vez que 

tanto os elementos dos processos de trabalho camponês quanto elementos da cultura 

camponesa se constituem como conteúdo programático dos processos de leituras da realidade, 

como nos intercâmbios agroecológicos, por exemplo. O trabalho em si, a execução de 

processos de trabalho no campo como um processo pedagógico, também, está presente na 

experiência do Movimento Agroecológico, como é o caso dos mutirões agroecológicos. 
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Portanto, a partir das experiências educativas desenvolvidas pelo Movimento 

Agroecológico na Zona da Mata de Minas Gerais, consideramos o trabalho camponês como 

um princípio educativo, como um fundamento da Pedagogia do Movimento Agroecológico, 

que orienta tanto a organização dos processos de interação, quanto os conteúdos, 

estabelecendo um vínculo entre processos de trabalho camponês e processos de produção 

pedagógica, se configurando também como um princípio pedagógico.  

 A Educação Popular fundamenta os processos de produção pedagógica, uma vez que ao 

propiciar processos dialógicos, em que os saberes do trabalho camponês se colocam como 

mediação da produção do conhecimento, produzem concepções de sociedade, de campo e de 

ser humano vinculadas a essa concepção educacional. Como vimos nos capítulos I e II, na 

agricultura camponesa, estão as inspirações do projeto de campo “camponês”. Em relação à 

dimensão da cultura camponesa, Barbosa (2005), ao analisar a relação entre a Cultura Puri e a 

Educação Popular no município de Araponga-MG, afirma que há: 

 
 (...) uma intensa articulação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e de 
sua fina busca da regeneração agroecológica a partir do diálogo com tecnologias 
alternativas. E, dentro disso, as estratégias, ações e diretrizes da educação popular 
são a práxis que possibilita as explicações encontradas a respeito das subalternidades 
e constrangimentos históricos que criam a possiblidade de um nós inclusivo, apesar 
de tanta repressão colonial (...) (BARBOSA, 2005, p. 29).  
 

 

Chamamos a atenção para o envolvimento no Movimento Agroecológico, a partir do 

Movimento Sindical dos Trabalhadores rurais e da criação do CTA-ZM, como um processo 

formativo, ou seja, o envolvimento na experiência como formação sociocultural e de criação 

de uma consciência ambiental e concepção de natureza baseadas na agroecologia. Ao se 

formarem na experiência (fazer-se) ou na “tessitura agroecológica ecopedagógica” 

(BARBOSA, 2005), os trabalhadores/as também formam uma racionalidade ambiental 

(LEFF, 2006) que carrega os saberes que precisam ser desvelados, saberes do trabalho 

camponês, fundamentais para a elaboração dos processos educativos.  

O envolvimento no Movimento Agroecológico formou uma perspectiva crítica 

ancorada nas concepções de Educação Popular. Os saberes do trabalho camponês, expressos 

tanto nas formas de interação com a natureza, bem como nas formas de organização social 

(mutirão, trocas de dias, reciprocidade) presentes na cultura camponesa, vão estabelecendo as 

bases para a construção de tempos e espaços formativos distintos, apropriados e 

reconfigurados à realidade local.  

Até aqui, podemos dizer que a contribuição da Educação Popular se vincula muito à 

elaboração dos processos dialógicos, à orientação de técnicas, métodos e metodologias de 
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socialização de conhecimentos. O reconhecimento do trabalho camponês e dos saberes que 

lhe são associados como mediação para a construção do conhecimento agroecológico.  

E a Educação do Campo? De que forma fundamenta a Pedagogia do Movimento 

Agroecológico e de que maneira se relaciona à Educação Popular? A concepção de campo 

“camponês” presente na Educação do Campo está muito mais centrada na estratégia de 

reprodução social da agricultura camponesa. Essa estratégia vai, ao mesmo tempo, compondo 

a concepção de agroecologia do Movimento Agroecológico. Muitas experiências educativas 

acabam sendo influenciadas pela Educação do Campo como uma concepção que explicita o 

vínculo com a agricultura camponesa. Outra contribuição da Educação do Campo é a disputa 

pela concepção de escola, de seu projeto político-pedagógico e do conteúdo programático, 

embora esse tema não esteja incorporado em sua totalidade pelo Movimento Agroecológico, a 

compreensão das escolas do campo enquanto espaços estratégicos para transformação. 

Concebemos que escola do campo “(...) se enraíza no processo histórico da luta da classe 

trabalhadora pela superação do sistema do capital. O acesso ao conhecimento e a garantia do 

direito à escolarização para os sujeitos do campo fazem parte desta luta” (MOLINA & SÁ 

MENDONÇA, 2012, p. 324). 

A organização dos trabalhadores/as do campo por meio do Movimento Agroecológico, 

compreendendo suas matrizes ético-políticas e técnico-produtivas, analisadas no capítulo III, 

gerou processos de autonomia dos agricultores. Um desses processos foi a compra coletiva de 

terras no município de Araponga (CAMPOS, 2014), em que os agricultores/as tiveram clareza 

sobre a necessidade de uma escola do campo que atendesse aos interesses de formação dos 

jovens numa perspectiva em que a agroecologia fosse a matriz pedagógica. Assim nasceu a 

Escola Família Agrícola Puris64- EFA na terra conquistada. 

A EFA Puris foi construída em mutirão. Além da doação da terra, os agricultores/as 

também contribuíram com tempo de trabalho e materiais. O processo de Educação Popular 

fundamentou também a Educação do Campo. Durante a construção do projeto-político 

pedagógico da escola, o foco era em uma educação “que não tirasse o pessoal da roça” 

(Depoimento entrevistada 06, Araponga). Enquanto ampliava a compreensão da realidade por 

meio dos processos dialógicos promovidos pelos diagnósticos, já discutidos anteriormente, 

“foi ficando mais claro quais seriam os conteúdos, qual seria o foco da escola” (Depoimento 

entrevistada 06, Araponga).  

                                                

64 Nos anos 2000, também foram criadas Escolas Família Agrícola, em outros municípios da Zona da Mata 
(Ervália e Acaiaca), vinculadas, de certo modo, ao movimento agroecológico. 
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Organizadas, a partir da Pedagogia da Alternância, que, em uma perspectiva histórica, 

nos remetem em sua concepção, principalmente, à possibilidade de articular o trabalho e a 

escola, ou o trabalho e a formação escolar, essa experiência se concretiza pelas Escolas 

Famílias Agrícolas, e as Casas Familiares Rurais. A base dessa pedagogia está diretamente 

vinculada à formação técnica e às práticas agrícolas desenvolvidas no meio sócio familiar dos 

educandos. A centralidade da alternância, ou das alternâncias educativas (SILVA,2012), 

portanto, se dá pela articulação entre os conhecimentos escolares, sistematizados, e os saberes 

do trabalho camponês.  

É assim que Ribeiro (2009), analisando a relação trabalho-educação no movimento 

camponês, nos traz a contribuição sobre como a perspectiva do trabalho como princípio 

educativo está presente na Pedagogia da Alternância, que procura fazer a relação do campo 

com a estruturação da matriz formativa dos processos educativos estabelecidos nessa 

formação, ou seja, no currículo.  Sendo assim: 

  
(...) a pedagogia da alternância tem o trabalho como princípio educativo de uma 
formação humana integral ao articular dialeticamente o trabalho produtivo, praticado 
na agricultura, pecuária e pesca, ao ensino formal, efetuado na escola básica, 
profissional ou superior (RIBEIRO, 2009, p. 125). 
 
 

As relações entre os diferentes espaços/tempos de formação na Pedagogia da 

Alternância são consideradas como uma unidade, em que a estruturação dos processos 

pedagógicos reconhece que os trabalhadores/as “(...) já possuem conhecimento elaborados, 

experiências práticas e vivências que devem ser consideradas como ponto de partida” 

(RIBEIRO, 2009, p. 48) da educação. De maneira similar, Rummert (2009), ao analisar os 

desafios teóricos e metodológicos da educação de jovens e adultos trabalhadores, sob a ótica 

do conceito de experiência de Thompson (1981), apresenta a reflexão sobre os riscos de, na 

tentativa de organização curricular que traga a experiência dos trabalhadores, se produzir 

processos educativos uniformes e padronizantes. A autora destaca a necessidade de 

estruturação de processos pedagógicos e práticas educativas que promovam“(...) o 

alargamento dos horizontes e a ampliação dos saberes da classe trabalhadora (...)” 

(RUMMERT, 2009, p.  41), por meio de uma dialética necessária entre saberes e 

experiências.  

A pedagogia da Alternância possui recursos didático-pedagógicos que têm como 

intencionalidade e objetivos vincular tempos/espaços de formação – ou seja, vincular 

processos de trabalho camponês e processos de produção pedagógica.  De acordo com Ribeiro 

(2009), na alternância educativa entre diferentes tempos/espaços, “valorizam-se os saberes 



 

 

137 

construídos nas práticas sociais, principalmente a experiência do trabalho (...)” (RIBEIRO, 

2009, p. 125). Como recursos didáticos pedagógicos (instrumentos da alternância), que 

tentam vincular a realidade dos educandos às discussões e conteúdos previstos no currículo, 

temos a Colocação em Comum e o Plano de Estudos. Estes dois instrumentos são articulados. 

Na Colocação em Comum, de acordo com Gimonet (2007), tem-se “(...) a passagem em 

transições de um lugar de vida a outro, de um tipo de experiência a outro, de um campo de 

conhecimento a outro (...)” (GIMONET, 2007, p. 43). O pressuposto fundamental desses 

instrumentos é trazer elementos e saberes do trabalho camponês para centralidade dos 

processos de ensino aprendizagem. Sendo assim, a elaboração do Plano de Estudos e a 

Colocação em Comum dos resultados dos trabalhos elaborados pelos estudantes durante o 

tempo comunidade (período da alternância) é um elemento importante de organização dos 

conteúdos e das abordagens teóricas que serão desenvolvidas.  

Nesse sentido, a agricultura camponesa e a agroecologia, mediadas pelo trabalho 

camponês e orientadas pela Educação do Campo dão as bases para estruturação de processos 

educativos nas escolas do campo, tendo como objetivo maior a superação das contradições 

que compõem o campo, reforçando o político-pedagógico da agroecologia na perspectiva do 

campo “camponês”.  

Como proposta de fomentar essa formação específica e ancorada na experiência 

histórica da luta dos trabalhadores/as do campo pela reforma agrária e pelo direito à educação 

surgem as Licenciaturas em Educação do Campo65. Importante destacar que a criação desses 

cursos tem trajetórias distintas no Brasil. Mas podemos afirmar que sua gênese na Zona da 

Mata está ancorada em um duplo movimento. O primeiro em nível nacional representa a 

disputa de concepção de escola no âmbito do movimento de luta pela terra. O segundo, 

especificamente na Zona da Mata mineira, se conforma na organização camponesa, em que o 

vínculo entre essas organizações e a universidade possibilitou a criação do curso na 

Universidade Federal de Viçosa. Nesse momento, os sujeitos sociais e políticos da 

agroecologia ocupam o espaço acadêmico e científico, e contribuem na construção desse 

campo de conhecimento dentro da universidade.  

A Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação em Ciências da Natureza, 

implementada, em 2014, no Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa – 

                                                

65 Por meio do Programa de Apoio às Licenciaturas em Educação do Campo (PROCAMPO), foi viabilizada, a 
partir de 2013, a implementação de 42 cursos permanentes dessa política de formação de educadores em todo o 
país nas universidades públicas brasileiras.  
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LICENA-UFV, tem seu projeto pedagógico ancorado nas experiências de Educação Popular 

desenvolvidas na Zona da Mata.  Ao inserir estudantes de outras regiões de Minas Gerais 

como Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Norte de Minas, e áreas de 

reforma agrária vinculados ao MST, a LICENA-UFV possibilita a ampliação do debate da 

agroecologia em outros territórios, ao mesmo tempo em que incorpora sujeitos trabalhores/as 

quilombolas, indígenas, trabalhadores rurais sem-terra, camponeses/as inseridos em diferentes 

biomas (caatinga, cerrado, mata atlântica) e culturas.  Essas experiências de Educação Popular 

que fundamentaram processos dialógicos e interação entre camponeses/técnicos/ cientistas, 

também fundamentam os processos de Educação do Campo na Zona da Mata mineira, tendo 

sua materialidade nas Escolas Família Agrícolas –EFAs.  

A Pedagogia da Alternância desenvolvida nas EFAs são os referenciais de organização 

entre os diferentes tempos/espaços (tempo escola e tempo comunidade) da formação na 

LICENA-UFV, que passa a se utilizar das experiências com os instrumentos da alternância 

educativa (plano de estudos, colocação em comum, caderno da realidade, dentre outros) 

desenvolvidas nas escolas do campo como forma de organização do regime didático de 

formação de professores, entretanto, vinculadas ao ensino superior66. Da mesma forma, a 

agroecologia vai se constituindo enquanto matriz pedagógica da LICENA-UFV (SILVA et al, 

2017), na qual os processos de trabalho camponês, a realidade vivida pelos estudantes e as 

situações problemas identificadas por meio dos planos de estudos vão compondo o conteúdo 

programático dos processos educativos. 

Como evidência empírica, podemos destacar as experiências educativas produzidas no 

âmbito do Movimento Agroecológico (técnicas de diagnósticos participativos, caravanas 

agroecológicas, intercâmbios, eventos de socialização e leituras coletivas como a Troca de 

Saberes)67, sendo incorporadas às práticas pedagógicas de formação de educadores do campo. 

O que importa destacar é como as experiências do Movimento Agroecológico e os princípios 

pedagógicos constituídos historicamente em diálogo com os trabalhadores/as do campo 

forneceram subsídios para novas experiências educativas, em espaços distintos de formação 

(dentro das escolas e universidade), porém, orientados pelo mesmo fundamento teórico-

metodológico, qual seja, da Educação Popular e da Educação do Campo, tendo na agricultura 

camponesa e na agroecologia o seu ponto de partida e de chegada, alargando os espaços de 

                                                

66 Para saber mais sobre os “Instrumentos Pedagógicos” utilizados na LICENA-UFV, ver em 
http://www.educacaodocampo.ufv.br/  
67 Na seção 4.3 iremos descrever cada evento mencionado.  
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atuação do Movimento Agroecológico e consolidando a sua Pedagogia, criando condições 

para que essas experiências sejam reproduzidas em outros lugares por se caracterizarem 

enquanto princípios pedagógicos.  

