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RESUMO 

 

O objetivo desta tese é analisar a relação entre as experiências de agroecologia e a condição e 

situação juvenil de jovens do campo na Zona da Mata de Minas Gerais. Esta é uma das regiões 

do Brasil onde se encontra um número significativo de experiências agroecológicas, tornando-

se uma referência tanto pelo acúmulo de experiências em curso, como pelo tempo e grau de 

maturidade das mesmas. Como referenciais de análise foram empregadas categorias do 

materialismo histórico em articulação com uma abordagem assentada nos fundamentos teórico-

metodológicos da sociologia reflexiva e sociologia dos indivíduos. Adotou-se como 

procedimentos metodológicos a revisão de literatura, a pesquisa bibliográfica, entrevistas 

biográficas em profundidade e entrevistas semiestruturadas. As experiências agroecológicas 

vivenciadas pelos jovens foram situadas historicamente a partir da análise do contexto mais 

geral do campo no Brasil e na Zona da Mata, das estratégias de reprodução da agricultura 

familiar camponesa e da agroecologia como suporte ao desenvolvimento de um modelo contra 

hegemônico para o campo. Demonstrou-se a existência de uma situação juvenil peculiar, que 

enseja processos de socialização que por vezes se aproximam e por outras vezes se afastam de 

uma condição juvenil mais geral no campo. A vivência nas experiências agroecológicas, e nos 

movimentos sociais que lhe dão suporte, contribuem na valorização do campo como lugar de 

vida e realização pessoal, independentemente de o/a jovem permanecer ou não no campo, como 

agricultores/as. Foram identificadas várias formas de expressão de uma condição camponesa 

por parte destes jovens. A vivência nas experiências agroecológicas e diferentes processos de 

socialização oportunizados no contexto atual vem contribuindo para que tais jovens possam 

agregar à sua condição camponesa outros valores e práticas sociais, diferentes daqueles que 

predominam na agricultura familiar camponesa tradicional. Esta condição juvenil camponesa, 

que emerge como experiência histórica no processo social de construção da agroecologia, pode 

ser analisada como parte integrante do movimento permanente de atualização do campesinato 

a novos contextos na Zona da Mata Mineira. Há outras condições juvenis, ou representações 

sociais, relacionadas às juventudes do campo na Zona da Mata. A vivência de uma experiência 

agroecológica exerce influência também em outras possibilidades de ser jovem no campo, o 

que permite outras formas de relacionar a agroecologia com as juventudes do campo na Zona 

da Mata. O que se buscou evidenciar nesta tese foi a relação entre a agroecologia e uma 

condição juvenil camponesa, expressa por jovens que vem cumprindo um importante papel na 

construção da agroecologia na região. 

 

Palavras-chave: Juventudes do Campo. Agroecologia. Condição Juvenil. Condição 

Camponesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to analyze the relationship between agroecological experiences and the 

condition and situation of the rural youth in the Zona da Mata of Minas Gerais. This is one of 

the regions in Brazil where there is a significant number of agroecological experiences. Thus, 

the region is considered a reference in agroecology because of the ongoing accumulation of 

experiences in the long term as well a their high level of maturity. As analytical references, 

categories of historical materialism were used in conjunction with an approach based on the 

theoretical-methodological foundations of reflexive sociology and sociology of individuals. 

The methodological procedures adopted were literature review, bibliographical research, in-

depth biographical interviews and semi-structured interviews. The agroecological experiences 

of the rural youth were historically situated in the analysis of the more general agrarian context 

in Brazil and in the Zona da Mata, the reproduction strategies of peasant family farming and 

agroecology as means to support the development of a counter-hegemonic model in agriculture. 

The study demonstrated the existence of a peculiar juvenile situation, which enables 

socialization processes that sometimes bring closer and sometimes move away from a more 

general juvenile rural condition. The experience with agroecology and with social movements 

that support agroecology, contributes to valuing the countryside as a place of life and personal 

fulfillment, regardless of whether a young person remains in the countryside or not, as a farmer. 

Several forms of peasant condition were expressed by part of the rural youth. The involvement 

in agroecological experiences and different socialization processes made possible in the current 

context enabled the rural youth to add other values and social practices to their peasant 

condition, different from those that predominate in traditional peasant family farming. This 

juvenile peasant condition, which emerges as a historical experience in the social process of 

construction of agroecology, can be analyzed as an integral part of the permanent movement to 

update the peasantry to new contexts in the Zona da Mata Mineira. There are other youth 

conditions, or social representations, related to the rural youth in the Zona da Mata. The 

participation in agroecological experiences also provides other possibilities for being young in 

the countryside, which allows for other ways to relate agroecology with the rural youth in the 

Zona da Mata. What we sought to highlight in this thesis was the relationship between 

agroecology and a peasant youth condition, expressed by young people who have been fulfilling 

an important role in the construction of agroecology in the region. 

 

Keywords: Rural Youth. Agroecology. Youth Condition. Peasant Condition. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vários estudos indicam que ainda há atualmente no Brasil uma tímida, dispersa e 

incipiente produção teórica em torno do tema das juventudes rurais (WEISHEIMER, 2005; 

SPOSITO, 2009; CASTRO et al., 2009; BARCELLOS, 2014; LEÃO; ANTUNES-ROCHA, 

2015; CASTRO, 2015), as quais indicam a necessidade de ampliação e qualificação das 

pesquisas que abordem os sujeitos que vivem no campo ou mantêm com este, laços familiares 

e/ou de trabalho. A presente pesquisa buscou analisar a relação entre as experiências de 

agroecologia1, que se desenvolvem há algumas décadas na Zona da Mata de Minas Gerais, e a 

condição e situação juvenil2 de jovens do campo, no sentido dos vínculos estabelecidos com o 

campo enquanto território camponês3. 

É possível constatar o privilégio dado às juventudes de regiões urbanas e metropolitanas 

nas pesquisas sobre a condição juvenil brasileira. Mesmo tendo aumentado nos últimos anos, a 

produção acadêmica interessada na temática juvenil no meio rural ainda guarda uma grande 

distância do que já se produziu em relação à juventude urbana. Weisheimer (2005) ainda 

menciona que grande parte dos trabalhos sobre juventude do campo não discutem diretamente 

o processo de modernização do rural e da agricultura. E Leão e Antunes-Rocha (2015) destacam 

a importância de estarmos atentos para compreender a articulação entre condição juvenil e 

modelos de desenvolvimento, nos estudos sobre as juventudes do campo. 

Neste sentido, é preciso considerar que os territórios, onde estão presentes as juventudes 

do campo, vinculadas à agricultura familiar e comunidades tradicionais, não estão isolados. Há 

processos no qual essa juventude se integra à dinâmica da economia e da sociedade nacionais, 

sendo assim influenciadas pela forma como essa sociedade está organizada, das suas 

contradições e dos projetos de desenvolvimento em curso e em disputa. Neste sentido, há vários 

                                                           
1 Quando nos referimos às experiências de agroecologia na Zona da Mata estamos tratando de processos formativos 

estruturados a partir da década de 1980, envolvendo um conjunto de organizações sociais e instituições, tais como 

o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata e a 

Universidade Federal de Viçosa. Processos que resultaram na implementação, pelos agricultores e agricultoras, de 

uma grande diversidade de estratégias de produção, acesso a mercados, organização e luta pelo exercício de sua 

autonomia econômica, social, política e cultural (SILVA; FERRARI, 2018). 
2 Condição e situação juvenil como sugere Weisheimer (2015): “[…] a condição juvenil correspondendo ao modo 

como a sociedade constitui e atribui significados às juventudes em determinadas estruturas sociais, históricas e 

culturais, implicando um modo de ser jovem determinado por estruturas sociais mais amplas” (p.35). E “[...] 

‘situação juvenil’ se referindo mais à realidade vivida pelos jovens em certas circunstancias sociais” 

(WEISHEIMER, 2015, p. 35). 
3 Território camponês entendido aqui, na acepção de Fernandes (2012), como espaço de vida do camponês, como 

lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua existência; espaço 

construído a partir de relações sociais como é o trabalho familiar, associativo, comunitário, cooperativo, para o 

qual a reprodução da família e da comunidade é fundamental. 
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fatores que afetam diretamente o conjunto das relações sociais estabelecidas por esses jovens 

do campo, dos rapazes e especialmente das moças. 

Como nos chama a atenção Maria de Nazareth Baudel Wanderley (2011, p.4): 

 

 

[...] para compreender a situação atual da juventude rural, bem como suas perspectivas 

futuras, é preciso levar em conta que esse segmento está inserido numa estrutura 

social, dominada pela concentração da terra e por uma concepção de 

desenvolvimento, definida pela modernização conservadora da agricultura. Nesse 

contexto, o campo de possibilidades de outras formas de agricultura, especialmente a 

agricultura familiar e de outras concepções de desenvolvimento rural, sofre profundas 

restrições. 