4.2 – O enfoque de gênero e o feminismo na estruturação de processos de formação em 

agroecologia  

Ao longo da pesquisa de campo e durante as observações e participações em eventos, 

foi recorrente o debate sobre gênero e feminismo e sua relação com a agroecologia. Há uma 

vasta literatura sobre feminismo e suas interações com a ecologia68. Destacamos nesta seção a 

forma com que essa discussão é realizada, no âmbito do Movimento Agroecológico na Zona 

da Mata mineira, a fim de compreender os vínculos entre o trabalho da mulher camponesa e 

as estratégias pedagógicas desenvolvidas para superação das desigualdades de gênero. 

Anunciamos na introdução desta tese que, ao nos referirmos ao trabalho camponês, enquanto 

uma categoria de análise, estamos nos referindo ao trabalho de homens e mulheres no âmbito 

da agricultura camponesa. Aprofundaremos nas particularidades do trabalho da mulher 

camponesa e sua relação na elaboração de processos pedagógicos específicos.  

 A perspectiva de gênero refere-se aos papéis sociais distintos atribuídos 

historicamente aos homens e às mulheres, entendendo que as tarefas (portanto, o trabalho) das 

mulheres se concentram no âmbito da reprodução e do cuidado, enquanto para aos homens o 

conjunto de atividades econômicas, que organizam as tarefas e os processos de trabalho, estão 

situados nos espaços de produção (SILIPRANDI, 2009). 

A análise dos mecanismos de exclusão das mulheres do protagonismo social no meio 

rural parte de uma ideia básica de que existe uma interconexão entre a dominação da natureza 

pelos seres humanos e o processo de subordinação das mulheres aos homens (SILIPRANDI, 

2009). Nessa perspectiva, são atribuídas às mulheres atividades situadas no processo de 

reprodução social. Isso significa dizer que são atribuídos aos trabalhadores e às trabalhadoras 

do campo papéis sociais distintos, constituídos historicamente em que o trabalho da mulher, 

tais como as tarefas do cuidado com os filhos, do cuidado com os quintais e com a 

preservação de sementes e da biodiversidade é desvalorizado e invisibilizado frente ao 

trabalho dos homens. De acordo com Pacheco (2005): 

 
(...) as relações entre homens e mulheres no âmbito familiar e a forma como a 
família é constituída e reproduzida são tão importantes quanto as relações de classe, 

                                                

68 Para maior aprofundamento sobre as diferentes correntes feministas e ecofeministas ver Siliprandi (2009). 
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quando se trata de explicar as diferenças sociais do campesinato, assim como sua 
reprodução social (PACHECO, 2005, p. 2). 
 
 

Há uma relação histórica entre movimento de mulheres e movimentos ecológicos, 

desde a década de 1960. No âmbito da Organização das Nações Unidas –ONU, a conferência 

da mulher, realizada no México, em 1975, esboça a perspectiva de gênero que “permitia 

colocar a questão no conjunto de valores, comportamentos, atitudes que estavam por trás da 

desvalorização do trabalho das mulheres tanto nas atividades produtivas quanto reprodutivas” 

(SILIPRANDI, 2009, p. 81).  Essa perspectiva foi difundida pelo movimento de mulheres na 

década de 1980, demarcando as relações de poder entre homens e mulheres. No documento 

oficial da Cúpula da Alimentação, que ocorreu em 1996, em Roma, destaca-se a “(...) 

necessidade de garantir a valorização do trabalho da mulher, com o objetivo de aumentar o 

seu acesso e controle sobre os bens e serviços disponíveis na sociedade” (SILIPRANDI, 

2009, p. 84).  

A inserção da discussão do trabalho das mulheres e sua relação com a ecologia 

adentrou a narrativa da cooperação internacional e passou a orientar a gestão de projetos de 

organizações sociais voltados à promoção da agroecologia. Essa discussão também compõe a 

agenda de movimentos sociais do campo. O Movimento de Mulheres Camponesas- MMC 

passou a defender um projeto de sociedade em que a agroecologia é a centralidade, no qual 

também se reivindica a “valorização do trabalho das mulheres camponesas” (PACHECO, 

2005).  

No I Encontro Nacional de Agroecologia - I ENA, em 2002, um grupo de mulheres 

apresentou uma carta na plenária final do encontro, com uma crítica sobre a ausência de 

mulheres nas mesas de debates do evento. No trecho da carta dizia que:  

 
A agroecologia, ao considerar todos os componentes dos sistemas de produção 
contribui para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas mulheres, que é 
fundamental para a sustentabilidade do sistema e para reprodução familiar (...) 
consideramos importante reconhecer o papel do feminismo e do processo de auto-
organização das mulheres, que tem como um de seus resultados, a incorporação de 
gênero na pauta dos diversos movimentos e organizações (PACHECO, 2005, p. 1). 
 
 

O conteúdo da carta política reivindica a superação de uma desigualdade de gênero 

expressa na divisão do trabalho da família. De acordo com Maria Emília Pacheco, as 

feministas demonstraram que as relações de gênero impactam diretamente os processos de 

trabalho camponês nos seguintes aspectos: 
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a) a distribuição do produto do trabalho é mais igualitária nos sistemas de produção 
nos quais a mulher participa das decisões do planejamento e da forma de dispor os 
produtos; b) não há necessariamente correspondência entre a geração de receita e 
consumo; a preferência dada aos homens para o consumo de proteína é recorrente 
em várias situações; c) quando se expande o leque de atividades geradoras de renda 
nas quais as mulheres se envolvem, aumentam suas opções estratégicas; d) a família 
como lugar de cooperação e conflito, onde se expressam interesses distintos.  Estes 
são alguns pontos que merecem um tratamento quando estamos engajados em 
dinâmicas sociais e experiências de promoção da agroecologia (PACHECO, 2005, 
p. 3). 

 
 

Nos anos 2000, o debate de gênero começou a ganhar força no Movimento 

Agroecológico da Zona da Mata mineira. As relações de gênero no meio rural, ou melhor, as 

desigualdades das relações de gênero presentes na produção e reprodução da agricultura 

camponesa passam a ser um princípio pedagógico nos processos de formação de 

trabalhadoras e trabalhadores do campo. De acordo com depoimento da entrevistada 15: “Essa 

discussão de gênero no meio rural, as desigualdades de gênero estão naturalizadas, a ideia era 

desnaturalizar algo que está culturalmente naturalizado. A relação de gênero não é natural, é 

cultural” (Depoimento entrevistada 15, técnica do CTA-ZM entre 2000 a 2012).  

O papel das mulheres na construção do conhecimento agroecológico se evidenciou por 

duas questões principais no contexto da Zona da Mata. O primeiro contexto refere-se ao 

questionamento das próprias trabalhadoras, vinculadas ao movimento sindical “como vão 

trabalhar com as mulheres se nem mulheres na equipe eles têm” (Depoimento entrevistada 12, 

CTA-ZM). Esse questionamento também ganhou força na cooperação internacional. 

Siliprandi (2009) demostra como historicamente o enfoque de gênero incorpora aos 

organismos internacionais (como é o caso da FAO – Organização das Nações Unidas que 

trata da alimentação) de forma que a orientação para os programas de desenvolvimento rural 

fosse de promover ações de inclusão produtiva de mulheres, bem como de ampliar os espaços 

de participação política das mesmas. Essa orientação influencia o Movimento Agroecológico 

em virtude da cooperação internacional (financiadores dos projetos do CTA-ZM nos anos 

1990 e 2000). As questões sobre o papel das mulheres exigiram uma reconfiguração do 

trabalho educativo e a inserção dessa abordagem também como enfoque metodológico, como 

um princípio pedagógico.  

Esse princípio se manifestou na discussão sobre a importância da participação de 

mulheres nos debates e encontros que tratassem da temática da agroecologia. Delimitar cotas 

para participação de mulheres em processos de formação passou a ser uma prática importante 

de reconhecimento das mulheres na produção do conhecimento agroecológico. Manifesta-se 

também na estruturação dos processos pedagógicos, como afirma a entrevistada 15, ao se 
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referir ao PFA - Programa de Formação de Agricultores e Agricultoras, que ocorreu nos anos 

2000: “Teve um evento que a gente queria que as meninas da cozinha viessem participar. 

Fizemos um grupo só de meninas. Eles [agricultores] ficaram danados, diziam assim, ‘mas 

não tem que ser todo mundo’? ” (Depoimento entrevistada 15, técnica do CTA-ZM entre 

2000 a 2012).  

Nesse sentido, o lema “Sem feminismo não há Agroecologia” (sempre presente nos 

Encontros Nacionais de Agroecologia) se torna um fundamento teórico-metodológico. 

Conforme afirma a entrevistada 12, técnica do CTA-ZM, quando o feminismo passa a ser 

considerado: “uma intervenção de empoderamento e visibilidade das mulheres, a gente 

assume que essa intervenção é feminista” (Depoimento entrevistada 12, CTA-ZM). Garantir 

espaços específicos de participação das mulheres nos processos educativos é evidenciar as 

condições de trabalho em que estão inseridas, da mesma forma em que se rompe com a 

cultura do silêncio. De acordo com Osowski (2018), a cultura do silêncio, na perspectiva de 

Paulo Freire, é o “resultado de ações políticas dominantes, produzindo sujeitos que se 

encontram silenciados, impedidos de expressar seus pensamentos e afirmar suas verdades” 

(OSOWSKI, 2018, p. 121). Na pesquisa de campo, uma agricultora de Espera Feliz relata esse 

processo:  

 
Eu me lembro da primeira vez que fui no CTA em um encontro e teve um momento 
que pediram para desenhar o sonho da gente. Eu não consegui desenhar nada, eu não 
tinha sonho, a nossa vida era trabalhar na Igreja e em casa. Comecei a participar dos 
encontros de mulheres com outras que já estavam participando, eu ouvia a história 
das mulheres, cada uma com os seus problemas e eu pensava ‘nossa, muito parecido 
com os meus’ e umas começavam a falar do problema de timidez, eu fui me 
soltando, fui abrindo meus horizontes. Quando você vai lá e ouve outras histórias, 
você acaba se abrindo, falando de sua história e aquilo você vai tirando lá de dentro 
e jogando para fora, e vai se libertando, e isso foi me ajudando. (Depoimento 
entrevistada 07, Espera Feliz). 
 
 

As mulheres se empoderam e assumem o protagonismo nas comunidades, organizam 

grupos produtivos, se inserem em organizações sociais (sindicatos, associações e 

cooperativas) e reivindicam o seu espaço político no Movimento de Agroecologia por meio 

do “Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste de Minas” (Depoimento entrevistada 

12, CTA-ZM). 
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FOTO 6 – GRUPO DE MULHERES RAÍZES DA TERRA. ASSENTAMENTO PADRE JESUS,  

                               ESPERA FELIZ - MG 
 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a entrevistada 12, o trabalho das mulheres camponesas como princípio 

pedagógico incorpora-se às experiências educativas do Movimento Agroecológico, seja como 

módulo em processos de formação estruturados, como é o caso do Programa de Formação de 

Monitores- PFM, Programa de Formação de Agricultores e Agricultoras –PFA, ou formações 

específicas apenas com mulheres, como é o caso do Programa de Formação Mulheres e 

Agroecologia (PFMA); Programa de Formação em Feminismo e Agroecologia (PFFA) e o 

Programa de Formação em Gestão de Empreendimentos para Mulheres (PFG).  

Importa destacar o vínculo entre processos pedagógicos e processos de trabalho 

camponês, trazendo as particularidades do trabalho da mulher camponesa. Nas lavouras de 

café, principal atividade econômica desenvolvida na agricultura camponesa da Zona da Mata, 

a pós-colheita é uma atividade fundamental para garantir a qualidade do café (da bebida). Nas 

atividades educativas que tratavam da pós-colheita no PFA, em um primeiro momento, só 

participavam homens. Mesmo fazendo as formações, o resultado prático na qualidade do café 

não apresentava resultado positivo. Uma vez que a inserção da abordagem de gênero passou a 

fazer parte das elaborações pedagógicas e as mulheres agricultoras eram inseridas nas 

formações sobre pós-colheita, o resultado na qualidade foi percebido. Assim, “quando as 

mulheres participaram da oficina de pós-colheita, a qualidade melhorou. O fato do CTA-ZM 

fazer formação com o público certo deu resultado” (Depoimento entrevistada 12, CTA-ZM). 

Em síntese, reconhecer o trabalho da mulher camponesa como um princípio 

pedagógico significa estabelecer processos que reconhecem as desigualdades de gênero. 

Significa criar estratégias pedagógicas que insiram as mulheres em debates que, no meio 

rural, são tidos como espaços predominantemente masculinos, tendo em vista que “a luta de 
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classes é muito fácil [de perceber] porque é o patrão e empregado, agora quando se fala 

gênero, você está falando do seu irmão, de seu pai, de seu companheiro” (Depoimento 

entrevistada 12, CTA-ZM).  

O feminismo e o enfoque de gênero como fundamentos teórico-metodológicos da 

Pedagogia do Movimento Agroecológico também se manifestam na elaboração de 

metodologias, métodos e técnicas de pesquisa que buscam compreender as particularidades do 

trabalho das mulheres na agroecologia, soberania e segurança alimentar, conversação da 

biodiversidade e geração de renda. Por exemplo, as “Cadernetas Agroecológicas”, que 

buscam compreender as atividades desenvolvidas pelas mulheres, a fim de dar visibilidade ao 

trabalho feminino. De acordo com o “Guia metodológico da Caderneta Agroecológica”, 

elaborado pelas pesquisadoras Elisabeth Cardoso, Laetícia Jalil, Liliam Telles, Camila 

Alvarenga e Rodica Weitman, a caderneta é uma forma de registro feito pelas agricultoras 

“que nos possibilitem visibilizar, e conhecer/sistematizar a contribuição (econômica, 

ecológica, social e cultural) das mulheres rurais para a economia familiar, para a segurança e 

soberania alimentar, para a agroecologia, para a vida” (CARDOSO, et al 2019). 

4.3 - A pesquisa participante como processo educativo: a interação entre saberes do 

trabalho camponês e conhecimento científico  

As experiências educativas do Movimento Agroecológico, tais como as 

experimentações desenvolvidas, a partir das práticas de estimulação dedutiva, os diagnósticos 

participativos dos agroecossistemas e os intercâmbios agroecológicos analisados nas seções 

anteriores possuem como fundamento o princípio educativo do trabalho camponês, de tal 

forma que existe um vínculo entre processos de trabalho e produção pedagógica, ou dito de 

outra forma, o trabalho camponês fornece os conteúdos programáticos da Pedagogia do 

Movimento Agroecológico, se configurando, também, como um princípio pedagógico.  

Consideramos também que essas experiências educativas se constituem enquanto um 

constructo teórico-metodológico de pesquisa. Ou seja, fornecem elementos para o 

desenvolvimento de pesquisas com os agricultores/as, fornecem princípios pedagógicos que 

constituem a Pedagogia do Movimento Agroecológico. Ou ainda, são experiências educativas 

que historicamente conformaram uma concepção de sociedade, de campo e de agricultura, 

bem como uma perspectiva de conhecimento que imprime uma forma de fazer pesquisa na 

qual a leitura coletiva da realidade se constituiu enquanto um fundamento da Pedagogia do 

Movimento Agroecológico, ou seja, a pesquisa como princípio educativo.  

 



 

 

145 

FOTO 07 – TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO – CONSTRUÇÃO DO MAPA DA COMUNIDADE –  
                               DÉCADA DE 1990 

 

 
 

Fonte:  CTA-ZM 

 

À medida que o desenvolvimento de uma técnica de diagnóstico participativo envolve 

trabalhadores/as na reconstituição da situação vivida em seu contexto comunitário (como na 

foto 07, acima), as leituras compartilhadas passam a compor problemáticas que se 

transformam em ações de extensão rural, mas também passam a compor agendas de pesquisa.  

Ao mesmo tempo, há o desenvolvimento de procedimentos ancorados nas 

experiências dos camponeses, como o campo de sementes (foto 08) que envolve o exercício 

de experimentação em selecionar, cultivar e analisar as relações de produtividade, 

crescimento e durabilidade das sementes. Esse exercício de experimentar e observar os 

resultados, bem como iniciar experimentações, incorporando novas técnicas e, ao mesmo 

tempo, repetir o ciclo de avaliação do processo e realizar novas experimentações são 

procedimentos comuns da pesquisa científica. Nesse caso, há construção de uma sociabilidade 

em que a pesquisa se desenvolve como um princípio educativo. Como afirma o entrevistado 

14, técnico do CTA-ZM: “O campo de sementes serviu como um campo de experimentação e 

formação dos agricultores. Existiam os agricultores com mais traquejo que começaram a 

aprender mais e depois fazer sem a presença nossa” (Depoimento entrevistado 14, CTA-ZM). 
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FOTO 08 – CAMPO DE SEMENTES – ARAPONGA- MG 
 

 
 

Fonte: CTA-ZM 

 

Consideramos a experimentação um procedimento fundamental para a elaboração de 

práticas de pesquisas científicas de forma participativa no contexto da Zona da Mata mineira. 

Ao mesmo tempo em que contribui para a formação dos agricultores/as, para o 

aprofundamento e sistematização de seu conhecimento, a partir da observação, também 

contribuiu para a forma de fazer pesquisa em agroecologia no Movimento Agroecológico, à 

medida que cientistas passam a interagir com essa forma de análise dos camponeses. Essa 

relação que estamos definindo como um princípio pedagógico, a pesquisa como processo 

educativo. 

 Em depoimento, a professora da UFV, entrevistada 18, que desenvolve pesquisas 

científicas e promove cursos sobre o uso de preparados homeopáticos na agricultura aplicadas 

à agroecologia69, destaca que, durante o curso de homeopatia (com duração de 4 anos), 

promovido em interação com os agricultores/as, desde os anos de 199570, havia um processo 

pedagógico em que os agricultores precisavam aplicar os conteúdos discutidos e os 

preparados homeopáticos nas unidades familiares de produção. Os agricultores/as preparavam 

fórmulas que não estavam registradas em nenhum material, mas que foram produzidas nessa 

interação. Da mesma forma, as experimentações (pesquisas) realizadas pelos agricultores/as 

eram analisadas na universidade: 

 

                                                

69 Para aprofundar sobre a história da homeopatia, seu processo de popularização e seu uso na agricultura, ver 
ANDRADE & CASALI (2011) – Homeopatia, agroecologia e sustentabilidade.  
70 De acordo com depoimento da entrevistada 18, já foram certificadas, desde 1995, mais de 80.000 (oitenta mil) 
pessoas nos cursos de homeopatia promovidos pelo projeto de extensão universitária coordenado pelo professor 
Casali do Departamento de Fitotecnia da UFV. 
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Começamos a fazer o uso em plantas em laboratório e também nos cursos com as 
pessoas. Começamos a colocar tudo que aprendemos sobre homeopatia nos seres 
humanos em plantas, em bichos. Construímos todos os referenciais, foi uma 
construção coletiva do conhecimento (Depoimento entrevistadas 18, UFV). 

 
 

O que estamos chamando a atenção é para a relação entre os saberes do trabalho 

camponês, suas características, sua racionalidade ecológica, sua cosmovisão (TOLEDO & 

BARRERA BASSOLS, 2015) como ponto de partida para a produção de conhecimento em 

agroecologia. De acordo com o depoimento da entrevistada 18: “Tudo isso que a gente ouve 

sobre educação contextualizada, a conexão prática e teoria, a partilha do conhecimento, a 

ação-reflexão e a construção do novo conhecimento. É isso que faz as pessoas fazerem os 

cursos de homeopatia” (Depoimento entrevistada 18, UFV). 

É recorrente em encontros, eventos, intercâmbios, algum agricultor/a apresentar 

exemplos de preparados homeopáticos ou de outros preparados de uso na agricultura que 

foram desenvolvidos, a partir dessa experimentação, durante os cursos de homeopatia. Os 

agricultores que foram formados nos cursos se tornaram educadores/as, dando cursos para 

outros agricultores/as. Da mesma forma que a homeopatia na agricultura também passa a ser 

considerada uma tecnologia social71, por ser “simples, barata, acessível a todos os agricultores 

(...) o que é essencial na implantação de novos modelos tecnológicos” (ANDRADE & 

CASALI, 2011).  

Durante a pesquisa de campo em Espera Feliz, o entrevistado 08 apresentou os 

produtos que faz de restos de alimentos e excrementos de galinha utilizados na lavoura. 

Depois apresentou o desenho com o mapa da propriedade e começou a fazer a demonstração 

do uso do pêndulo para analisar o mapa (foto 09). Segurou o pêndulo e perguntou: “hoje é um 

dia adequado? ”, e o pêndulo começou a girar e ele mesmo respondeu: “não, hoje não é”. 

Nesse momento, a esposa (entrevistada 07) interferiu no diálogo e disse: “tudo depende da 

lua, da energia”. O entrevistado 08 continuou a explicação, demostrando como pinga as gotas 

de homeopatia no mapa, como usa os produtos que ele desenvolveu (junto com a família), e 

ainda diz que outro agricultor, que também participa do Movimento Agroecológico, mensurou 

a energia do produto com o pêndulo. Nesse momento o filho (entrevistado 11) interveio e 

disse: “interessante disso aí é que você pode fazer com qualquer ser humano. Por exemplo, se 

você pega uma pessoa doente, a vibração dela é baixa, e quando você pega uma planta doente, 

a vibração dela também é baixa”. 
                                                

71 “Em 2004, a Homeopatia na Agricultura foi certificada pela UNESCO/Fundação Banco do Brasil como 
tecnologia social efetiva” (ANDRADE & CASALI, 2011).  
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O que mais chama a atenção é que o entrevistado 11, o filho jovem que estudou na 

Escola Família Agrícola de Araponga –EFA-Puris e se formou na Licenciatura em Educação 

do Campo –LICENA-UFV, fez questão de fazer análises técnicas dos experimentos que 

realizou, utilizando uma linguagem científica (descodificada), ao mesmo tempo em que fala 

do valor da energia do pêndulo. Aqui temos uma mistura das matrizes pedagógicas do 

Movimento Agroecológico, os princípios ético-políticos, estabelecidos pela CEBs e pelos 

cursos de homeopatia entrelaçados com os princípios técnico-produtivos, carregados de 

elementos científicos sobre os processos ecológicos, biológicos e sociais que estão presentes 

nos processos de trabalho camponês. O que parece unificar isso tudo é a cultura camponesa, a 

partir da simbologia religiosa, da fé, da proximidade e da confiança, que toma materialidade 

na prática agroecológica desenvolvida pela família. De acordo com a professora, entrevistada 

18: “O aprendizado com a natureza não passa somente pelo cognitivo [racional], pelo 

contrário, ele passa por outros caminhos” (Depoimento entrevistada 18, UFV).  

 

FOTO 09 – MAPA ENERGÉTICO DA PROPRIEDADE, PÊNDULO E PREPARADOS – ESPERA FELIZ - 
MG 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Avançando na descrição da “história pedagógica” do Movimento Agroecológico na 

Zona da Mata e na formulação de como se manifesta a pesquisa como um processo educativo 

nas experiências, outro marco importante são os processos de sistematização de experiências. 

No conjunto das práticas de Educação Popular desenvolvidas no âmbito de movimentos 
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sociais na América Latina, a sistematização é um procedimento importante e se vincula 

diretamente a um processo educativo, ou seja, ao propor reconstituir experiências, a 

sistematização agrupa e ordena informações sobre o vivido, promovendo uma reflexão sobre a 

prática que se pretende sistematizar, a fim de identificar experiências e/ou aprendizados. Para 

Jara e Falkembach (2013): 

 
O reconhecimento da construção intersubjetiva dos sentidos de uma prática 
compartilhada, que implica experiências diferenciadas segundo a posição dos atores 
na mesma, mas também sentidos comuns que emergem no diálogo, a reconstrução 
de narrativas coletivas e a interação, mediante uma historicidade e em contextos 
compartilhados (JARA, Oscar, H., FALKEMBACH, E.M.F. 2013, p. 163). 
 
 

O processo de sistematização é entendido como um processo pedagógico, pois articula 

os aprendizados das diferentes metodologias utilizadas nos processos de intervenção social 

desenvolvidos pelo Movimento Agroecológico. Foi assim que os Programas de 

Desenvolvimento Local –PDL, implementados nas décadas de 1990 e 2000, bem como os 

processos de sistematização das experiências de Sistemas Agroflorestais (cultivo de café 

consorciado com árvores nativas), foram aprimorados. Dessas sistematizações, foram 

produzidas teses e dissertações de mestrado, conformando interação entre cientistas e 

agricultores/as (CARDOSO & FERRARI, 2006). 
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FOTO 10 – ÁREA DE TERRA EM UMA PROPRIEDADE NA COMUNIDADE RURAL DE SÃO  
                              JOAQUIM, ARAPONGA - MINAS GERAIS: ANTES (ACIMA) EM 1992 E DEPOIS  
                              (ABAIXO), A MESMA ÁREA EM 2007. 

 

 
 

Fonte: CTA-ZM 

 

A foto 10 acima mostra como o processo de experimentação em Sistemas 

Agroflorestais desenvolvido pelos agricultores em Araponga –MG produziu mudanças nos 

processos de trabalho, uma vez que introduziu o plantio de árvores consorciadas com a 

lavoura de café. Essas mudanças são perceptíveis na paisagem rural, que sofreram uma 

profunda regeneração agroecológica. São os conhecimentos envolvidos nessas mudanças que 

a sistematização de experiências buscou evidenciar.  

As experimentações desenvolvidas pelos agricultores/as, sistematizadas coletivamente 

em diálogo com agricultores/as, técnicos/as e pesquisadores/as conformaram uma forma de 

produzir conhecimento científico, partindo do que Fals Borda (1999) define como pesquisa 

participante, que tem como pressuposto que a produção do conhecimento científico se dá, a 

partir do reconhecimento de que é, a partir do conhecimento prático e empírico, elaborado no 

âmbito da agricultura camponesa que as agendas de pesquisas são constituídas. Assim 

também afirma a professora, entrevistada 17, em seu depoimento: “Reconhecer o 

conhecimento é conhecer a forma desse meio de produção, o meio de produção da vida, da 
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cultura dessas pessoas. Não é só reconhecer a importância do conhecimento em si, mas 

conhecer a cultura” (Depoimento entrevistada 17, UFV). 

Em pesquisa de campo, o entrevistado 05, agricultor de Araponga-MG, descreve bem 

essa relação. Ao falar sobre o processo de sistematização dos sistemas agroflorestais, se refere 

à experimentação e observação dos agricultores em relação ao tipo de árvore que utilizava na 

lavoura e como, a partir da observação, incorporaram outras plantas na medida em que 

aprendeu com a prática e com o processo de trabalho. Também descreveu que os agricultores 

têm o conhecimento (a partir da experimentação) de quais árvores são boas para plantar junto 

ao café, no entanto, não sabiam o fundamento científico, os fenômenos químicos, físicos e 

biológicos que atuavam: “Hoje, além da formação holística do que ele observa, o agricultor 

tem a informação da pesquisa que demonstrou cientificamente como funciona” (Depoimento 

entrevistado 05, Araponga). Da mesma forma: “o agricultor pode saber que uma árvore é boa 

para o café, mas ele não sabe o porquê” (Depoimento, entrevistada 17, UFV). Ou seja, a 

sistematização e a pesquisa participante proporcionaram um processo de ‘descodificação’, 

uma leitura compartilhada da realidade na qual os saberes do trabalho camponês, em interação 

com os conhecimentos científicos, produziram um conhecimento novo (agroecológico). 

Assim se dá o processo de produção do conhecimento agroecológico, e dessa forma a 

pesquisa se constitui como um processo educativo.  

 Outro aspecto da pesquisa como processo educativo como um fundamento da 

Pedagogia do Movimento Agroecológico é a contribuição para a elaboração de pesquisas em 

agroecologia voltadas aos interesses da classe trabalhadora, aos interesses de camponeses e 

camponesas. Sendo assim, esse tipo de pesquisa promove “um deslocamento proposital das 

universidades para o campo concreto da realidade” e modifica “a estrutura acadêmica clássica 

na medida em que reduz as diferenças entre objeto e sujeito de estudo” (FALS BORDA, 

1999, p. 60). Reforçamos que o conhecimento pela experiência, adquirido na agricultura 

camponesa, importa, mas a associação desse conhecimento com a ciência é fundamental para 

a superação dos problemas ambientais que envolvem a atualidade do Brasil e do mundo. 