 

 

Portanto, analisar as juventudes do campo requer inseri-las dentro de um contexto histórico, 

levando em consideração o modo de produção capitalista, especificamente suas particularidades 

ao que se refere ao campo e os diferentes projetos em disputa. Necessário pois, compreender as 

contradições históricas que compõem o campo brasileiro, a relação dessas contradições com a 

condição e situação juvenil no mundo rural da atualidade. Contradições que envolvem a luta 

por autonomia de camponeses, ribeirinhos e povos tradicionais pelo acesso à terra, à educação, 

à soberania alimentar, frente a internacionalização da agricultura e a constituição de sistemas 

agroalimentares globais controlados por empresas transnacionais.  

É possível afirmar que na atualidade há pelo menos dois diferentes projetos de campo 

que disputam espaço em nossa sociedade, os quais encerram diferentes perspectivas de 

desenvolvimento. De um lado o chamado agronegócio, que se baseia na grande propriedade 

fundiária, no uso intensivo de tecnologia “moderna” e na produção em larga escala de 

commodities, principalmente para exportação. E de outro a chamada agricultura familiar 

camponesa, estruturada em pequenas propriedades ou terras comunais, voltada prioritariamente 

à produção de alimentos para o autoconsumo e para o mercado consumidor local/nacional 

(COVER; CERIOLI, 2015). De um lado o campo visto como lugar de produção de mercadoria 

e de outro como lugar de produção da vida, de realização da existência do campesinato 

(FERNANDES, 2006, 2012). 

É neste contexto que se insere a agroecologia, vista enquanto o resultado das 

contradições do modo de produção capitalista de se fazer agricultura. E, de forma dialética, 

produto também da resistência histórica de camponeses que não se sujeitam a lógica de 

reprodução do capital. E que promovem, como defende Caldart (2016), a reprodução ampliada 

da vida ancorados em conhecimentos tradicionais, mediados pelo trabalho camponês. 

No entanto, a expressão das contradições desses projetos na realidade concreta envolve 

um amplo leque de relações. Desde a década de 1990 a literatura vem documentando mudanças 



 

21 

no rural brasileiro, decorrentes da expansão do modo de produção capitalista no campo, mas 

também influenciadas pelas lutas de resistência dos próprios camponeses. Mudanças em 

diferentes dimensões, produtiva, política, social ambiental etc., que ensejam grandes desafios 

na compreensão do mundo rural na atualidade. Veiga (2002) chama a atenção para uma visão 

equivocada que consiste em imaginar o espaço rural reduzido ao agropecuário4. O que vemos 

hoje é um espaço em transformação, marcado por problemáticas de caráter difuso e complexo, 

sob influência de iniciativas socioeconômicas diversas e de seus sujeitos, que ensejam 

estratégias de resistência dos atores sociais. Um rural onde as distâncias diminuem e as relações 

se intensificam em relação ao urbano, enfim, um rural não visto mais em oposição ao urbano, 

mas intensamente entrelaçado a este (GUIMARÃES et al., 2015). Essa complexidade recai, 

evidentemente, em uma análise das juventudes neste contexto. 

E trazer essa complexidade, ao nosso ver, tem algumas implicações importantes. Em 

primeiro lugar, nos coloca a necessidade de identificar e qualificar aqueles aspectos comuns 

colocados pelo contexto mais geral, mas também aqueles aspectos específicos que marcam as 

experiências cotidianas dos jovens nas distintas regiões e territórios. Se por um lado, há uma 

grande diversidade que marca a vivência dos jovens no Brasil, ou seja, distintas possibilidades 

de ser jovem no meio rural, considerando as dimensões de trabalho, estado civil, região, gênero, 

migração, entre outros (SILVA, 2014), por outro lado é possível identificar uma certa 

concentração dos estudos sobre a juventude rural em torno do problema da migração 

rural/urbana e da sucessão na agricultura familiar. Ao reduzir os dilemas da juventude rural à 

questão da migração, do trabalho agrícola ou da necessidade de acesso às políticas públicas 

corre-se o risco de transformá-los em rótulos ou verdades absolutas. É preciso nos 

questionarmos como os/as jovens do campo se reconhecem, se organizam e como vivem essa 

realidade diversa e em contínua mutação presente no espaço rural brasileiro (BARCELLOS, 

2014). 

Outra questão também importante a considerar é se a produção acadêmica sobre o tema 

juventude rural pode estar articulada a uma ótica negativa, vinculada à uma concepção 

hegemônica de rural. Trindade (2015), argumenta que há um debate na atualidade sobre a 

identidade da juventude do campo que se baseia na luta de movimentos sociais por um modelo 

de desenvolvimento contra hegemônico para o campo brasileiro, um projeto que assenta suas 

                                                           
4 Há importantes referências neste tema, no debate em torno do desenvolvimento rural. Para Schneider (2010), 

parece que os estudiosos do tema concordam que a usual redução do rural às atividades agropecuárias perdeu 

sentido na atualidade e que é importante pensar as interfaces e os atributos que caracterizam este espaço como um 

todo, superando a dicotomia rural-urbano. É preciso fazer referência também aos trabalhos de Abramovay (2003, 

1992) que vão no mesmo sentido. 
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bases no desenvolvimento da agricultura familiar camponesa e na agroecologia. E que os/as 

jovens que deles participam afirmam sua identidade camponesa, ao contrário de terem vergonha 

de serem do campo.  Portanto, se faz necessário relacionar a juventude rural aos processos em 

curso nos quais os jovens se socializam, constroem identidades e projetos de vida e futuro. 

O desenvolvimento da agroecologia no Brasil como ciência, prática e movimento, 

resultou na construção de inúmeras experiências concretas em territórios, como o da Zona da 

Mata de Minas Gerais, as quais tem gerado impactos em diferentes dimensões, como no 

estabelecimento de sistemas produtivos que conservam os recursos naturais, no abastecimento 

da população com alimentos saudáveis de qualidade etc. (CARDOSO et al., 2001; WEZELL, 

et al., 2009) e especialmente uma contribuição significativa na reprodução socioeconômica da 

agricultura familiar camponesa5 (FERRARI, 2017). Apesar de numerosas e disseminadas em 

todo o território nacional, são ainda experiências relativamente de pequena escala, se 

considerarmos o número total de estabelecimentos, e há dimensões de seus impactos ainda 

pouco conhecidas. Daí chegamos à questão central que orienta esta pesquisa: Qual a relação 

entre as experiências agroecológicas em curso e a condição e situação juvenil no campo? 

Consideramos ser de grande relevância dar visibilidade a essa juventude do campo engajada 

em experiências agroecológicas, a partir dessa pesquisa. 

Começaram a surgir recentemente pesquisas que relacionam juventude rural e 

agroecologia6, a partir de questões como: quais são as motivações de natureza sociocultural e 

econômica que resultam na saída ou na permanência dos jovens no campo? A agroecologia tem 

contribuído para mudanças na vida das famílias, que estimulem a permanência dos jovens no 

meio rural e facilitem a sucessão nas unidades familiares? Em que medida as iniciativas 

coletivas protagonizadas por jovens, que sejam geradoras de renda e orientadas pelo enfoque 

agroecológico, contribuem para incentivar a permanência dos jovens no meio rural como 

agricultores e agricultoras? (MOURA; FERRARI, 2016).  São sobretudo questões relacionadas 

a um aspecto sensível na reprodução da agricultura familiar camponesa, e das próprias 

experiências agroecológicas em curso, que dizem respeito às perspectivas de permanência 

dos/das jovens no campo. 

No entanto, as questões que orientam a presente pesquisa buscam focalizar a relação das 

experiências agroecológicas com a situação e condição juvenil, sem se restringir à sua 

                                                           
5 Para uma compreensão do conceito “Agricultura Familiar Camponesa” ver discussão em Ferrari (2017), capítulo 

2 - Agricultura Familiar, Modernização e Agroecologia. 
6 Nos referimos aqui, especificamente, à pesquisa realizada por Moura e Ferrari (2016), cujo objeto foi a 

sistematização de uma experiência de agroecologia envolvendo jovens do campo. 
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perspectiva de permanência no campo como agricultores/as. Há dimensões materiais, mas 

também simbólicas, que definem as possibilidades e limites de viver a experiência juvenil no 

campo. 