Destacamos, como apresentado no capítulo I, que existe uma diversidade de 

manifestações de agricultura no Brasil. Ressaltamos que o processo de artificialização ocorreu 

de forma tão intensa que parte do conhecimento sobre os ciclos ecológicos foram perdidos. 

Sem o desenvolvimento de pesquisas vinculadas às particularidades da agricultura 

camponesa, os processos de transição agroecológica se tornam dificultosos ou mesmo 

inviáveis. Assim como o Estado teve um papel fundamental na implantação da modernização 

da agricultura, a “conversão” do manejo adequado dos agroecossistemas, a partir da 
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agroecologia necessita da mediação do Estado para se implementar no país. Trata-se, 

portanto, de uma decisão política e não apenas uma questão técnica.  

A sistematização de experiências produzidas pelo Movimento Agroecológico também 

contribuiu para elaboração de propostas de pesquisas participativas, nas quais os 

conhecimentos e práticas dos agricultores/as são reconhecidos e vistos como parte importante 

das análises científicas desenvolvidas na agroecologia. A interdisciplinaridade (de pesquisa e 

de extensão universitária) nesse contexto é compreender as diferentes dimensões que 

compõem o agroecossistema.  

Assim, tanto a construção da problemática de pesquisa quanto a devolução dos 

resultados são compartilhados com os camponeses/as, estabelecendo a pesquisa como um 

processo educativo. A devolução representa a validação coletiva dos dados e das análises. A 

incorporação das análises pelos camponeses se torna mais efetiva, uma vez que participaram 

da construção da problemática de pesquisa e das reflexões sobre seus resultados. A pesquisa é 

um princípio pedagógico de leitura compartilhada da realidade, o que Paulo Freire definiu 

como processo dialógico de “(...) devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 

daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada” (FREIRE, 2014, p. 116). 

 

FOTO 11 – DEVOLUÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS – ESPERA FELIZ – 2018 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esses processos contribuem para ressignificar a prática docente e o formato das aulas, 

trazendo elementos das práticas concretas na agricultura camponesa para sala de aula, como 

afirma a entrevistada 17: “O Movimento Agroecológico qualifica, melhora, aperfeiçoa essas 

práticas e a gente volta com ela para a sala de aula” (Depoimento entrevistada 17, UFV).  
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Em síntese, a pesquisa como um processo formativo se refere às experimentações dos 

agricultores como o ponto de partida para a produção de uma ciência comprometida, ou seja, 

a agroecologia enquanto: “ciência, prática e movimento [passa a ser] compreendida na 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão” (Depoimento entrevistada 17, UFV). 

4.4 – Análise compartilhada em eventos e encontros como processo de formação política 

e sociocultural  

Nenhum processo educativo se realiza na prática senão 
como parte de um momento maior que o produz, o 
transcende e, ao mesmo tempo, o expressa (CALDART, 
2004, p. 364). 
 
A gente tem que reencontrar o caminho da roça e 
reconectar com a natureza e com a política (Depoimento 
entrevistada 17, UFV). 

 

Compreendemos a leitura coletiva da realidade enquanto um princípio pedagógico do 

Movimento Agroecológico em dois aspectos. O primeiro como forma de elaboração de 

entendimentos coletivos que produzem análises e evidenciem diversas mediações e 

contradições envolvidas nos processos de promoção da agroecologia nos territórios. Isso 

significa compreender os conflitos socioambientais em suas distintas manifestações: conflitos 

por terra e território; disputas por projetos de campo que são antagônicos (agronegócio e 

agricultura camponesa). As particularidades da agricultura camponesa, em sua diversidade de 

povos e culturas inseridas em diferentes biomas e contextos socioculturais e socioeconômicos 

também compõem o repertório dessa análise. Nesse sentido, temos um pressuposto 

importante que orienta esse princípio: a compreensão de como os aspectos que compõem as 

leituras coletivas perpassam pelo envolvimento dos trabalhadores/as nessa elaboração.  

 A partir desse primeiro aspecto, temos o segundo componente desse princípio: a 

leitura coletiva deve orientar a elaboração de ações de intervenção social. Essas ações se 

referem à incidência política, por meio de elaboração de diretrizes de políticas públicas de 

desenvolvimento rural; pela elaboração de conteúdos programáticos que orientam processos 

de formação de trabalhadores/as do campo em agroecologia; pela inserção de temáticas 

produzidas nessa interação nas agendas de pesquisa de instituições públicas. Essas questões 

são essenciais para a ampliação da agroecologia no país. Esses dois aspectos compõem o que 

estamos considerando como um princípio da Pedagogia do Movimento Agroecológico. 

Para que essa análise compartilhada seja realizada, são desenvolvidos pelo Movimento 

Agroecológico no Brasil diversos espaços de socialização, tais como encontros, seminários, 
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jornadas, caravanas agroecológicas, etc., em diálogo com diferentes movimentos sociais do 

campo, organizações de agricultores/as e ONGs que atuam no campo agroecológico, 

originárias, em sua maioria, do PTA-FASE.  Reconhecemos esses eventos como espaços de 

leitura coletiva da realidade por proporcionarem debates públicos acerca de temas que são 

pertinentes para o conjunto da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, o envolvimento dos 

trabalhadores/as nos processos de elaboração desses espaços, na mobilização social e 

participação nos eventos produzem conversas, análises, intercâmbios entre pessoas e 

organizações de diferentes regiões e biomas. Á medida que ocorrem esses encontros, também 

ocorre a produção de conhecimentos que propiciam uma formação política e sociocultural.  

 Destacamos os Encontros Nacionais de Agroecologia – ENAs, como um espaço que 

reúne uma diversidade de expressões a nível nacional (populações tradicionais vinculadas a 

diferentes grupos étnicos, camponeses/as, quilombolas), bem como um conjunto diverso de 

movimentos sociais do campo e organizações de trabalhadores/as e de assessoria técnica 

como um espaço privilegiado em que a análise compartilhada se realiza. De acordo com 

Almeida (2009), os Encontros Nacionais de Agroecologia – ENAs contribuíram 

significativamente para a inserção da agroecologia na agenda de movimentos sociais do 

campo, compondo suas propostas e reivindicações (ALMEIDA, 2009). 

É possível identificar nesses encontros, temas e conteúdos debatidos que dão 

visibilidade às diversas experiências agroecológicas desenvolvidas no país, bem como a 

reafirmação das contradições entre agronegócio e agricultura camponesa. Destaca-se como 

um elemento importante a conexão entre as experiências agroecológicas desenvolvidas pelos 

agricultores, ou seja, os processos de trabalho camponês de manejo dos agroecossistemas, 

com as mediações que impedem ou dificultam a sua ampliação. Como exemplo, podemos 

citar as mediações do Estado, já que o fundo público pode criar políticas públicas para 

potencializar os processos de trabalho camponês e as experiências agroecológicas; ou o 

contrário, políticas públicas que se vinculem ao processo de acumulação do capital. O 

entendimento das contradições na perspectiva dialética constitui um dos referenciais do 

Movimento Agroecológico. No quadro 09, a seguir, temos um resumo dos objetivos de cada 

ENA, em que se expressam as temáticas que foram construídas nessa interação com as 

diferentes organizações e movimentos sociais do campo em seu processo de construção. 
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QUADRO 10 – ENCONTROS NACIONAIS DE AGROECOLOGIA 
 

Encontros Objetivos 
I ENA – 2002 – Rio de Janeiro -1100 participantes  “Foi concebido para dar visibilidade às 

experiências concretas de inovação agroecológica, 
colocando-as no centro dos debates” (ALMEIDA, 
2009, p. 70). 

II ENA – 2006 – Recife – 1700 participantes  “O II ENA cumpriu o papel essencial de trazer 
para o centro dos debates as grandes questões que 
referenciam e fundamentam a coesão política da 
ANA, entre elas, a oposição entre o agronegócio e 
produção familiar, por representarem modelos de 
desenvolvimento rural, fundada em racionalidades 
socioeconômicas e ecológicas antagônicas 
(ALMEIDA, 2009, p. 71). 

III ENA – 2014 – Juazeiro – BA – 2000 
participantes  

“Aumentar a coesão política e dar maior 
visibilidade ao campo agroecológico brasileiro. 
(...) construir convergências políticas e uma 
expressão pública unitária em torno a um projeto 
de transformação do mundo rural brasileiro 
fundado na defesa da agricultura familiar 
camponesa e dos povos e comunidades 
tradicionais em suas múltiplas expressões e 
identidade” (ANAIS III ENA, 2014, p. 7). 

IV ENA- 2018 – Belo Horizonte-MG – 2000 
participantes  

“Agroecologia e Democracia unindo campo e 
cidade” (CARTA POLÍTICA IV ENA, 2018). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise documental. 

 

Destacamos o processo preparatório dos ENAs como um processo educativo 

fundamental para a elaboração das concepções que orientam as experiências educativas 

desenvolvidas pelo Movimento Agroecológico. No II ENA, o processo preparatório ocorreu, 

a partir da identificação, mapeamento e sistematização de experiências agroecológicas.  O 

objetivo era a socialização das abordagens metodológicas utilizadas por diferentes 

organizações de assessoria vinculadas à Articulação Nacional de Agroecologia - ANA, ou 

seja, uma socialização sobre os processos de produções pedagógicas desenvolvidas por 

organizações de assessoria em todo o país. Parte das experiências já discutidas nos capítulos 

anteriores (diagnósticos participativos, programas de formação de agricultores, intercâmbios) 

foi sistematizada e socializada durante o encontro (CADERNO DO II ENCONTRO 

NACIONAL DE AGROECOLOGIA, 2007). De acordo com Laranjeira et al (2019), após o II 

ENA, em 2006, a Associação Brasileira de Agroecologia – ABA realiza o IV Congresso 

Brasileiro de Agroecologia – IV CBA, incorporando a perspectiva de identificar e sistematizar 

experiências em agroecologia nos diferentes territórios como um princípio metodológico do 

Congresso (LARANJEIRAS, et al, 2019). Destaca-se a incorporação de um princípio 

pedagógico elaborado no âmbito do Movimento Agroecológico, construído na perspectiva da 
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Educação Popular, sendo incorporado na organização de um Congresso científico sobre 

agroecologia.  

A preparação do III ENA envolveu um processo de análise das experiências em 

agroecologia em todo o Brasil sobre uma mesma questão: Por que interessa à sociedade 

apoiar uma estratégia de desenvolvimento rural com base na agroecologia e no 

fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais? Percorrer os 

diferentes territórios, analisando as principais contradições e desafios para o desenvolvimento 

da agroecologia, foi o objetivo que orientou as Caravanas Agroecológicas e Culturais que 

ocorreram em 13 estados brasileiros, como parte da preparação para a participação do III 

ENA em Juazeiro na Bahia (SILVA, 2015). 

De acordo com o documento Caderno do Participante da Caravana Agroecológica e 

Cultural, elaborado pelo CTA-ZM, em 2013, e que serviu de referência para as Caravanas que 

acorreram em todo o país, na ocasião do III ENA, esse processo de análise compartilhada 

objetiva reconhecer a: 

 
Imensa diversidade de processos sociais e políticos pelos quais a agroecologia faz 
seu caminho como enfoque alternativo ao modelo dominante de desenvolvimento 
rural imposto pelo setor do agronegócio. Implica igualmente a identificação de 
características e princípios comuns a esses processos multidiversos, condição 
essencial para o fortalecimento das convergências do campo agroecológico como 
espaço de construção sociopolítica e de proposição de estratégias para a superação 
de críticos desafios colocados para a sociedade brasileira em seu conjunto 
(CADERNO DO PARTICIPANTE, 2013, p. 2). 

 
 

Ou seja, reconhecer e compreender os processos de trabalho camponês e a agricultura 

camponesa como referente da construção da agroecologia inserida na totalidade social, nas 

contradições impostas pelo processo de acumulação do capital, em que a ação sociopolítica se 

faz fundamental para mudanças e transformações efetivas no campo. Em termos de formação 

dos trabalhadores/as do campo, a organização da Caravana envolveu um processo de reflexão 

coletiva sobre os temas, as rotas por onde iriam percorrer os participantes, as experiências 

agroecológicas a serem visitadas e o processo de socialização a partir das visitas72. Os 

procedimentos pedagógicos envolveram as seguintes etapas: a) identificação das experiências 

agroecológicas e elaboração das rotas (percursos) a serem percorridas pela caravana; b) 

elaboração de um roteiro com as questões geradoras e de observação; c) sistematização dos 

debates e organização dos temas observados; c) análise coletiva das práticas observadas e 

                                                

72 Participei ativamente das discussões da Caravana na Zona da Mata, como técnico do CTA-ZM, em 2013.   
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visitadas (SILVA, 2015). Na Caravana Agroecológica e Cultural da Zona da Mata mineira, os 

temas geradores, que orientaram as reflexões e diálogo, foram os seguintes: a) posse da 

terra/direitos territoriais; b) soberania e segurança alimentar e nutricional; c) proteção, manejo 

e conservação dos recursos naturais; d) saúde; e) economia e trabalho; f) mercados e 

organização social; g) políticas públicas (SILVA, 2015). 

A Caravana Territorial da Bacia do Rio Doce, que aconteceu após a “tragédia-crime” 

do rio Doce provocada pelo rompimento da Barragem do Fundão da Samarco/Vale/BHP, em 

Mariana, é um exemplo de análises compartilhadas que foram realizadas em diálogo com as 

comunidades/povoados/cidades atingidas pela “tragédia-crime”, envolvendo mais de 60 

organizações, pesquisadores, professores universitários, agricultores/as, pescadores/as, 

estudantes e movimentos sociais, em um processo que envolveu mais de 1000 (mil) pessoas 

em “um fazer político-pedagógico” (BARCELOS, et al, 2014)73. 