Neste sentido, o que as experiências agroecológicas significam para os jovens 

envolvidos? Em que medida influenciam as relações sociais e seus processos de socialização, 

seja no âmbito da família, seja na escola? As relações sociais e de reprodução da vida 

ensejadas pela proposta agroecológica contribuem na construção de uma identidade 

camponesa? Mais do que a preocupação com a migração campo/cidade, como podemos 

analisar a circulação, a natureza dos deslocamentos de jovens inseridos em experiências 

agroecológicas e em que medida estes são definitivos ou não? A agroecologia tem contribuído 

na superação da visão do campo como lugar do atraso por esses jovens, estimulando-os a 

permanecerem em ocupações a ele vinculadas, mesmo que não sejam como agricultores? Será 

que não está havendo a invisibilidade de uma condição juvenil vinculada a um projeto de 

campo camponês?  

Existem diferentes formas de jovens do campo vivenciarem experiências 

agroecológicas. O que podemos constatar na Zona da Mata de Minas Gerais é que esta vivência 

pode se dar a partir da própria família do/da jovem, quando esta implementa em sua unidade 

produtiva uma experiência agroecológica, que implica muitas vezes não somente mudanças 

materiais no modo de produção, mas também mudanças no campo simbólico do que é ser 

agricultor, da relação com a natureza, do papel da agricultura familiar camponesa no conjunto 

da sociedade etc. A vivência pode vir também a partir da participação dos/das jovens em 

processos de formação que focalizam a agroecologia, sejam processos menos estruturados e 

informais implementados pelas organizações do movimento social, por organizações de 

assessoria; ou processos mais estruturados e formais desenvolvidos nas Escolas Família 

Agrícola – EFAs, Universidades, Instituto Federal etc. Tal processo de formação, e de vivência 

da agroecologia, pode se dar ainda, ou ser reforçado, pelo próprio engajamento de jovens em 

movimentos sociais que promovem a agroecologia na região. 

Esta diversidade de formas de inserção dos/das jovens nas experiências agroecológicas 

na região nos suscita novas perguntas: Que tipos de experiências na região são vivenciadas 

pelos jovens no contato com a agroecologia? Há algo em comum na trajetória de jovens 

engajados nas experiências agroecológicas e redes de relações dinamizadas pela 

agroecologia? De que maneira essas vivências são incorporadas na construção de identidades 

e projetos? Ou, qual o lugar da agroecologia na produção da identidade coletiva de ser jovem 

do campo?  
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Do ponto de vista da condição juvenil, como essa juventude está sendo construída 

simbolicamente, seja pela ideologia dominante, seja pelo movimento social, e como os jovens 

interagem com isso? Como o movimento agroecológico constrói uma representação da 

juventude e como as juventudes se enxergam nessa representação? 

Tais questões nos levaram a formular os seguintes objetivos para esta pesquisa. Como 

Objetivo Geral, analisar a relação entre as experiências de agroecologia e a condição e situação 

juvenil de jovens do campo na Zona da Mata de Minas Gerais. E como Objetivos específicos: 

 

 Identificar e caracterizar experiências agroecológicas desenvolvidas na Zona da Mata 

vivenciadas por jovens do campo, seja no âmbito das famílias agricultoras, dos 

movimentos sociais ou de escolas do campo; 

 Analisar em que medida as experiências agroecológicas vivenciadas por estes/estas 

jovens, influenciam seus processos de socialização e seus projetos de vida; 

 Analisar as representações sociais construídas sobre as juventudes do campo no interior 

do movimento agroecológico da região. 

 

DELIMITAÇÃO EMPÍRICA DA PESQUISA 

 

O meu interesse por essa temática decorre de uma trajetória profissional muito vinculada 

às lutas de camponeses em sua afirmação como sujeitos portadores de um modo de vida, que 

constroem perspectivas de reprodução social e econômica no campo, importantes não só para 

quem vive no campo, mas para toda a sociedade. Formei-me em agronomia e trabalhei durante 

aproximadamente 26 anos no Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) 

como educador popular junto à agricultura familiar camponesa da Zona da Mata de Minas 

Gerais, assessorando organizações de agricultores na implementação de ações e projetos de 

desenvolvimento rural a partir do enfoque da agroecologia7. Neste período realizei várias 

pesquisas relacionadas com a agroecologia e agricultura familiar camponesa nesta região.  

Destaco em primeiro lugar a pesquisa que resultou na minha dissertação de mestrado, 

na qual procurei demonstrar a existência e atualidade de uma agricultura familiar com 

características camponesas8 na Zona da Mata de Minas Gerais. E, por outro lado, tendo como 

                                                           
7 Trabalho realizado nos 26 anos que integrei a equipe do CTA-ZM. 
8 Foi levada em conta nesta demonstração a existência de pelo menos três grupos díspares, porém inter-

relacionados, de formas de fazer a agricultura: a agricultura capitalista, a agricultura empresarial e a agricultura 

camponesa. A agricultura capitalista engloba uma rede extensa de empresas agrícolas de grande mobilidade, utiliza 

mão de obra assalariada e tem sua produção voltada para a maximização do lucro. A agricultura empresarial, 
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referência as propostas agroecológicas desenvolvidas e adaptadas localmente pelos agricultores 

e agricultoras, que havia uma contribuição efetiva da agroecologia na reprodução 

socioeconômica dessa agricultura familiar, na medida em que estavam ajustadas às estratégias 

de resistência camponesa. Do ponto de vista pessoal, foi uma reflexão que contribuiu para 

orientar meu olhar para as experiências agroecológicas e para os diferentes sujeitos que a 

constroem. 

Posteriormente, como membro do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de 

Agroecologia – ANA, passei a acompanhar diferentes debates, no âmbito desta articulação, 

sobre juventudes e agroecologia, e coordenei a sistematização de uma iniciativa/experiência 

que articula juventude e agroecologia, de modo a trazer elementos para reflexão, nos diferentes 

espaços de debate da ANA, sobre a contribuição da agroecologia na permanência e 

protagonismo da juventude no campo. A região focalizada nesta sistematização foi justamente 

a Zona da Mata, onde foram entrevistados jovens de vários municípios, especialmente de 

Araponga. Essa pesquisa gerou uma publicação da ANA: “Juventudes e agroecologia: a 

construção da permanência no campo na zona da mata mineira” (MOURA; FERRARI, 2016). 

Consideramos importantes os resultados alcançados nesta sistematização, no sentido de 

dar visibilidade aos principais fatores que contribuem na permanência ou na migração de jovens 

do campo, na perspectiva dos próprios jovens. Por outro lado, consideramos superficiais os 

resultados alcançados na análise sobre como as experiências agroecológicas vivenciadas por 

estes jovens incidiram em seus processos de socialização e na construção de seus projetos de 

vida e de futuro. 

Há sete anos ingressei na Universidade Federal de Viçosa – UFV como professor 

assistente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em ciências da 

natureza – Licena/UFV. A Licena tem como proposta a formação de educadores do campo em 

docência multidisciplinar, em ciências da natureza, associando as práticas educativas e os 

saberes dos sujeitos coletivos do campo. Um curso em alternância (tempo escola e tempo 

                                                           
mesmo utilizando-se de mão de obra familiar, tem seus objetivos também centrados na maximização de lucros, 

onde a produção é especializada e completamente orientada para as atividades mais rentáveis, seguindo a lógica 

do mercado.  E a agricultura camponesa, que se baseia principalmente no uso sustentado do capital ecológico e se 

orienta para a defesa e melhoramento das condições de vida dos camponeses, onde a produção é orientada para o 

mercado, mas também para a reprodução da unidade agrícola e da família. Na qual a mão de obra é familiar, ou 

mobilizada através de relações de reciprocidade (PLOEG, 2008) e que ainda pode ter como uma característica 

importante a pluriatividade (CARNEIRO, 1997). As diferenças básicas entre tais modos de produção residem nas 

diferentes inter-relações entre agricultura e mercado e no ordenamento associado ao processo de produção agrícola. 

Existem diferenças claras e fundamentais entre estes modos de produção, em termos típicos e ideais, mas “em 

situações reais existem zonas cinzentas extensas – juntamente com expressões empíricas claras destes tipos ideais 

– que ligam essas expressões e, ao mesmo tempo, demonstram a natureza gradual de suas ligações” (PLOEG, 

2008, p.53).  
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comunidade) com uma proposta educativa organizada em quatro eixos que orientam o 

encadeamento das disciplinas e os conteúdos trabalhados: agroecologia, trabalho como 

princípio educativo, alternâncias educativas e educação popular. A Licena/UFV busca o 

desenvolvimento de uma formação que articule as práticas sociais escolares e não escolares e 

os saberes da experiência dos diferentes sujeitos e movimentos do campo aos saberes 

produzidos nas diferentes áreas do conhecimento acadêmico, de maneira a formar educadores 

para uma atuação profissional que, além da docência, possibilite a gestão dos processos 

educativos que acontecem nas escolas do campo e em outros espaços socioeducativos. 