Destacamos também como a Caravana, enquanto uma forma de organização de 

processos de análise compartilhada da realidade, se incorpora como um ‘procedimento de 

pesquisa’, na perspectiva da pesquisa participativa (FALS BORDA, 1999). Diversas 

Caravanas também foram organizadas pelos Núcleos de Estudos em Agroecologia (NEAs), 

como forma de compreender as diferentes manifestações da agroecologia no país, bem como 

produzir agendas de pesquisa vinculadas diretamente aos processos desenvolvidos por 

organizações, movimentos sociais, agricultores/as em suas diversas temáticas. Da mesma 

forma, as Caravanas no contexto dos NEAs também se consolidaram como um processo de 

formação importante tanto para estudantes quanto para pesquisadores/as e trabalhadores/as do 

campo envolvidos nas análises coletivas.74 

Em síntese, as Caravanas são processos coletivos que se inspiram no fazer político-

pedagógico dos movimentos sociais, em suas marchas, romarias, etc. A intencionalidade da 

análise compartilhada produzida pelas Caravanas se relaciona à pesquisa participante, à 

medida que traz questões de pesquisa durante as discussões. 

 Essa forma de compreender os eventos e as discussões realizadas durante a 

mobilização junto aos trabalhadores/as do campo como espaços de leitura coletiva se expressa 
                                                

73 Barcelos et al (2014) trazem com detalhes a cartografia social do que definem como “tragédia-crime”. Em 
nosso estudo, importa compreender o princípio básico que envolve a caravana enquanto uma ‘metodologia’ de 
leitura compartilhada da realidade.  
74 Cardoso et al (2018) apontam que foram 380 projetos apoiados em mais de 150 Núcleos de Estudos em 
Agroecologia (NEAs), espalhados pelas universidades e institutos federais de todo o país e “envolveram 437 
professores, 449 estudantes de graduação, 787 bolsistas, promoveram 1.460 eventos, 312 cursos com 8.495 horas 
de duração, atingiram 25.530 educandos e cerca de 61 mil pessoas nas 5 regiões brasileiras” (CARDOSO, et al, 
2018, p. 01).  
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no Movimento Agroecológico na Zona da Mata de Minas Gerais, sobretudo na UFV, a partir 

da Troca de Saberes. O evento que acontece, desde 2010, e envolve participantes inseridos na 

diversidade da agroecologia na Zona da Mata, tais como populações quilombolas, 

camponeses/as, trabalhadores/as do campo, também reúne um conjunto de organizações, tais 

como Escolas Famílias Agrícolas –EFAs, Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais, 

Organizações não governamentais, Associações e Cooperativas de Agricultura Familiar, 

estudantes e professores/as universitários (CARDOSO, et al, 2017). 

O evento emerge da articulação do Programa TEIA de extensão universitária75, em 

interação com o CTA-ZM e diferentes movimentos sociais do campo. Na Troca de Saberes 

ocorrem debates de temas diversos, apresentação de resultados de pesquisas, feiras de 

sementes e de produtos da agricultura familiar camponesa; bem como plenárias de 

movimentos sociais e ato público em defesa da agroecologia.  

 
FOTO 12 – “GRAMADO ESCOLA” – ESPAÇO ONDE OCORREM AS PLENÁRIAS E SOCIALIZAÇÕES  

                        DA TROCA DE SABERES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV 
 

 
 

Fonte: Registro colaborativo Troca de Saberes – 2016 

 

                                                

75 O Programa TEIA reúne um conjunto de ações de extensão universitária com uma perspectiva metodológica 
de construção coletiva do conhecimento em interação com processos comunitários e movimentos sociais do 
campo. Por meio dessa interação foram produzidos diferentes recursos pedagógicos, métodos e técnicas de 
socialização, dentre elas a Troca de Saberes (BARBOSA, 2013).  
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Destaco dois processos pedagógicos que foram produzidos durante a Troca de 

Saberes, inspirados nas experiências de Educação Popular de movimentos populares e na 

perspectiva de educação de Paulo Freire e incorporados como processos político-pedagógicos 

do Movimento Agroecológico na Zona da Mata de Minas Gerais e no Brasil: As Instalações 

Artístico Pedagógicas - IAPs, associadas aos Círculos de Cultura.  

As IAPs foram inspiradas nas experiências educativas de formação promovidas pelo 

Movimento Sindical, sobretudo das Escolas Sindicais vinculadas à Central Única dos 

Trabalhadores –CUT, entre os anos de 1980 e 1990. Trata-se de uma referência às instalações 

artísticas cuja intencionalidade é criar “uma ambiência composta por elementos da realidade 

em sua dimensão estética” (BARBOSA, et al, 2013, p. 9).  

De acordo com Barbosa et al (2013), pretende-se com as IAPs suscitar debates e 

reflexões que tragam as temáticas que se pretendem refletir, considerando os espaços da 

universidade que promoviam as reflexões durante a Troca de Saberes (laboratórios, gramados, 

etc.) como possíveis instalações (a foto 09 é um exemplo). Nesse sentido, amplia-se a 

capacidade de intervenção por meio das IAPs na própria universidade. A Troca de Saberes e 

as IAPs, portanto, trazem a discussão sobre:  

 
O fazer científico tanto em seu aspecto da técnica e da tecnologia que transformam a 
realidade quanto em seu vigor ético em relação ao público para quem é direcionado 
esse saber. Além disso, é fundamental considerar sua dimensão estética, uma vez 
que o fazer humano não pode ser despossuído de seu caráter de beleza e harmonia 
(BARBOSA, 2013, p. 9). 

 

 
FOTO 13 – INSTALAÇÃO ARTÍSTICO PEDAGÓGICA POVOS ORIGINÁRIOS –  

                                          TROCA DE SABERES 2015 
 

 
 

Fonte: Acervo do autor 
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FOTO 14 – INSTALAÇÃO ARTÍSTICO PEDAGÓGICA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL –  
                                     TROCA DE SABERES 2015 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor 

  

As Instalações Artístico Pedagógicas se tornam recursos pedagógicos potentes por 

trazerem outros elementos para o diálogo e compreensão da realidade. Associados a esses 

elementos são utilizados os Círculos de Cultura, inspirados nos Círculos de Cultura de Paulo 

Freire. Para Barbosa, et al, (2013), o Círculo de Cultura na Instalação Artístico Pedagógica 

ocorre da seguinte forma: 

 
Em círculo, cada participante citava uma palavra sobre o tema. A palavra e o nome 
da pessoa que os citaram eram escritos no quadro negro ou em uma tarjeta. Depois 
que todos citaram uma palavra, cada um era convidado a explicitar por que escolheu 
aquela palavra.  Um mediador conduzia o debate.  Após a manifestação de todos os 
participantes, era feita a interação com a Instalação Artístico-Pedagógica 
(BARBOSA, et al, 2013, p. 10). 

 
 

Nesse processo de análise compartilhada conformam-se métodos e técnicas de 

socialização, processos dialógicos que são incorporados por organizações e movimentos 

sociais do campo em seus processos de formação de trabalhadores/as. Da mesma forma, a 

universidade também incorpora essas técnicas e métodos em suas atividades, de forma que a 

concepção da agroecologia enquanto ciência, prática e movimento (WEZEL, et al, 2009), é 

compreendida e produzida “na indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão”, articulando “a 

pesquisa em interação com o conhecimento dos agricultores como metodologia” 

(Depoimento, entrevistada 17, UFV)76.  

                                                

76 Essas metodologias participativas foram sistematizadas e organizadas pelos Núcleos de Estudos e 
Agroecologia – NEAs do Brasil, no material pedagógico: “Cadernos de Metodologias: Inspirações e 
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Consideramos que essas experiências educativas do Movimento Agroecológico da 

Zona da Mata mineira produziram concepções de agroecologia.  Diríamos que uma dimensão 

importante dessa concepção é a diversidade, no sentido de diversidade de plantas: “nosso 

povo fala que a gente planta misturado” (Depoimento entrevistada 06, Araponga), mas 

também no sentido de diversidade sociocultural “A diversidade toda de elementos que estão 

dentro da agroecologia (cultura, gênero, a questão dos quilombolas)” (Depoimento 

entrevistado 14, CTA-ZM).  

A agroecologia não é um modelo, por isso a experimentação é uma prática que 

compõe a própria concepção de agroecologia. Trata da necessidade da experimentação para se 

elaborar técnicas adaptadas ao local, a cada bioma e agroecossistema, que possuem 

particularidades distintas, por isso é um conhecimento adaptado: “você vai fazendo e vai 

experimentando, não pode ser um modelo porque se adequa a essas realidades” (...) 

(Depoimento entrevistado 08, Espera Feliz). A diversidade cultural traz um conhecimento 

sobre a biodiversidade de plantas. Esses são elementos essenciais da concepção de 

agroecologia.  

A dimensão política também se apresenta enquanto um componente da concepção de 

agroecologia na Zona da Mata.  Para essa dimensão, a mudança nos processos de trabalho de 

forma a se estabelecer uma agricultura mais próxima da condição camponesa (PLOEG, 2008) 

e, por conseguinte, da agroecologia é uma: “mudança que tem que ser feita por uma decisão 

política” (Depoimento entrevistado 03, Divino).   

A compreensão dos princípios ecológicos envolvidos nos processos de trabalho 

camponês é um outro componente das concepções de agroecologia do Movimento 

Agroecológico. A “racionalidade ecológica” (TOLEDO, 1993) que precisa ser ‘desenvolvida’ 

para compreender a natureza e seu tempo, uma vez que é necessário: “entender que na 

natureza tudo exige um tempo para ser elaborado. Precisa de um tempo para ir se 

readequando, se reinventando. Da noite para o dia é só o padrão [modernização da 

agricultura], é só aquilo que vem pronto, é o pacote [tecnológico]” (Depoimento entrevistado 

08, Espera Feliz).  

E o conhecimento científico também compõe a concepção de agroecologia do 

movimento uma vez que: “o conhecimento acadêmico você consegue agregar com a prática 

agroecológica. Você tendo um conhecimento científico você consegue melhorar a prática” 

                                                                                                                                                   

Experimentações na Construção do Conhecimento Agroecológico”, disponível em: <https://aba-
agroecologia.org.br/caderno-de-metodologia/>.  
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(Depoimento entrevistado 11, Espera Feliz). O conhecimento científico compreendido como 

uma forma de ampliar o entendimento sobre os ciclos da natureza: 

 
(...) o agricultor e a agricultora reconhecerem também que na terra tem micro-
organismos vivos, que eles estão trabalhando a nosso favor. Quando o agricultor 
souber disso, ele terá uma consciência melhor para trabalhar (Depoimento 
entrevistado 08, Espera Feliz). 

 

Esses são alguns elementos da agroecologia se manifestando enquanto ciência, prática 

e movimento (WEZEL, et al, 2009). Outro processo coletivo de elaboração da concepção de 

agroecologia ocorreu em 2012, junto aos agricultores/as de Araponga-MG.  Trata-se da 

elaboração de critérios para ser considerado um agricultor/a agroecológico (a), a partir da 

visão dos/as agricultores/as do município. 

QUADRO 11 – CRITÉRIOS PARA SER UM AGRICULTOR/A AGROECOLÓGICO/A 
 

1. Agroecologia é vida e deve-se respeitar todas as 
formas de vida. 

15. Cuidar dos animais domésticos e silvestres 
com carinho. Procurar formas de aumentar os 
animais silvestres. 

2. Perceber e fortalecer o espírito através da natureza. 16. Ter um número de animais nas pastagens 
que não as degradem. 

3. Não colocar fogo. 17. Não deixar a água escorrer na propriedade, 
inclusive nas estradas. 

4. Recuperar e proteger as nascentes.  18. Cuidar do lixo na propriedade. 
5. Cuidar do Solo. Deixar o solo coberto para evitar 
erosão, inclusive na pastagem. 

19. Cuidar dos dejetos humanos e dos animais 
na propriedade. 

6. Respeito mútuo. Respeito à esposa, ao esposo e 
aos filhos pelos membros da família. 

20. Usar e preservar sementes crioulas. 

7. Não usar agrotóxico (herbicida, fungicida, 
inseticida, etc.). Aceita-se o uso de formicidas. 

21. Não usar sementes transgênicas. 

8. Procurar alternativas para uso de produtos não 
tóxicos para os problemas dos animais (vermes, 
bernes, carrapatos, mastite e outras coisas). 

22. Participação nas organizações (sindicatos, 
associações, cooperativas, etc.). 

9. Diversidade de planta. Deve-se ter diversidade de 
plantas na propriedade, no cafezal, na pastagem e no 
quintal. Devem-se ter árvores frutíferas e não 
frutíferas, horta e plantas medicinais na propriedade. 

23. Contribuir para a distribuição justa da terra. 
Participar da conquista de terras ou promover 
outras ações que contribuam para que todos 
tenham terra para trabalhar, pois isto gera 
autonomia no manejo e permite o uso de 
técnicas corretas na propriedade. 

10. Cuidar das árvores. Mais do que plantar, deve-se 
procurar deixar as árvores crescerem naturalmente, 
onde elas saíram. 

24. Cooperação. Ter vontade e dedicar tempo 
para divulgar o trabalho com agroecologia, para 
isto deve-se ter tempo para participar de 
reuniões, para receber visitas e visitar também. 
Ser aberto à cooperação. 

11. Rotação de cultura. Deve-se procurar fazer 
rotação de cultura, principalmente de feijão, milho.  

25. Ter boa convivência com os vizinhos. Não 
deixar os animais prejudicarem os vizinhos. 

12. Se possível, deixar a terra descansar um pouco.  26. Pagar em dia as contas com a cooperativa de 
crédito. 

13. Valorizar a participação de todos os membros da 
família nas atividades agroecológicas. 

27. Assumir a cultura Puri. 

14. Participação de todos da família na renda da 
propriedade. 

 

 
Fonte: CTA-ZM – elaborado em diálogo com agricultores/as de Araponga, MG – 2012. 
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Os critérios definidos coletivamente nos apresentam alguns aspectos que orientam a 

concepção de agroecologia e, por conseguinte, contribuem para a elaboração do conteúdo 

programático do Movimento Agroecológico. Um primeiro grupo de critérios se refere à 

concepção e natureza, no sentido de respeitar todas as formas de vida e estabelecer uma 

relação harmoniosa com a natureza. Outro grupo de critérios se refere aos processos de 

trabalho no campo, no sentido de adoção de processos de trabalho, que não prejudiquem o 

meio ambiente, como não usar agrotóxico, cuidar do solo, fazer rotação de culturas, etc. 