Ao lecionar na Licena/UFV me deparei com vários jovens que conheci ainda crianças, 

a partir dos trabalhos realizados nas comunidades rurais da Zona da Mata, no período em que 

atuei no Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata – CTA-ZM. Jovens que agora 

estavam tendo a oportunidade de fazer este curso superior, trazendo consigo experiências de 

vida de alguma forma influenciadas por aquele trabalho. Sendo os/as jovens do campo o público 

prioritário de um curso que tem como um dos seus pilares de formação a agroecologia, passei 

a me perguntar sobre o significado da vivência de uma experiência agroecológica para estes 

jovens. Entender de que forma e que tipo de influência esta experiência exerce em sua formação 

me parece essencial para quem atua em um curso que pretende uma educação contextualizada, 

comprometida na construção de um projeto de campo camponês. 

Foi assim, a partir dos aprendizados obtidos nos anos de trabalho no CTA-ZM, das 

inquietações que daí surgiram, e também a partir das novas questões que passei a me deparar 

como professor da Licena/UFV, que fui me acercando dessa temática de pesquisa. Ademais, é 

um tema muito demandado, em termos de reflexão e debate, no processo atual de construção 

da ANA, com a qual mantenho laços de colaboração, mesmo depois de ingressar na 

universidade. 

Em função dessa trajetória pessoal/profissional e do foco na relação da juventude e 

agroecologia, que a Zona da Mata de Minas Gerais foi proposta como local para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Atualmente, a Zona da Mata9 é uma das regiões do Brasil 

onde se encontra um número significativo de experiências baseadas nos princípios da 

agroecologia, muitas das quais protagonizadas por organizações e movimentos sociais de 

agricultores familiares. Esta região tornou-se uma referência não só pelo acúmulo de 

                                                           
9 De acordo com a divisão político-administrativa estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, a Zona da Mata é uma das doze mesorregiões do estado de Minas Gerais, localizada na porção sudeste 

do estado, próximo à divisa com o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. É uma das regiões do estado com maior 

concentração de pequenas propriedades rurais, com forte presença da agricultura familiar. 
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experiências agroecológicas em curso, mas também pelo tempo e grau de maturidade das 

mesmas, o que levou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais a instituí-la como o primeiro 

Polo Agroecológico e de Produção Orgânica do estado. 

A trajetória histórica de construção da agroecologia e de constituição de uma rede 

territorial de promoção da agroecologia na Zona da Mata, a partir do final dos anos 1980, 

encontra-se associada a um movimento geral de crítica aos impactos econômicos, sociais e 

ambientais do processo de modernização da agricultura sobre as populações rurais. A 

abrangência geográfica e temática dessa rede foi influenciada por diferentes fatores ao longo 

do tempo, no início centradas em experiências produtivas e de comercialização inseridas em 

processos de desenvolvimento local, em interface com diferentes políticas públicas; passando 

pela organização das mulheres, desde uma perspectiva feminista; ações no campo da pesquisa, 

extensão e da educação do campo10 (SCHMITT, 2016). 

No que se refere aos processos formativos com as juventudes do campo, engendrados 

no âmbito de organizações e movimentos sociais, é também uma região rica em iniciativas. 

Podemos citar, como exemplos de iniciativas voltadas especialmente para as juventudes do 

campo, a ação da Pastoral da Juventude Rural – PJR nas últimas duas décadas, as experiências 

do “Cursinho Popular e Solidário” em Espera Feliz, do grupo “Ecojovens” de Divino e, 

especialmente, a experiência agroecológica em educação do campo, realizadas por EFAs em 

vários municípios da região, e do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFV. Há 

outras iniciativas que impactam diretamente as juventudes do campo, embora não sejam 

exclusivamente voltadas a esse público. 

Para nos aproximarmos da análise pretendida, sobre a relação da agroecologia com a 

situação e condição juvenil de jovens do campo na Zona da Mata, optamos por entrevistar 

jovens da faixa etária de 18 a 29 anos, que vivenciaram experiências agroecológicas nos últimos 

15/16 anos, ou seja, a partir dos anos 2004/2005, até o ano de 2020. Isso porque, em primeiro 

lugar, nos parece um período adequado para analisar a experiência de jovens de toda esta faixa 

etária. Em segundo lugar, porque o período de 2004 a 2016, durante os governos do Partido dos 

Trabalhadores – PT, foi aquele no qual identificamos uma significativa incidência de políticas 

públicas, especialmente de nível federal, mas também algumas a nível estadual, que 

beneficiaram direta ou indiretamente os/as jovens do campo na Zona da Mata. Ainda que 

algumas destas políticas tenham sido criadas em períodos anteriores, foi a partir de 2004 que 

elas alcançaram escala muito mais abrangente, especialmente, no que se refere às populações 

                                                           
10 Escolas/cursos que tem a agroecologia como uma referência central em seus projetos político pedagógicos. 
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do campo. E consideramos este um dado importante do contexto onde se desenvolveram tais 

experiências. A partir de 2016, vimos assistindo o desmonte de várias destas políticas, mas de 

toda forma muitos de seus efeitos ainda perduram até os dias atuais. 

Há experiências agroecológicas dispersas em um grande número de municípios da Zona 

da Mata, mas há alguns municípios, como Araponga e Divino, que por vários fatores11, 

concentram um grande número de experiências, se configurando como polos dinâmicos de 

promoção da agroecologia na região. Diante dos limites de tempo para realização desta pesquisa 

optamos por concentrar as entrevistas nestes dois municípios, nos quais consideramos ser mais 

fácil a identificação de jovens dispostos e em condições de participar da mesma. Mas 

procuramos também incluir jovens, mesmo que em menor número, de outros municípios da 

região, de forma a garantir maior representatividade regional, incluindo experiências 

importantes em relação à jovens do campo, como a EFA Paulo Freire, em Acaiaca12, e o 

Cursinho Popular “Tecendo os Sonhos”. Este último desenvolvido no município de Espera 

Feliz.  

Para efeito de delimitação do público focalizado nesta pesquisa consideramos as 

principais formas de aproximação/inserção dos jovens e das jovens nas experiências com 

agroecologia na Zona da Mata, já mencionadas anteriormente, quais sejam: a partir da 

experiência agroecológica desenvolvida pela própria família do/da jovem; a partir da 

participação dos/das jovens em processos de formação que focalizam a agroecologia; e a partir 

do engajamento de jovens em movimentos sociais que promovem a agroecologia na região. 

É difícil quantificarmos os jovens e as jovens engajados nos diferentes movimentos 

sociais que promovem a agroecologia na região, no período focalizado, mas é possível fazer 

uma aproximação, mesmo que imprecisa, de quantos jovens vivenciaram experiências 

agroecológicas se considerarmos as centenas de experiências desenvolvidas pelas famílias 

agricultoras na região13, os 230 jovens egressos e estudantes da EFA Puris, os 350 egressos e 

estudantes da EFA Paulo Freire, e os 240 egressos e estudantes da Licena/UFV, todos da Zona 

da Mata. Considerando estes dados, podemos estimar, ainda que de forma muito superficial, 

                                                           
11 Podemos citar como alguns desses fatores o fato de terem sido municípios priorizados nas ações de promoção 

da agroecologia pelo CTA-ZM e UFV; municípios que sediam iniciativas de formação, como a EFA Puris e 

Ecojovens; e especialmente o fato de as organizações locais de agricultores/as terem assumido um papel 

protagonista na promoção da agroecologia. 
12 Os jovens que estudaram/estudam na EFA Paulo Freire são em sua grande maioria originários de municípios do 

entorno de Acaiaca, que é uma região bem distinta da região serrana onde se situam Araponga, Divino e Espera 

Feliz. Por sua condição edafoclimática não é uma região que produz café atualmente, cultura que confere um certo 

dinamismo econômico à agricultura regional. Predominam aí a pecuária mais extensiva e as chamadas “lavouras 

brancas”, com o cultivo do milho, feijão e cana-de-açúcar.  
13 No período considerado, somente o CTA-ZM estimava em 1.200 o número de famílias atendidas diretamente 

pela entidade, através dos seus diferentes programas de trabalho. 
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que se possa ter na região entre 800 a 1.500 jovens da faixa etária de 18 a 29 anos, que 

vivenciaram experiências agroecológicas no período considerado.  