A diversidade expressa na biodiversidade de plantas e animais, mas, também, na 

diversidade cultural é outro grupo de critérios, por exemplo, assumir a Cultura Puri, preservar 

as sementes crioulas, dentre outros. E por fim, um outro grupo de critérios que se refere aos 

processos de sociabilidade camponesa, de organização social e política e de relações 

igualitárias entre homens e mulheres (gênero e agroecologia), como valorizar a participação 

de todos da família nas atividades agroecológicas, contribuir para distribuição justa da terra, 

dentre outras. 

Portanto, os princípios ético-políticos desenvolvidos pelas Comunidades Eclesiais de 

Base –CEBs proporcionaram uma consciência política acerca das situações vividas pelos 

trabalhadores/as do campo na Zona da Mata mineira. Essa consciência produziu a organização 

de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais na Zona da Mata, principal interlocutor entre os 

trabalhadores/as do campo e as tecnologias alternativas desenvolvidas pelo CTA-ZM.  Assim, 

junto aos princípios ético-políticos se conformam os princípios técnico-produtivos da 

agroecologia.  Trata-se do estudo da agricultura camponesa como um referente histórico que 

fundamenta cientificamente a agroecologia e, em diálogo com os saberes do trabalho 

camponês, conformando as concepções de campo e de natureza que orientam as práticas 

pedagógicas do Movimento Agroecológico na Zona da Mata mineira, que compõem a sua 

‘pedagogia’.  

Em Síntese, “(...) três coisas estão na raiz de tudo: a) a questão do merecimento do 

conhecimento [do agricultor/a], porque empodera; b) a reconexão com a natureza, porque dá 

autonomia; c) a questão política, porque te coloca em um outro lugar na luta pela 

transformação” (Depoimento entrevistada 17, UFV). Essas concepções de agroecologia 

associadas às experiências de Educação Popular e Educação do Campo orientam os princípios 

de elaboração pedagógica do Movimento Agroecológico. O quadro 12, a seguir, traz a síntese 

das concepções e princípios que fundamental a Pedagogia do Movimento Agroecológico que 

discutimos até aqui.  
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QUADRO 12 – FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA DO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO 

CONCEPÇÕES PRINCÍPIOS  

Educação Popular  Processos de socialização, métodos e técnicas de 
interação entre diferentes formas de 
conhecimento (metodologias participativas). 
Perspectiva de superação da condição de 
opressão por meio da educação libertadora. 
Influências das teorias freirianas. Cultura 
Popular e Cultura Camponesa como mediação 
dos processos de compreensão da realidade.  

Educação do Campo  Projeto de campo camponês. Concepção do 
campo como espaço de produção da vida e de 
produção de cultura (não apenas mercadoria). 
Influências do materialismo histórico e 
reconhecimento das contradições do modo de 
produção capitalista. Pedagogia da Alternância, 
Pedagogia do Movimento.  

Teologia da Libertação – Comunidades Eclesiais 
de Base.  

Concepção de sociedade que reconhece as 
injustiças sociais como um problema estrutural. 
Educação como um ato político de formação de 
consciência ambiental. Princípios ético-
políticos. Valores de solidariedade (entre seres 
humanos e na relação ser humano /natureza). 

Tecnologias alternativas e agroecologia  Princípios técnico-produtivos. Produção de 
tecnologias adaptadas aos contextos locais. 
Experimentações e inovações em interação com 
as práticas desenvolvidas pelos agricultores/as. 

Enfoque de gênero e feminismo  Importância do trabalho da mulher na 
manutenção da biodiversidade. Interseção entre 
relações de gênero e classe. Garantia de 
participação política e de processos educativos 
inclusivos e que deem “voz” às mulheres.  

Pesquisa participante  Produção de agendas de pesquisa vinculadas às 
problemáticas concretas vividas pelos 
agricultores/as. Ciência comprometida com as 
transformações socioecológicas, visando superar 
as problemáticas socioambientais. Devolução 
dos resultados da pesquisa. Pesquisa como um 
processo educativo (a formação dos 
agricultores/as se dá durante o processo de 
desenvolvimento das pesquisas). 

Saberes do trabalho camponês O princípio educativo do trabalho camponês em 
sua perspectiva histórico-ontológica. Trabalho 
como formação humana e, ao mesmo tempo, 
como um processo pedagógico sob o qual se 
organizam os conteúdos programáticos da 
formação de trabalhadores/as.  

Leituras coletivas da realidade  Eventos, encontros de formação política e 
sociocultural. Envolvimento de movimentos 
sociais, organizações de trabalhadores/as, 
organizações de assessoria e universidade na 
produção de análises da realidade do campo, 
considerando suas mediações e contradições. 
Incidência em políticas públicas de 
desenvolvimento rural e elaboração de propostas 
e projetos de campo baseados na agroecologia. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar e analisar os fundamentos teórico-

metodológicos da Pedagogia do Movimento Agroecológico, tendo em conta a contradição 

capital/trabalho e as mediações entre trabalho e educação nas experiências educativas 

desenvolvidas na Zona da Mata de Minas Gerais.  

Partimos do pressuposto de que as experiências educativas de formação de 

trabalhadores/as em agroecologia na Zona da Mata de Minas Gerais vêm conformando e, ao 

mesmo tempo, constituindo o que denominamos Pedagogia do Movimento Agroecológico.  

Assentada nos paradigmas da Educação Popular e da Educação do Campo e mediada pelos 

saberes do trabalho camponês, esta pedagogia reúne um conjunto articulado de fundamentos 

teórico-metodológicos, métodos e técnicas de socialização e produção de conhecimentos.  

Ao manter o conhecimento vivo em seu modo de vida, por meio de sua racionalidade 

ecológica e de sua cultura, a agricultura camponesa preserva as características do conjunto de 

saberes necessários para a sua reprodução social, mas também garante a reprodução biológica 

da natureza (do não humano). A agricultura camponesa também fornece fundamentos para a 

agroecologia: a produção do conhecimento agroecológico deve partir da interação com os 

saberes do trabalho camponês. Aqui reside a relação trabalho-educação-agroecologia. 

O conteúdo produzido, a partir do repertório utilizado para elaborar as diferentes 

estratégias de usos múltiplos na transformação dos agroecossistemas para garantia da 

produção da existência, também é passível de transmissão pela oralidade. Ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento dessas práticas, por meio do trabalho camponês, se configura enquanto um 

princípio educativo, que produz um conhecimento que se transmite pela experiência 

historicamente acumulada por gerações e que se mantém pela cultura; pela experiência 

socialmente compartilhada nos diferentes espaços de sociabilidade e de produção da vida. 

As experiências de Educação Popular desenvolvidas pelos Movimentos Sociais 

Populares, sobretudo pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores/as Rurais, fundamentadas 

pela Teologia da Libertação e postas em prática pelas Comunidades Eclesiais de Base –CEBs, 

deram subsídio para a elaboração de processos de socialização e espaços dialógicos em que a 

intencionalidade da interação dos saberes do trabalho camponês e do conhecimento científico 

conformaram e fundamentaram as experiências educativas desenvolvidas na Zona da Mata 

mineira. Essas experiências históricas de organização popular produziram princípios ético-
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políticos e técnico-produtivos que se consolidaram enquanto matrizes pedagógicas do 

Movimento Agroecológico.  

Defendemos a tese segundo a qual, à medida que as experiências educativas 

historicamente vinculadas à Educação Popular foram desenvolvidas na Zona da Mata mineira, 

foram se criando nexos não só com a agroecologia, mas ao mesmo tempo, com o projeto 

político-pedagógico da Educação do Campo. Ao trazer uma perspectiva de campo 

“camponês”, a Educação do Campo reforça as estratégias camponesas e o seu vínculo com a 

agroecologia. A Pedagogia do Movimento Agroecológico, portanto, se constitui enquanto 

uma unidade que relaciona os saberes do trabalho camponês, a Educação Popular e a 

Educação do Campo.  

Sendo assim, as conclusões respondem a uma questão central: Quais são os 

Fundamentos da Pedagogia do Movimento Agroecológico? Junto a essa questão também 

buscamos responder às questões específicas que nos ajudaram a compreender o processo de 

constituição desses fundamentos: Como se constitui historicamente o Movimento 

Agroecológico e suas experiências educativas de Formação de Trabalhadores/as em 

Agroecologia? Como se manifestam os princípios e práticas de Educação Popular e 

Educação do Campo na Pedagogia do Movimento Agroecológico? Em que, e por que estas 

manifestações foram importantes para a construção desta Pedagogia? De que maneiras as 

relações sociais de produção da Agricultura Camponesa manifestam-se como parte 

integrante dos fundamentos teórico-metodológicos que orientam os conteúdos programáticos 

dessa Pedagogia? Como se manifesta no trabalho camponês a premissa do princípio 

educativo do trabalho? Na Pedagogia do Movimento Agroecológico, como se dá o vínculo 

entre processos de trabalho e processos pedagógicos?  Por que este vínculo é importante 

para a formação de trabalhadores/as do campo em agroecologia? 

 A Pedagogia do Movimento Agroecológico se fundamenta nas experiências de 

Educação Popular, desenvolvidas historicamente na América Latina. Essas experiências 

forjadas na luta cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras, em busca do direito às condições 

de cidadania, articulada à Teologia da Libertação e materializada nas Comunidades Eclesiais 

de Base –CEBs, produziram as matrizes ético-políticas nas quais fundamentaram a concepção 

de Educação que orienta a organização dos processos pedagógicos do Movimento 

Agroecológico. 

O encontro desse processo social com o movimento ambientalista, materializado no 

Movimento de Agricultura Alternativa, vinculado à cooperação internacional e às 

universidades, deu origem à elaboração científica da agroecologia. As diferentes áreas de 
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conhecimento que vão desde a ecologia, a agronomia, a antropologia, bem como outras áreas 

de conhecimento, como a educação, produziu em interação com os processos de trabalho 

camponês, as matrizes técnico-produtivas do Movimento Agroecológico. 

À medida que se estabelece a relação entre organizações de trabalhadores/as, 

pesquisadores/as, e organizações de assessoria técnica, ancorada nessas matrizes, se produz o 

que estamos denominando de Pedagogia do Movimento Agroecológico. Ainda em relação aos 

fundamentos da Pedagogia do Movimento Agroecológico, vinculada à concepção de 

educação, que orienta a elaboração dessas práticas, temos a Educação Popular, que 

fundamenta as experiências de socialização, métodos e técnicas que têm na centralidade o 

diálogo e a leitura coletiva da realidade.  

Essa concepção orienta as experiências de Educação do Campo que surgem na Zona 

da Mata mineira, sobretudo, a partir das Escolas Família Agrícola- EFAs. Essas escolas, por 

meio da Pedagogia da Alternância, produzem nexos entre agroecologia e Educação do 

Campo, ao mesmo tempo em que a Educação do Campo, a partir do projeto de campo 

“camponês” e referenciada no materialismo histórico, passou a compor o político-pedagógico 

do Movimento Agroecológico. De tal forma que traz e evidencia as temáticas e as 

contradições entre as formas de produção camponesa e a reprodução ampliada do capital. Por 

isso compreendemos que as matrizes ético-políticas e técnico-produtivas ancoram o 

fundamento da Educação Popular, com seus processos dialógicos de produção de 

conhecimento, projetando um campo “camponês”, no qual a agroecologia se insere como 

matriz produtiva. 

Há uma concepção de conhecimento presente nesses paradigmas educacionais 

(Educação Popular e Educação do Campo), uma perspectiva que considera as formas de vida 

da agricultura camponesa, formas de produção da existência e de produção da cultura como 

conteúdo programático de sua educação.  

Há um vínculo entre a Educação Popular e Educação do Campo em relação à 

concepção de sociedade. Tanto a Educação Popular e a Educação do Campo enquanto 

paradigmas educacionais, quanto a agroecologia enquanto projeto de campo reconhecem as 

contradições presentes entre agricultura camponesa e a agricultura industrial capitalista, bem 

como vinculam o trabalho camponês como uma mediação necessária para superação dessa 

contradição. 

Os princípios e práticas da Educação Popular e da Educação do Campo se manifestam 

e fundamentam a Pedagogia do Movimento Agroecológico da seguinte forma: a) elaboração 

de métodos e técnicas de estudos e de socialização; b) criação de ambientes favoráveis à 
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experimentação e sistematização conjunta de tecnologias alternativas desenvolvidas entre 

técnicos/as, agricultores/as, pesquisadores/as; c) elaboração de recursos pedagógicos e 

metodologias participativas voltadas para a extensão rural; d) diálogo de saberes, ou seja, pela 

interação entre diferentes formas de conhecimento; e) princípio educativo do trabalho 

camponês; f) postura pedagógica crítica e democrática na condução dos processos educativos.  

Há desafios na promoção de processos de transição sociotécnica, mudança de uma 

forma de produção vinculada à agricultura industrial capitalista para sistemas produtivos 

agroecológicos. Muitos desses desafios não são superados apenas por meio de processos 

educativos. Reconhecemos os limites da educação para a transformação social. Entretanto, a 

experiência do Movimento Agroecológico na Zona da Mata nos aponta formas para 

elaboração de processos coletivos de análise, em que o político também se insere como parte 

da formação sociocultural dos trabalhadores/as.  

Nesse sentido, apontamos determinações históricas que condicionam e impedem que 

essas formas de produção alcancem escalas mais amplas e se tornem hegemônicas. Vimos que 

as leituras coletivas e compartilhadas entre ciência, prática e movimento, associadas a 

processos de indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão vão nos ensinando que a 

agroecologia ultrapassa as fronteiras da dimensão técnica. À medida que se vão reconhecendo 

as particularidades da agricultura camponesa, dos processos de trabalho camponês e dos 

sujeitos-trabalhadores/as que constroem essa agricultura camponesa, forjam-se também 

concepções de sociedade fundamentada no bem viver. 

Há uma contribuição do Movimento Agroecológico para a elaboração de pesquisas em 

agroecologia vinculadas aos interesses da classe trabalhadora, aos interesses de camponeses e 

camponesas.  Sem o desenvolvimento de pesquisas vinculadas às particularidades da 

agricultura camponesa, os processos de transição agroecológica se tornam dificultosos ou 

mesmo inviáveis. Assim como o Estado teve um papel fundamental na implantação da 

modernização da agricultura, a “conversão” do manejo adequado dos agroecossistemas, a 

partir da agroecologia necessita da mediação do Estado para se implementar no país. Trata-se, 

portanto, de uma decisão política, e não apenas uma questão técnica. Em síntese, a pesquisa 

como um processo formativo se refere às experimentações dos agricultores como o ponto de 

partida para a produção de uma ciência comprometida, a partir da qual a agroecologia, 

enquanto uma ciência, prática e movimento, passa a ser compreendida na indissociabilidade 

ensino, pesquisa e extensão.  