 

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA  

 

A complexidade do mundo rural hoje, para não falar da sociedade contemporânea como 

um todo, onde se reconhece uma grande reconfiguração do contexto do campo no Brasil nas 

últimas décadas, afeta sobremaneira as formas de vinculação e pertencimento dos diferentes 

atores e seus processos de socialização, especialmente, quando tratamos das juventudes do 

campo. As mudanças na relação entre o local, nacional e global, entre o rural e urbano, traz 

inúmeras dificuldades para uma vinculação direta e imediata entre os sujeitos e seu espaço de 

nascimento, moradia, estudo e trabalho (LEÃO; ANTUNES-ROCHA, 2015). Permanece o 

desafio teórico e metodológico sobre como analisar essa juventude cada vez mais indistinta e 

parecida com a “juventude da cidade”, sujeitos humanos e corpóreos que são muitos e 

complexos, que tem sonhos, desejos, que caminham e experimentam múltiplas possibilidades 

identitárias (CARRANO; FÁVERO, 2014). 

Uma primeira inspiração teórica que me surgiu, no percurso das disciplinas do curso de 

doutorado, para enfrentar tal desafio de análise, vem das contribuições teóricas e analíticas que 

o militante político, filósofo e educador Antonio Gramsci definiu como “filosofia da práxis”14. 

Se a filosofia pode ser considerada como o estudo dos problemas fundamentais relacionados à 

existência humana, à busca do conhecimento de nós mesmos, movidos pela curiosidade e sobre 

os fundamentos da realidade, Gramsci audaciosamente afirma que todo ser humano é filósofo, 

é intelectual, na medida em que, mesmo não tendo uma consciência teórica absoluta sobre sua 

ação no mundo, de qualquer forma adquire certo conhecimento do mundo enquanto o 

transforma. Para Gramsci, assim como para Karl Marx, a filosofia está profundamente 

vinculada ao trabalho e à realidade concreta dos trabalhadores. Nos mostra que a 

indissociabilidade entre teoria e prática, entre trabalho intelectual e material, constitui o 

fundamento do processo de autoprodução do ser humano e a raiz da sua organização coletiva 

em sociedade (SEMERARO, 2017). 

Ainda de acordo com Semeraro (2006): 

 

 

                                                           
14 Sinteticamente, podemos dizer que, para Gramsci, a filosofia da práxis pode ser definida como “[...] a atividade 

teórico-política e histórico-social dos grupos subalternos que procuram desenvolver uma visão global de mundo e 

um programa preciso de ação dentro do contexto em que vivem, com os meios que tem à disposição, visando 

construir um projeto hegemônico alternativo de sociedade” (SEMERARO, 2006, p. 69). 



 

30 

Tal como Gramsci a apresenta, a teoria do conhecimento (ou filosofia da práxis ou 

dialética), continua a desempenhar uma função insubstituível, particularmente hoje, 

em um mundo dominado por uma ordem econômico-político-cultural que, embora 

decante as conquistas científicas, a diferença e o pluralismo, esteriliza concepções 

alternativas, reprime aspirações populares, sufoca os conflitos e dissimula as 

contradições, tudo harmonizando, adaptando, conjugando e subordinando a um 

pensamento único e naturalizado (p. 36). 

 

 

Essa primeira aproximação com o pensamento de Gramsci me ajudou a entender a 

perspectiva contra-hegemônica15 presente nas experiências agroecológicas, no sentido de que 

integram uma luta mais ampla de emancipação do conjunto das relações sociais no interior das 

sociedades capitalistas. Mas, foi a partir da leitura sobre as ideias do historiador inglês Edward 

Palmer Thompson, que foi se delineando, de forma mais clara, uma base teórico-metodológica 

que subsidiasse a análise de tais experiências. 

Thompson, assim como Gramsci, associa teoria e prática social, e inova em sua 

interpretação do materialismo histórico ao articular, de forma construtiva, aspirações políticas 

e processo histórico. Em sua abordagem, sem abandonar a atuação política, parte da premissa 

de que toda análise teórica deve ser apreendida na prática do “agir humano”, assim como no 

diálogo entre as evidências observadas na pesquisa empírica e a teoria, ou seja, balizada pelas 

evidências empíricas do conjunto das relações sociais, onde estão presentes suas contradições 

e seus conflitos. 

 

 

A análise dos sujeitos envolvidos na construção de seus próprios destinos tornou-se o 

principal foco dos estudos de Thompson, definindo uma relação de compromisso 

entre sua própria atuação e o que ele acreditava ser um movimento histórico 

democrático (MORAES; MÜLLER, 2009, p.486). 

 

 

Thompson desenvolveu a noção de “experiência histórica”, a partir de vários estudos, 

respondendo à necessidade de estabelecer “termos de junção” que sejam capazes de adensar a 

compreensão, no quadro de processos sociais mais amplos. Tal noção, segundo Sposito (2014): 

 

 

[...] constitui uma fértil possibilidade de análise que permite ultrapassar as armadilhas 

de certa inexorabilidade da incapacidade da ação dos sujeitos, frente aos férreos 

mecanismos da dominação, ou de uma pretensa vocação apriorística para a 

contestação dos setores não privilegiados da sociedade (p. 102). 

 

 

                                                           
15 Hegemonia entendida aqui na acepção de Gramsci de que, nas condições modernas, uma classe social mantém 

seu domínio sobre outras não simplesmente através da força de coerção, mas por ser capaz de ir além dos seus 

interesses corporativos estreitos, exercendo uma liderança moral e intelectual e fazendo concessões, dentro de 

certos limites. A hegemonia de uma classe dominante é assim criada e recriada numa teia de instituições, relações 

sociais e ideias (BOTTOMORE, 2012). 
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Na abordagem de Thompson (1981), em relação à esta categoria “experiência histórica”, 

é preciso ser considerada tanto a experiência vivida, como a experiência percebida e 

modificada, dentro de determinadas condições objetivas e subjetivas dos processos históricos 

estruturados, nos quais homens e mulheres se constituem em seu fazer-se como classe 

trabalhadora. Ou seja, a experiência vivida tem sua origem nas regularidades no interior do ser 

social, que com frequência resultam de causas materiais e que ocorrem de forma independente 

da consciência ou da intencionalidade. Dentro do ser social, tal experiência provoca mudanças 

que dão origem a uma experiência transformada, exercendo pressões sobre a consciência social. 

Nas palavras de Thompson (1981, p.189): 

 

 

A “experiência” (descobrimos) foi, em última instância, gerada na “vida material”, foi 

estruturada em termos de classe, e, consequentemente, o “ser social” determinou a 

“consciência social”. La Structure ainda domina a experiência, mas dessa perspectiva 

sua influência determinada é pequena. As maneiras pelas quais qualquer geração viva, 

em qualquer “agora”, “manipula” a experiência, desafiam a previsão e fogem a 

qualquer definição estreita da determinação.  

 

 

Para Thompson há uma diferença entre a forma em que as experiências são 

condicionadas por um processo histórico, pelas condições materiais de vida, e as formas de 

senti-la e pensá-la, ou seja, o mesmo não acontece com a consciência que se adquire da 

experiência. Há outras dimensões que integram o processo de produzir a existência humana que 

se fazem presentes na experiência, como a memória do acervo histórico cultural e das relações 

afetivas. Portanto, embora sejam determinadas historicamente, as experiências individuais e 

coletivas estão articuladas a sentimentos, valores, símbolos, expectativas e, neste sentido, “[...] 

vão conformando a construção de uma memória do trabalho, na qual as relações sociais que se 

engendram e atuam, entrelaçam significados e produzem memórias vividas, recebidas, herdadas 

e transformadas” (MAGALHÃES; TIRIBA, 2018, p. 11). 

As pessoas também vivenciam 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” 

(THOMPSON, 1981, p. 189). Correspondendo a um elo, ou termo de junção, entre a cultura e 

a não cultura, a experiência se revela como influência do ser social sobre a consciência social, 

exercendo pressões, propondo novas questões, realizando o diálogo entre o ser social e a 

consciência social. Para Thompson as mudanças no ser social dão origem à experiência e esta, 

por sua vez, tem um papel determinante na mediação do processo de transformação da 

consciência social, possibilitando um diálogo que nos permite “[...] estabelecer uma 
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correspondência entre o conhecimento e as propriedades inscritas na realidade material” 

(MORAES; MÜLLER, 2009, p. 501).  

Na acepção de Thompson, o termo experiência permite assim que homens e mulheres 

sejam tratados como sujeitos, 

 

 

[...] não como sujeitos autônomos, “indivíduos livres”, mas como pessoas que 

experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades 

e interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam” essa experiência em sua 

consciência e sua cultura (THOMPSON, 1981, p. 182). 