Os princípios pedagógicos do Movimento Agroecológico que fundamentam a sua 

pedagogia podem ser identificados como: a) o princípio educativo do trabalho camponês 
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orientando os processos pedagógicos; b) o enfoque de gênero e do feminismo na estruturação 

de processos de formação de mulheres em agroecologia; c) a pesquisa participante como 

processo educativo – a elaboração de metodologias de pesquisa que permitem a interação 

entre saberes do trabalho camponês e conhecimento científico e; d) análise compartilhada em 

eventos e encontros como processo de formação política e sociocultural.  

Os princípios pedagógicos do Movimento Agroecológico trazem elementos 

importantes para pensar a organização pedagógica no ensino das escolas do campo. Os 

processos de socialização, os métodos e técnicas de promoção de espaços de interação 

fornecem elementos que contribuem para a elaboração de metodologias de pesquisa e 

extensão. Assim, a agroecologia vai se constituindo, também, como matriz pedagógica da 

Educação do Campo, colaborando com o projeto de campo “camponês”, ancorado na 

agroecologia como matriz produtiva. 

A agricultura camponesa fornece o princípio educativo do trabalho, a interação dos 

saberes do trabalho camponês com o conhecimento científico, situado e contextualizado à 

base de recursos locais e ao universo cultural desse tipo de agricultura. Na medida em que 

promove a interação entre processos de trabalho e processos de produção pedagógicos, há 

incorporação de novos enfoques e leituras coletivas da realidade, vinculadas às demandas e 

lutas sociais específicas que compõem o conjunto da sociedade. Por exemplo, a incorporação 

do feminismo, enquanto enfoque teórico-metodológico, orientando as práticas educativas. Ao 

mesmo tempo, adensa ao debate da soberania e segurança alimentar a importância do trabalho 

das mulheres, na manutenção e preservação da biodiversidade. Por isso, “sem feminismo não 

há agroecologia” compõe um dos fundamentos da Pedagogia do Movimento.  

O feminismo e o enfoque de gênero como fundamento teórico-metodológico da 

Pedagogia do Movimento Agroecológico, também se manifesta na elaboração de 

metodologias, métodos e técnicas de pesquisa que buscam compreender as particularidades do 

trabalho das mulheres para agroecologia, para soberania e segurança alimentar, para 

conservação da biodiversidade e para geração de renda. Em síntese, reconhecer o trabalho da 

mulher camponesa como um princípio pedagógico significa estabelecer processos 

pedagógicos que reconheçam as desigualdades de gênero. Significa criar estratégias 

pedagógicas que insiram as mulheres em debates que, no meio rural, são tidos como espaços 

predominantemente masculinos. 

Analisando, historicamente, as experiências educativas do Movimento Agroecológico, 

levantamos algumas indagações que consideramos questões fundamentais a serem 

respondidas em estudos futuros, como desdobramentos da pesquisa. Tais questões são: De 
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que forma as relações entre processos de trabalho camponês e processos de produção 

pedagógica estão sendo desenvolvidas no âmbito das escolas do campo? Em que medida essas 

relações incorporam os princípios pedagógicos do Movimento Agroecológico, em seu 

processo de ensinar e aprender agroecologia? Ou seja, em que medida as relações trabalho-

educação são incorporadas nos diferentes espaços/tempo de construção do conhecimento 

agroecológico? Seja no âmbito dos processos de assistência técnica e extensão rural, 

promovido por organizações de assessoria (de técnicos e de agricultores), seja por meio dos 

planos de estudo e dos instrumentos didático-pedagógicos mobilizados pela Pedagogia da 

Alternância, na formação de jovens trabalhadores/as vinculados às escolas do campo, 

sobretudo as Escolas Família Agrícola –EFAs. Ao mesmo tempo, em que medida a pesquisa 

como processo educativo, fundamentada na perspectiva da pesquisa participante, também é 

desenvolvida por outras áreas de conhecimento e vinculada a outros referenciais teóricos, por 

exemplo, as pesquisas no campo Trabalho-Educação?   

Compreendemos e consideramos a importância de métodos e técnicas de análise 

produzidos pela ciência moderna para compreender os processos físicos, químicos, 

biológicos, sociais e culturais, que envolvem o trabalho no campo e orientam a organização e 

conhecimento sobre manejo dos recursos naturais. Entretanto, esses métodos e técnicas, ao se 

modificarem de forma a incorporar os saberes do trabalho camponês, produzem um 

conhecimento agroecológico, um conhecimento novo sobre a relação com a natureza, que 

incorpora conhecimentos científicos e saberes do trabalho camponês. Portanto, a maneira de 

se fazer pesquisa produzida pela experiência do Movimento Agroecológico na Zona da Mata 

constitui e fundamenta a Pedagogia do Movimento Agroecológico, que passa a ganhar sentido 

na unidade dialética: ciência, prática e movimento. Da mesma forma, ao produzir espaços de 

socialização e participação onde os camponeses/as podem dizer livremente a sua palavra, 

também fundamenta, a partir das experiências educativas em Educação Popular, essa mesma 

pedagogia.  

Falamos de uma ciência produzida na interação com os processos de trabalho 

camponês, fundamentada nas relações sociais de produção da agricultura camponesa e nos 

processos ecológicos presentes nas relações de produção da vida, um movimento social que 

tem no projeto de campo “camponês” o conteúdo programático da educação, que tem como 

intencionalidade promover novas relações socioecológicas. E uma prática social, que parte de 

estratégias camponesas mediadas pelo trabalho camponês, em que o trabalho se manifesta 

enquanto um princípio educativo e estrutura a formação em agroecologia.  
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Sendo assim, é necessário compreender que essa forma de produção da existência 

humana nos aponta para um outro processo civilizatório, segundo o qual o desenvolvimento 

das forças produtivas não deve seguir a lógica de exploração da natureza na mesma 

perspectiva urbano-industrial capitalista como se fossem fontes inesgotáveis de recursos. É 

urgente uma educação que ajude a reconhecer que a diminuição da diversidade cultural tem 

relação direta com a diminuição da biodiversidade de plantas e de animais. A diversidade 

cultural também tem relação direta com manutenção e transmissão dos saberes do trabalho 

produzidos na relação ser humano/natureza na agricultura camponesa. Por meio de seu modo 

de vida, sua racionalidade ecológica e sua cultura, a agricultura camponesa preserva as 

características do conjunto de conhecimentos necessário para a sua reprodução social, mas 

também garante a reprodução biológica da natureza (do não humano). Ao manter esse 

conhecimento vivo, por meio da memória biocultural, a agricultura camponesa também 

fornece fundamentos para a agroecologia. Por isso a produção do conhecimento 

agroecológico acontece na interação com os saberes do trabalho camponês.  E é por isso que a 

perspectiva do princípio educativo do trabalho se manifesta enquanto um fundamento teórico-

metodológico da Pedagogia do Movimento Agroecológico.  

Há tensões e contradições presentes no processo criativo envolvendo essa pedagogia. 

Apesar de termos tratado na tese das contradições mais gerais entre capital/trabalho, 

agricultura camponesa/agricultura industrial capitalista; os processos pedagógicos envolvendo 

diferentes formas de conhecimento (científico e populares), e sujeitos posicionados em 

lugares distintos da divisão técnica e social do trabalho (cientistas e camponeses) são 

permeados por tensões e conflitos. Apontamos como temas futuros de estudos a análise dessas 

tensões. 

As particularidades da agricultura camponesa e sua relação com a agroecologia foram 

discutidas e aprofundadas nesta tese, sobretudo no que se refere aos saberes do trabalho 

camponês. Entretanto, também reconhecemos e apontamos a diversidade de concepções e 

epistemologias presentes no Movimento Agroecológico a nível nacional. Como exemplo, as 

questões étnico-raciais, envolvendo o campesinato negro, as populações quilombolas e 

indígenas. A dimensão da ancestralidade e os conhecimentos a ela associados. As 

manifestações culturais como a congada; as questões religiosas de matriz africana, dentre 

outras.  

Em síntese, por meio dos princípios pedagógicos constituídos, a partir das 

experiências educativas desenvolvidas na Zona da Mata mineira, temos um referencial que 

nos ajuda a pensar na elaboração de processos educativos (escolares e não escolares) que 
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consigam interagir com as diferentes formas de conhecimento presentes na construção do 

conhecimento agroecológico no Brasil.  
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APÊNDICE 

 
ROTEIRO ENTREVISTA AGRICULTORES/AS 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade: 

Município: 

1) O que é agroecologia? 
2) Quando passou a se considerar um agricultor/agricultora agroecológico? 
3) Onde aprendeu agroecologia? 
4) De que processo formativo estabelecido pelo movimento agroecológico participou? 
5) Qual foi o que mais aprendeu? Porquê? 
6) Qual a relação dos processos de formação estabelecidos pelo CTA-ZM, UFV, 

Movimento Sindical com o seu trabalho na roça? 
7) Houve alguma mudança de entendimento da natureza a partir do seu envolvimento nos 

processos de formação? Qual (ou quais?) 

8) Houve alguma mudança nos processos de trabalho no campo a partir do seu 
envolvimento no processo de formação? Qual (ou quais?) 

9) O que você acha que precisa ser discutido ou praticado em algum processo formativo 
que facilite o aprendizado do agricultor/agricultora? 

10) De que forma um agricultor/a que não conhece agroecologia pode aprender a praticar a 
agroecologia?  

11) De que forma podemos ensinar agroecologia? 
12) O que o seu envolvimento na experiência educativa do movimento agroecológico 

contribui ou contribuiu para o seu processo de trabalho? 
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ROTEIRO ENTREVISTA PROFESSORES UFV 

Nome: 

Formação: 

Idade: 

Sexo: 

1) O que é agroecologia? 
2) Como se constitui essa concepção no âmbito do movimento agroecológico? 
3) Quando se estabelece a relação da UFV – CTA-ZM e Movimento Sindical?  
4) Que referenciais ou concepções de campo e de educação orientaram (e orientam) a 

elaboração metodológica das práticas educativas? 
5) Ao longo do tempo, houve mudanças nas formas de intervenção junto aos 

agricultores/as? Quais os temas foram incorporados nessas práticas e de que forma? 
6) Em que medida o trabalho (práticas desenvolvidas pelos agricultores/as) eram (são) 

inseridos como conteúdo programático dos processos formativos? 
7) Como a experiência educativa desenvolvida pelo movimento agroecológico na zona da 

mata contribuiu (contribui) para o ensino da agroecologia? 
8) Você destaca algum processo pedagógico que considere mais relevante para a 

concepção de agroecologia incorporada pelos agricultores? Por quê? 
9) Que avanços metodológicos considera relevantes para ensino, pesquisa e extensão a 

partir da experiência do movimento agroecológico na zona da mata? 
10) Qual é o principal desafio no contexto atual para a construção do conhecimento 

agroecológico? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA TÉCNICOS CTA-ZM 

Nome: 

Formação: 

Idade:  

1) Quando chega no CTA e no Movimento Agroecológico? 
2) Como se constitui a relação UFV-CTA-ZM e Movimento Sindical? 
3) O que é agroecologia? Que concepção de agroecologia a entidade tem? 
4) De que forma essa concepção orienta a elaboração metodológica dos processos 

educativos desenvolvidos junto aos agricultores e agricultoras? 
5) Que referenciais ou concepções de campo e de educação orientaram (e orientam) a 

elaboração metodológica das práticas educativas? 
6) Ao longo do tempo, houve mudanças nas formas de intervenção junto aos 

agricultores/as? Quais os temas foram incorporados nessas práticas e de que forma? 

7) Em que medida o trabalho (práticas desenvolvidas pelos agricultores/as) eram (são) 
inseridos como conteúdo programático dos processos formativos? 

8) Como a experiência educativa desenvolvida pelo movimento agroecológico na zona da 
mata contribui para o ensino da agroecologia? 

9) Você destaca algum processo pedagógico que considere mais relevante para a 
concepção de agroecologia incorporada pelos agricultores? Por quê? 

10) Que avanços metodológicos considera relevantes para ensino, pesquisa e extensão a 
partir da experiência do movimento agroecológico na zona da mata? 

11) Qual é o principal desafio no contexto atual para a construção do conhecimento 
agroecológico? 

12) Que contradições presentes no campo, atualmente, considera como um impedimento 

para ampliar as práticas agroecológicas na zona da mata? 
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DIÁRIO DE CAMPO - 

Evento de comemoração dos 10 anos dos Intercâmbios Agroecológicos em Divino – 

05/05/2018 

Comunidade Vargem Alegre  

O evento de comemoração dos 10 anos de intercâmbios em Divino foi um momento 

de celebrar o desenvolvimento de uma metodologia que vem sendo utilizada, desde 2008, 

como forma de promover a construção do conhecimento agroecológico. 

Logo na chegada à propriedade rural, percebo o ambiente ornamentado com bandeiras 

do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar- SINTRAF, do município de Divino, 

ao lado de bandeiras do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra –MST. Uma tenda montada 

para abrigar os agricultores/as, professores/as e estudantes participantes do evento. Um grupo 

de estudantes ajuda na organização do espaço, montando as Instalações Artístico- 

Pedagógicas com elementos que representam os resultados desses 10 anos de intercâmbios – 

percebem-se muitos materiais didático-pedagógicos (cartilhas, panfletos) bem como muitas 

sementes e mudas. Estudantes de Universidades da França, Holanda e México, presentes no 

evento, observam e ajudam na organização do espaço.  

Os agricultores e agricultoras começam a chegar ao local. Uma Van cheia de 

remanescentes quilombolas chega da comunidade de São Pedro de Cima, trazendo um grupo 

de sanfoneiros e violeiros. Aos poucos as pessoas vão interagindo, conversando enquanto 

tomam um café. O espaço vai sendo montado. Inicia-se a celebração.  