 

 

A experiência, neste sentido, torna-se um fator indispensável na análise de qualquer 

disciplina baseada em uma perspectiva diacrônica e/ou dialética, uma vez que constitui um 

conceito que permite a um indivíduo ou grupo social estabelecer uma resposta mental e 

emocional a vários acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de 

acontecimento (MORAES; MÜLLER, 2009). 

Consideramos que a matriz de pensamento de Thompson, especialmente sua abordagem 

da categoria “experiência histórica”, exposta nos parágrafos anteriores, constitui um aporte 

importante na análise que pretendemos, não só na caracterização das experiências 

agroecológicas, como na análise dos significados da vivência de tais experiências pelos/as 

jovens do campo participantes desta pesquisa16.  

Consideramos ainda que há outra abordagem teórica que pode contribuir nas análises 

pretendidas, que diz respeito a tendências emergentes no campo da cultura e da ação juvenil, 

na atualidade, a qual leva em consideração as experiências individuais, do cotidiano, da vida 

diária (MELUCCI, 1997). Buscamos estas referências em autores como Alberto Melucci (1997, 

2005), Danilo Martuccelli (2010, 201317), Bernard Lahire (2001), Anthony Giddens (1989, 

1991), Zygmunt Bauman (2000, 2001), que buscaram compreender o mundo atual, 

heterogêneo, fragmentado e ao mesmo tempo marcado por formas em que as desigualdades se 

                                                           
16 No decorrer deste texto mencionaremos o termo “experiência histórica” para nos referirmos a esta categoria 

analítica desenvolvida por E. P. Thompson, ao mesmo tempo que mencionaremos muitas vezes o termo 

“experiências agroecológicas” para nos referirmos às iniciativas e processos de construção da agroecologia (uma 

“experiência histórica”) vivenciados por jovens do campo na Zona da Mata de Minas Gerais. Apesar de 

constatarmos que o uso da palavra “experiência” em duas expressões de sentidos diversos poder gerar algum ruído 

na comunicação, optamos por manter esse procedimento em função do termo “experiência agroecológica” ser 

bastante consolidado e carregado de sentidos junto aos sujeitos envolvidos nesta pesquisa. Para evitar tal ruído, 

sempre que nos referirmos à categoria analítica de Thompson mencionaremos o termo completo, “experiência 

histórica”. 
17 Isto é, DANILO Martuccelli – Conferência “Sociologia do Indivíduo e Estrutura Social na América Latina”. [S. 

l.: s. n.], 2013. 1 vídeo (54 min.). Publicado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão Observatório Jovem, UFF. 

Disponível em: <http://www.observatoriojovem.uff.br/?q=materia/danilo-martuccelli-sociologia-do-

indiv%C3%ADduo-e-estrutura-social-na-am%C3%A9rica-latina>.  Acesso em: 27 ago. 2016. 



 

33 

processam na sociedade. Formas que abrem caminho tanto para novos constrangimentos e 

impossibilidades, como também para novas possibilidades (SPOSITO, 2014). 

Melucci realiza um deslocamento conceitual na busca pelo entendimento dos indivíduos 

em seus contextos de relações sociais nas complexas sociedades contemporâneas. Para Melucci 

(1997), nestes sistemas complexos há uma individualização dos processos sociais, onde os 

indivíduos se tornam atores sociais exatamente porque os sistemas complexos distribuem a cada 

sujeito os recursos para pensar, agir e se conceber como indivíduo.  

 

 

Vivemos em uma sociedade que concebe a si mesma como construída pela ação 

humana. Em sistemas contemporâneos, a produção material é transformada em 

produção de signos e de relações sociais. Uma codificação socialmente produzida 

intervém na definição do eu, afetando as estruturas biológica e motivacional da ação 

humana. Ao mesmo tempo, existe uma crescente possibilidade, para os atores sociais, 

de controlarem as condições de formação e as orientações de suas ações. A 

experiência é cada vez mais construída por meio de investimentos cognitivos, 

culturais e materiais (MELUCCI, 1997, p. 5). 

 

 

Giddens (1991) relaciona a capacidade de ação dos atores sociais na modernidade 

avançada à reflexividade, que diz respeito à cognição dos atores sociais, ou seja, à incorporação 

rotineira de conhecimento e de informação renovada que influi sobre o exame e a condução das 

práticas sociais. Ressalta assim a importância decisiva das capacidades reflexivas do ator no 

fluxo da vida cotidiana e refere-se a aspectos multidimensionais da ação que contribuem na 

compreensão de uma relação não servil entre os atores e as estruturas. Ou seja, os limites 

exteriores não reduzem a capacidade de agir e instituir: 

 

 

Os agentes ou atores humanos – uso indistintamente um e outro termo – têm, como 

aspecto inerente do que fazem, a capacidade de entender o que fazem enquanto o 

fazem. As capacidades reflexivas do ator humano estão caracteristicamente 

envolvidas, de modo contínuo, no fluxo da conduta cotidiana, nos contextos da 

atividade social. Mas a reflexividade opera apenas parcialmente num nível discursivo. 

O que os agentes sabem acerca do que fazem e de por que o fazem – sua 

cognoscitividade como agentes – está largamente contido na consciência prática 

(GIDDENS, 1989, p. XVIII - XIX). 

 

 

Por outro lado, Bauman (2000) argumenta que, apesar das mudanças proporcionadas 

pela “interrogação reflexiva do eu”, as pontes entre as carências, sofrimentos e desejos da vida 

privada e sua expressão em demandas políticas de alcance geral são bloqueadas pela intensa 

privatização da esfera pública, o que caracteriza uma nova forma da modernidade (modernidade 

líquida) extremamente individualizante e fragmentadora da experiência. Para Bauman (2001) 

vivemos uma era de desengajamento dos indivíduos, onde o distanciamento e a indiferença 
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afetam as relações nas diversas esferas da vida social, da vida cotidiana e das próprias feições 

da subjetividade. As predisposições cognitivas facilitadas pela reflexividade ajudaram muitos 

indivíduos a reconhecerem a natureza de seus desejos e buscar a autorrealização pessoal, mas 

não foram capazes de suplantar a intensa privatização do espaço público. 

Mesmo levando-se em conta a existência de uma leitura bastante negativa do 

individualismo nas sociedades contemporâneas, como sendo responsável pela desagregação 

social, “[...] Melucci mostra, como outros sociólogos, que há um lado positivo nesse 

individualismo, que é o direito de ser, ou seja, de ser sujeito da própria vida. As pessoas não 

querem abdicar suas demandas pessoais” (SPOSITO, 2014, p. 117).  

Danilo Martuccelli (2010), assim como Melucci, é outro autor italiano que parte da 

análise de que a sociologia gestada sob o modelo da sociedade industrial vem perdendo, na 

atualidade, sua capacidade explicativa. Martuccelli (2010) propõe que as questões sociais não 

podem mais ser apreendidas exclusivamente a partir das posições sociais, de um sistema de 

relações sociais ou de certa concepção de ordem social. Nos dias de hoje, onde cresce a distância 

entre o que é vivido pelos atores e o que dizem os analistas, fica difícil pensar os significados 

das ações ou suas determinações exclusivamente a partir da posição ocupada por um ator social 

em um contexto bem circunscrito. As classes sociais tornaram-se uma categoria insuficiente 

para assegurar uma unidade política, intelectual e prática da vida social. 

Martuccelli (2010) nos instiga a pensar sobre a realidade espacial e temporal específica 

de cada localidade, segundo vivências históricas particulares, auxiliando-nos a compreender os 

mecanismos responsáveis pela fabricação de indivíduos em contextos variados, “[...] a 

compreender como em diferentes sociedades, através de diferentes processos históricos se tem 

fabricado estruturalmente de forma distinta os indivíduos” (MARTUCCELLI, 2010, p. 9). Ou 

seja, há processos simultâneos de socialização e individuação como fundamentalmente 

históricos, onde o indivíduo não está na origem da sociedade, mas é o resultado de um modo 

específico de fazer sociedade. Desta forma levanta que o desafio é estabelecer o laço entre 

experiências pessoais e jogo coletivo. Sua proposta, assim, é de que o estudo do indivíduo deva 

ser hoje material de reflexão da sociologia.  

O francês, Bernard Lahire, em sua proposição de uma sociologia do ator plural – 

posteriormente, uma sociologia à escala individual – busca trazer à tona as variações individuais 

de esquemas de ação (disposições) que são assimiladas pelos atores no decorrer de suas vidas, 

tendo em mente que novas possibilidades de socialização podem engendrar novas disposições. 

Neste caso, a ação vai depender de cada situação específica (ou contexto) que se tornarão “as 

molas” capazes de projetar o indivíduo a determinada prática. No entanto, a ideia de 
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singularidade não implica em necessariamente unicidade ou irrepetibilidade. O problema, na 

perspectiva de Lahire (2001), é quando as explicações macrossociológicas criam ilusões, dando 

uma ideia de unicidade, quando não trata seus atores generalizados como ilustrações, mas como 

casos particulares do real. E, da mesma forma, quando o estudo de uma só situação é utilizado 

para traçar um modelo de sociedade em seu conjunto. O risco aí seria o de cair no empirismo 

radical, “[...] que já não apreenderia senão uma pulverização de identidades, de papeis, de 

comportamentos, de ações e de reações sem nenhuma espécie de ligação entre eles” (LAHIRE, 

2001, p. 27). 

Neste sentido, Lahire (2001) nos diz que é mais provável encontrar atores individuais 

com disposições heterogêneas e contraditórias, do que atores com coerência e homogeneidade 

dos esquemas que compõe seu patrimônio de disposições. Assim a sociologia do ator plural, 

proposta pelo sociólogo francês tem como objetivo:  

 

 

[...] responder uma necessidade presente, fruto do processo de individualização a que 

estamos sujeitados. Objetiva mostrar que a oposição indivíduo e sociedade é falsa e 

faz isso construindo uma narrativa sobre a produção dos indivíduos, evidenciando que 

o social não se reduz ao coletivo ou ao geral, mas que se faz presente mesmo no 

indivíduo (RODRIGUES, 2018, p. 30). 

 

 

Por seu turno, Melucci (2005) nos convida a refletir sobre o processo de construção do 

conhecimento, propondo uma abordagem reflexiva nas pesquisas sociais. Para este autor: 

 

 

O objetivo da pesquisa social não tem mais a pretensão de explicar uma realidade em 

si, independente do observador, mas se transforma em uma forma de tradução do 

sentido produzido pelo interior de um certo sistema de relações sobre um outro 

sistema de relações que é aquele da comunidade científica ou do público. O 

pesquisador é alguém que traduz de uma linguagem para a outra (MELUCCI, 2005, 

p. 34). 

 

 

Para Melucci (2005) a explicação do social se opera em um processo de construção do 

conhecimento através de uma troca dialógica entre o observador e o observado. Isto porque a 

própria observação se constitui como um tipo particular de relação social que intervém de 

qualquer maneira no campo de investigação e o modifica. Assim a pesquisa social não pode ter 

mais a pretensão de descrever fatos reais, “[...] mas se apresenta como construção de textos que 

dizem respeito a fatos socialmente construídos e que mantêm a consciência da distância que 

separa a interpretação da realidade” (MELUCCI, 2005, p. 34). E, ao revelar os condicionantes 

sociais do pensamento sobre o social, possibilita uma margem de liberdade em relação a tais 

condicionantes. 
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A partir destas contribuições estabelecemos uma aproximação, nesta pesquisa, com uma 

abordagem assentada nos fundamentos teórico-metodológicos da sociologia reflexiva e 

sociologia dos indivíduos, tal como propõe Lahire (2001), Melucci (2005), Martuccelli (201318) 

e La Mendola (2014), onde se busca tratar conjuntamente biografia e história, estabelecendo 

laços entre sentimentos pessoais e posições coletivas. Se parte das grandes tendências 

estruturais de determinado período histórico de modo a extrair consequências para os 

indivíduos, o que nos coloca diante de uma sociologia desenvolvida à escala individual, que 

por sua vez exige processos criativos de dialogicidade, escuta e cuidado com o outro 

(CARRANO; FÁVERO, 2014). Ou seja, a narrativa de uma história de vida revela percursos 

biográficos relacionados não apenas à trajetória individual, mas ao meio social, cultural e 

histórico daquele/a que entrevistamos. Esta narrativa “além de apontar modelos de orientação 

apreendidos pelo/a informante a partir de distintas experiências individuais e coletivas, também 

aponta transformações da estrutura social de uma forma mais ampla” (WELLER, 2014a, p. 

357). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O primeiro procedimento de pesquisa foi a realização de uma revisão de literatura 

relativa ao tema das juventudes do campo e sua relação com a agroecologia, com o objetivo de 

identificar questões relevantes sobre o tema proposto, que pudessem contribuir subsidiar a 

análise que buscamos fazer. 

O segundo procedimento foi a realização de uma pesquisa bibliográfica, tomando por 

base as referências de vários estudos e pesquisas já realizados na Zona da Mata, assim como a 

documentação existente no CTA-ZM, que teve o objetivo principal de fazer uma caracterização 

da região focalizada nesta pesquisa e, especialmente, das experiências agroecológicas 

vivenciadas pelos jovens e pelas jovens entrevistadas. 

O terceiro e mais importante procedimento metodológico, para se alcançar os objetivos 

pretendidos na pesquisa, foi a realização de entrevistas com jovens do campo e lideranças do 

movimento agroecológico da região. As entrevistas, em profundidade, com jovens foram de 

caráter biográfico, e com as lideranças foi sobre a visão destas sobre a juventude do campo na 

Zona da Mata, no geral, ou seja, não esteve circunscrita somente àqueles/as jovens que 

entrevistamos. As idas e vindas na definição do procedimento metodológico nas entrevistas, no 

                                                           
18 Referência, vide nota de rodapé 17. 
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contexto da pandemia da Covid-19, nos levou a estabelecer um capítulo específico da tese sobre 

o percurso metodológico, destinado a não só a apresentá-lo mas refletir sobre o mesmo, 

inclusive no sentido da sua repercussão na própria pesquisa. Preliminarmente, antes ainda de 

elaborar o projeto para qualificação, realizamos uma entrevista exploratória, com um jovem 

do campo, de modo a nos subsidiar, tanto a respeito da temática das juventudes do campo, como 

a respeito da prática dialógica de entrevistas. 

Para complementar as entrevistas com os/as jovens, foi organizado um grupo de 

discussão (pelo WhatsApp), no qual procuramos apresentar e debater os resultados 

preliminares da pesquisa, assim como aprofundar alguns temas relevantes que surgiram no 

decorrer da realização e análise das entrevistas. 

Por fim, outro procedimento adotado durante várias etapas da pesquisa foi a 

sistematização e análise dos dados. Os dados das entrevistas, que foram todas gravadas e 

depois transcritas, foram sistematizados e analisados a partir de matrizes relacionadas aos 

diferentes tópicos do roteiro de entrevistas, agrupados de forma a abordar os objetivos 

específicos estipulados. Não foi utilizado nenhum programa de análise de dados, diríamos que 

foi um trabalho “artesanal”, baseado em nossa experiência anterior com pesquisas deste tipo. 

Esta sistematização e análise, em diálogo com o referencial teórico metodológico, forneceram 

os conteúdos expostos, especialmente, nos Capítulos 4, 5 e 6 da tese. 

Além desta introdução, a presente tese, em termos de sua estrutura, está organizada da 

seguinte forma: no Capítulo 1, optamos por elucidar todo o “percurso metodológico”, não só 

descrevendo em detalhes os procedimentos, mas também buscando analisar os desafios 

enfrentados e as suas repercussões na pesquisa. Optamos também por incluir neste capítulo, os 

resultados da entrevista exploratória realizada com um jovem de Viçosa, destacando os 

aprendizados obtidos com este exercício, inclusive acerca de temas importantes relacionados 

às juventudes do campo. 

No Capítulo 2, sob o título “Juventude, Juventude Rural e Juventudes do Campo”, 

apresentamos a revisão de literatura, a partir da qual buscamos construir uma breve análise das 

concepções e abordagens do tema das juventudes na produção acadêmica, de forma a nos 

permitir, por um lado, uma fundamentação teórica relativa ao tema, e de outro lado identificar 

questões relevantes para a nossa pesquisa. 

No Capítulo 3, denominado “Agroecologia na Zona da Mata de Minas Gerais”, a partir 

de um resgate histórico, buscamos situar o contexto onde está inserida a agricultura familiar 

camponesa e sua relação com o desenvolvimento da agroecologia na região. Neste marco, e 

subsidiados por informações obtidas nas entrevistas com jovens do campo da região, 
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procedemos a uma caracterização de experiências agroecológicas que foram vivenciadas por 

estes jovens.  

Em seguida, no Capítulo 4, já começamos a apresentar os dados coletados nas 

entrevistas biográficas feitas com jovens do campo da região, analisando como eles traduzem 

uma situação juvenil peculiar, que enseja processos de socialização que por vezes se aproximam 

e por outras vezes se afastam de uma condição juvenil mais geral, focalizada em estudos mais 

amplos da juventude rural. Denominamos este capítulo como “Situação Juvenil e Processos de 

Socialização”. 