Uma árvore produzia sombra que abrigava parte dos participantes, a grande maioria se 

punha sob o sol escaldante. Um outro grupo de quilombolas ao centro da roda portava sanfona 

e violão. Eram os animadores do encontro. À medida que se inicia a música, o grupo disperso 

debaixo da sombra da mangueira vai compondo o círculo que se forma em torno dos 

animadores. Um deles se levanta, um senhor com uma bíblia na mão e uma camisa da Central 

Única dos Trabalhadores –CUT abre a bíblia, escolhe um sermão em que aparece a palavra 

“libertação”, e começa a ler.  

Após a leitura ele fez a seguinte provocação: “quem quiser se manifestar em torno 

da palavra fique à vontade”. Um outro músico se habilita a falar: “temos que libertar a 

terra”. Aos poucos, uma outra pessoa diz: “para libertar a terra só com agroecologia”.  

Essa cena me fez pensar em alguns aspectos importantes. Um primeiro é que tem uma 

intencionalidade na ação de quem fez a leitura da bíblia. A escolha do sermão que traz a 

palavra “libertação” foi com esse propósito. Falar de libertação é falar da libertação da terra. 

A palavra “libertação” se tornou uma palavra geradora, como nos ensina Paulo Freire. Uma 
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palavra geradora não é apenas uma questão semântica, é uma questão de vínculo com a 

realidade.  

Um segundo aspecto foi em relação à camisa que a pessoa que leu o trecho bíblico 

usava: vermelha com a logo CUT. Ali tem a síntese de um sindicalismo que remete à luta 

histórica dos trabalhadores/as do campo e da cidade.  A camisa, no entanto, ampliou o 

significado da palavra geradora “libertação”. Aliado a esse repertório pedagógico, que carrega 

uma intencionalidade de mostrar os impactos do cenário atual para os trabalhadores/as, 

comecei a observar a letra das músicas. Todas as músicas que foram cantadas falavam do 

trabalho, falavam da natureza. Esses símbolos e a forma de gerar o diálogo no encontro é o 

que compõe o que compreendo por Educação Popular. E o conteúdo e a ação coletiva que 

essa educação propõe é o que chamo de princípio ético-político. Temos então, o princípio 

ético-político expresso no momento de um encontro que celebra 10 anos de formação em 

agroecologia.  

Os músicos se levantam enquanto tocam, a música não para. Aos poucos, vão 

liderando o restante dos participantes, que agora se colocam em fila, seguindo os músicos por 

um cortejo que atravessa o grande quintal, e vai da mangueira à tenda montada para abrigá-

los. Dentro da tenda, havia bandeiras, fotos de manifestações, um grande rio de pano, 

simulando a linha do tempo dos intercâmbios. Era uma grande Instalação Artístico- 

Pedagógica.  Logo compreendi o que seria debatido e de que forma seria debatido. 

Compreendi na prática o conceito de dialógica. 

O ‘rio do tempo’ ia de 2008 a 2018. Porém, a história estava vazia, quem iria contá-la 

seriam os agricultores/as. Uma professora da UFV, fazia a mediação do espaço.  Às vezes ela 

pedia “conta essa história para a gente Paulão”, e o quilombola logo se punha de pé, e contava 

como foi a sua participação nessa história e que resultados essa participação trouxe para sua 

vida. Vários estudantes com cadernos e máquinas fotográficas registravam as narrativas dos 

agricultores. Compreendi que ao recontar a história se produzia um processo de análise 

coletiva dos agricultores em relação aos aprendizados adquiridos nos intercâmbios e, ao 

mesmo tempo, se produzia uma avaliação do processo. Era nessa avaliação que os estudantes 

estavam interessados, na sistematização dos 10 anos dos intercâmbios agroecológicos em 

Divino- MG. Percebi naquele momento como se faz uma pesquisa participante.  

O diálogo começa, várias falas de professores/as, agricultores/as. A cada fala um 

material (jornal, folder, cartilha) que havia sido produzido e utilizado nos intercâmbios era 

colocado no ‘rio do tempo’. Quatro estudantes iam anotando em tarjetas as sínteses que iam 
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sendo produzidas pelos agricultores/as e adensando ao rio do tempo. Aos poucos o rio estava 

cheio de história, estava na hora de encerrar o evento.  

O encerramento foi uma mistura de gente saindo apressada e manifestações 

acontecendo com os músicos e uma apresentação teatral. Uma estudante pendurada em um 

tecido amarrado à árvore na entrada do sítio. Enquanto os músicos tocavam a estudante fazia 

a sua apresentação. Despedi-me de todos e segui viagem. A síntese que me veio foi a de que a 

formação em agroecologia envolve aspectos que vão além da produção material. A cultura 

popular tem um papel fundamental. Os princípios ético-políticos da experiência dos 

movimentos populares vão compondo e fundamentando a matriz técnico-produtiva do 

Movimento Agroecológico.  

As fotos a seguir ilustram a narrativa do caderno de campo sobre os 10 anos do 

Intercâmbios Agroecológicos em Divino. As fotos foram acessadas em: www.cta-zm.org.br  

FOTO – LEITURA DA BÍBLIA  
 

 
 

Fonte: CTA-ZM 

 

FOTO – TROCA DE SEMENTES DURANTE O EVENTO  
 

 
 

Fonte: CTA-ZM 
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FOTO – RIO DO TEMPO SOBRE OS 10 ANOS DO INTERCÂMBIO 

 

 
 

Fonte: CTA-ZM 

 

 

FOTO – MESA DA PARTILHA E ENCERRAMENTO  
 

 
 

Fonte: CTA-ZM 
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DIÁRIO DE CAMPO – 

Participação no II Encontro Mineiro de Agroecologia 

27 e 28 de fevereiro de 2018 

 

1 – Objetivos do Encontro e temas discutidos 

O II Encontro Mineiro de Agroecologia, rumo ao IV ENA ocorreu em Belo Horizonte, 

no período de 27 e 28 de fevereiro de 2018. O Encontro foi uma promoção da Articulação 

Mineira de Agroecologia - AMA, composta por diferentes organizações não governamentais e 

movimentos sociais que discutem e/ou promovem ações voltadas para agroecologia em 

diferentes regiões de Minas Gerais.  

O Encontro teve como principal objetivo fortalecer a ação coletiva das organizações 

que constroem a Agroecologia e/ou que possam ter a Agroecologia como projeto político na 

luta pela democracia, atuando no campo e na cidade. O encontro foi uma importante etapa 

preparatória para a delegação mineira no IV Encontro Nacional de Agroecologia (IV ENA), 

que ocorreu em maio de 2018, e teve como tema: Agroecologia e Democracia: unindo 

campo e cidade. 

O evento contou com a participação de cerca de 100 participantes das seguintes 

regiões de Minas (Sul de Minas, Leste de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Noroeste 

de Minas, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Rio Doce, Vale do Mucuri, Região Central 

e Metropolitana de BH), além de representações estaduais de organizações, movimentos 

sociais, sindicatos, coletivos e fóruns. 

Os temas discutidos foram os seguintes: 

1 – Análise de conjuntura com a contribuição dos movimentos, sindicatos, organizações 

– “como está sendo construída a Luta pela democracia e o que está sendo feito para 

avançar no estreitamento da relação campo e cidade e a relação com a Agroecologia;” 

2 – Construção de instalações pedagógicas sobre as ações de agroecologia nas regiões. 

Instalações pedagógicas é uma metodologia de discussão de temas, por meio de 

objetos, fotos, frases, etc. (qualquer material que promova o debate e represente ações 

e processos desenvolvidos nos territórios), que teve o objetivo de discutir as diferentes 

ações de agroecologia desenvolvidas por organizações e movimentos sociais nos 

diferentes territórios; 

3  – Preparação de mobilizações locais e eventos regionais como processo preparatório 

do IV Encontro Nacional de Agroecologia. 
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2 – Observações acerca do evento 

A primeira observação é sobre as organizações, fóruns, grupos e movimentos que 

participaram do encontro. Uma parte das organizações das diferentes regiões do Estado são 

organizações com um período longo de atuação. Essas organizações estiveram vinculadas à 

Rede- PTA, nos anos 1980 e 1990, e se configuram enquanto entidades de assessoria às 

organizações de agricultores. 

Entretanto, me chamou a atenção a quantidade de fóruns e organizações que se 

inseriram recentemente no movimento agroecológico, e que, portanto, trazem pautas também 

da conjuntura atual. Tratam-se de grupos (coletivos informais, organizações em uma ação 

comum, vinculados ou não às universidades) que desenvolvem mobilizações nas temáticas de: 

agricultura urbana; redes de consumidores; saneamento; saúde; segurança alimentar, 

feminismo e agroecologia.  

Também participaram movimentos que não discutem especificamente a agroecologia. 

Nesse sentido participaram os movimentos: “Quem luta, educa”, o Movimento pela Soberania 

popular nas atividades de Mineração – MAM e Marcha Mundial das Mulheres.  

Além desses grupos e movimentos sociais, também estiveram presentes organizações 

de representação dos trabalhadores do campo, tais como a FETAEMG – Federação dos 

Trabalhadores na Agricultora do Estado de Minas Gerais, a CUT e a FETRAF – MG – 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. 

Temas pertinentes na composição da análise de conjuntura tais como a discussão da 

demarcação de terras indígenas e quilombolas, transgênicos, desestruturação das políticas 

públicas de agricultura familiar, que são fundamentais para a compreensão do campo 

brasileiro ficaram de fora da análise da conjuntura realizada no evento.  

Pode ser pelo fato de o objetivo do evento trazer a dimensão da democracia como 

pauta. Entretanto, os temas mobilizadores de preparação o IV ENA são os seguintes: sementes 

e sociobiodiversidade; soberania e segurança alimentar; promoção da saúde e medicina 

alternativa; mudanças climáticas; financiamento da agroecologia; água; construção do 

conhecimento agroecológico; comunicação e cultura; agrotóxicos; juventude; construção 

social de mercados; juventude; mulheres e agricultura urbana. 

Desses temas, os que foram estabelecidos como mobilizadores, durante as instalações 

pedagógicas apareceram: saúde e medicina alternativa; água; juventude; mulheres e 

agricultura urbana. 



 

 

195 

A pouca participação de agricultores vinculados a práticas sociais de agroecologia nos 

territórios, principalmente no que se refere ao manejo dos sistemas produtivos, contribuiu 

para a ausência dessa discussão durante o evento. 

Aprofundando a conversa com membros das organizações sobre o cenário atual de 

cada entidade, foi consenso entre os membros a dificuldade de promover ações voltadas para 

agroecologia devido ao reduzido número de equipe técnica e recursos financeiros para 

execução de projetos.  

Esse cenário vem se desenhando, desde 2016, com o impedimento da presidenta 

Dilma Roussef. A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e a redução 

ou fim das políticas públicas voltadas para agricultura familiar (principalmente as políticas de 

Assistência Técnica e Extensão Rural –ATER) impactou diretamente na ação das 

organizações de assessoria e nas organizações de agricultura familiar (a redução nas políticas 

de Alimentação Escolar – PNAE e Política de Aquisição de Alimentos – PAA impactou 

diretamente na receita das cooperativas de agricultura familiar). 

A análise final, a partir do evento e do levantamento bibliográfico acerca do 

movimento agroecológico traz algumas evidências que permitem elaborar algumas hipóteses 

de pesquisa, a seguir: 

a) A mudança conjuntural no âmbito das políticas públicas de agricultura familiar 

fragilizou tanto as organizações de agricultura familiar quanto as organizações de 

assessoria. 

b) Houve a ampliação de organizações, movimentos sociais e fóruns participantes do 

movimento agroecológico. A inserção desses sujeitos coletivos também trouxe 

outros debates que podem ou não se vincular à agroecologia. 

c) O conteúdo dos debates também modificou, sendo o debate relacionado ao manejo 

dos agroecossistemas o mais comprometido. 

Essas hipóteses de pesquisa podem ser averiguadas em campo, durante a entrevista 

com os agricultores. Essa evidência também nos aponta para uma nova fase do movimento 

agroecológico, identificado também na Zona da Mata de Minas Gerais, base empírica da 

pesquisa de doutorado. Já foi sistematizado que, no âmbito do movimento, houve a fase da 

sistematização e difusão de tecnologias alternativas, em substituição ao pacote tecnológico da 

revolução verde. Essa fase envolve a década de 1980 e 1990. A outra fase é a mudança de 

enfoque, saindo dos agroecossistemas e adentrando no âmbito territorial. Nessa fase, 

encontra-se a elaboração de processos de desenvolvimento local. Nos anos 2000, pode-se 
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apreender a fase da incidência em políticas públicas, e a construção de políticas e programas 

de agricultura familiar.  

Todas essas fases promoveram orientações metodológicas e modificações na forma de 

atuar do movimento agroecológico. Portanto, trazem evidências importantes na relação entre 

Educação e Agroecologia, tendo implicações diretas no cotidiano dos agricultores.  
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ANEXOS 

Alguns materiais didático-pedagógicos produzidos no âmbito do Movimento 

Agroecológico 

 

  

 

 

 

Material produzido a partir dos Núcleos de 
Estudos em Agroecologia e pelas Redes de 
Núcleos ao longo do Projeto “Sistematização 
de experiências, construção e socialização de 
conhecimentos: o protagonismo dos Núcleos e 
Rede de Núcleos de Estudos em Agroecologia 
das universidades públicas brasileiras”, entre 
2015 e 2017. O caderno traz um conjunto de 
metodologias participativas, técnicas e 
métodos de socialização utilizados pelo 
Movimento Agroecológico no Brasil, seja de 
sistematização de experiências, seja no âmbito 
da extensão rural.  
 
Fonte: https://aba-agroecologia.org.br/ 
 

Material produzido pelo Centro de Tecnologias 
Alternativas da Zona da Mata –CTA-ZM, em 
parceria com a UFV, o “Nossa pesquisa na 
roça” se propõe a sintetizar os resultados de 
pesquisas realizadas com os agricultores/as 
como forma de torná-las acessíveis. É um 
material com a intencionalidade de “devolver” 
resultados de pesquisas produzidas na 
interação com os agricultores/as. Existem 
edições tratando de temas diversos, tais como 
“Nossas tecnologias sociais na roça”, por 
exemplo, que sistematizam as práticas e 
tecnologias sociais desenvolvidas pelos 
agricultores/as.  
 
Fonte: https://ctazm.org.br/ 