Já no Capítulo 5, intitulado “Juventudes do Campo e Agroecologia”, passamos a 

analisar os dados das entrevistas com os /as jovens que nos possibilitaram estabelecer relações 

entre as experiências agroecológicas vivenciadas por estes/estas jovens, seus processos de 

socialização e seus projetos de vida, no presente e no futuro. Iniciamos abordando as diferentes 

formas de aproximação e inserção dos jovens nas experiências agroecológicas. Em seguida 

abordamos a compreensão que os jovens têm sobre a agroecologia e procuramos discutir como 

se constitui sua práxis agroecológica. E finalizamos com uma análise dos projetos devida, e de 

futuro, destes jovens e sua relação com a vivência da agroecologia. 

No último capítulo, “Condição Juvenil e Representação Social”, buscamos analisar a 

experiência (histórica) dos jovens e das jovens entrevistadas, mas relacionando-a à juventude 

do campo na Zona da Mata em geral, subsidiados não só pelas entrevistas com os/as jovens, 

mas também por aquelas que realizamos com lideranças do movimento agroecológico da 

região. Ou seja, procuramos fazer um debate sobre a condição juvenil enquanto uma 

representação social construída no âmbito do movimento agroecológico da Zona da Mata de 

Minas Gerais. 

E, finalmente, tecemos algumas considerações finais, construídas a partir de reflexões 

que cada um dos capítulos anteriores nos inspirou, e que se destinam, mais do que concluir um 

debate, levantar novas questões para que este prossiga, junto às organizações das juventudes do 

campo e do movimento agroecológico, em espaços acadêmicos e novas pesquisas. 
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CAPÍTULO 1 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Realizar essa pesquisa no contexto da pandemia de Covid-19, que no início de 2020 se 

espalhou por todo o mundo e de maneira ainda mais acentuada, e trágica, por todo o nosso país, 

foi sem dúvida um grande desafio, também do ponto de vista metodológico. Esse contexto 

acarretou idas e vindas na definição dos procedimentos metodológicos a serem adotados, uma 

vez que a pandemia teve início exatamente no momento em que faria a minha qualificação no 

Programa de Doutorado em Educação da Universidade Federal Fluminense – PPGE/UFF, no 

mês de março de 2020. As medidas de isolamento social, então adotadas, me impediriam fazer 

entrevistas pessoalmente, e as previsões de atenuação de tais medidas, assim como da própria 

pandemia, foram sendo modificadas ao longo de todo o primeiro semestre daquele ano. 

É por este motivo que consideramos relevante destacar um capítulo da tese para 

demonstrar todo o caminho percorrido na definição dos procedimentos metodológicos 

adotados, porque, sem dúvida, o contexto da pandemia e do isolamento social teve uma 

influência definitiva nos resultados alcançados na pesquisa. A seguir, descrevemos esse 

processo, esse percurso, que se inicia bem antes de imaginarmos que uma tragédia dessa 

magnitude viesse acontecer em nossa sociedade. 

Em função da pequena e dispersa produção teórica, ainda presente no Brasil, um 

primeiro procedimento desta pesquisa consistiu na realização de uma revisão de literatura 

relativa ao tema das juventudes do campo e sua relação com a agroecologia, no sentido dos 

vínculos estabelecidos com o campo enquanto território camponês. Uma revisão de tipo 

narrativo19 que não teve a pretensão de esgotar as diferentes fontes de informação possíveis, 

mas tão somente identificar questões relevantes sobre o tema proposto, que pudessem contribuir 

na análise pretendida, especialmente na fundamentação teórica sobre “juventudes” e 

“juventudes do campo”. Esta revisão foi realizada em 2019, quando cursei, como estudante não 

vinculado, a disciplina “Juventude, Inserção Social e Projetos de Vida” (ECD 628) junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Economia Doméstica na UFV. Posteriormente, foi revista e 

ajustada para compor o Capítulo 2 desta tese. 

Outro procedimento metodológico, definido anteriormente e não afetado pelo contexto 

da pandemia, foi aquele adotado para a caracterização geral do contexto da Zona da Mata de 

                                                           
19 A “revisão narrativa” não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura; 

não precisa esgotar as fontes de informações e nem aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. A seleção 

dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade dos autores, sendo adequada 

para a fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de cursos (BIBLIOTECA 

PROF. PAULO DE CARVALHO MATTOS, 2015). 
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Minas Gerais e das experiências agroecológicas desenvolvidas na região, que consistiu em uma 

pesquisa bibliográfica, que teve por base várias referências relacionadas a estudos e pesquisas 

já realizadas na região (teses, dissertações, artigos, cartilhas, documentos internos do CTA-ZM 

e outras instituições). Vale destacar que essa pesquisa bibliográfica foi enriquecida com 

informações que adquiri durante todos os anos que atuei na região, enquanto membro da equipe 

técnica do CTA-ZM, e depois como professor da Licena/UFV. Tal procedimento foi realizado 

ainda em 2019, na preparação do texto para a qualificação no doutorado. De toda forma, uma 

caracterização mais específica das experiências vivenciadas pelos jovens e pelas jovens 

entrevistadas só pôde ser concluída após sua identificação, a partir das entrevistas com os/as 

jovens. 

No entanto, foi ainda no ano anterior, em 2018, quando cursei a disciplina “Tópicos 

Especiais em DDSE – Entrevista Dialógica e Sociologia Reflexiva”, no PPGE/UFF, que foram 

dados os primeiros passos de afinamento de um procedimento metodológico essencial: as 

entrevistas20. Já estava claro naquele momento que, para alcançar os objetivos propostos nesta 

pesquisa, seria necessário a realização de entrevistas em profundidade com jovens do campo. 

Me sentia seguro com essa abordagem em função de já ter realizado, ao longo de minha 

trajetória profissional, inúmeras entrevistas com sujeitos do campo. Mas esta disciplina me 

propiciou o contato com autores, assim como os próprios debates feitos com a turma de colegas, 

que contribuíram muito no sentido de buscar ao máximo possível uma postura dialógica na 

realização destas entrevistas. 

Ou seja, levar em conta a necessidade de que os jovens e as jovens entrevistados/as não 

fossem considerados como objeto de pesquisa do pesquisador. Em suas palavras, La Mendola 

(2014) nos diz que, é preciso encararmos a entrevista como um processo onde estão: 

 

 

[…] duas pessoas que geram um percurso de conhecimento pelo qual ambos se dão 

conta, tornam-se conscientes do processo de transformação que acontece. Um 

processo em que se encontram envolvidos porque “não é possível não comunicar” 

(LA MENDOLA, 2014, p. 345).  

 

 

Neste sentido, julgamos necessário esclarecer que a pesquisa dialógica tem algumas 

características que na literatura são reconhecidas na família da pesquisa-ação. Para La Mendola 

                                                           
20 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal 

Fluminense – UFF, sob o parecer número: 4.271.868. Todas as pessoas entrevistadas receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e gravaram áudios se colocando de acordo em conceder as entrevistas. 

Como as entrevistas foram realizadas por via remota, a utilização de áudios foi o meio viável e mais adequado 

para comprovar o aceite em conceder as entrevistas por parte dos entrevistados. 
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(2014), toda pesquisa é ação uma vez que “não se pode não comunicar”, mas, a questão central 

se trata “[...] do estilo que o pesquisador adota com relação às pessoas que habitam o espaço de 

vida social considerado; move-se gerando consciência e responsabilidade da 

ação/transformação que inevitavelmente se põe em ação” (LA MENDOLA, 2014, p. 345). 

Assim, devemos assumir a responsabilidade no sentido de compreender que nossa ação 

de pesquisa provoca transformação, por menor que seja, no entrevistado/pesquisado, em nós 

mesmos como entrevistadores/pesquisadores, assim como naqueles que irão ler os resultados 

da pesquisa. Ao tratar o entrevistado também como sujeito, e não como objeto da pesquisa, 

procuramos apoiá-lo em sua narrativa, acolhê-lo naquilo que constrói por si mesmo, 

acompanhá-lo em seu movimento de elaboração, de reflexão sobre si e o mundo que o rodeia. 

O que significa ficarmos abertos, e não entrincheirados em nosso roteiro, no quadro geral que 

estabelecemos para análise. Como diria La Mendola (2014, p. 338), “(...) gozar do fluir da vida 

sem fazer-nos cavalgar pelo desejo de conceitualizar”. E isso não quer dizer que abdiquemos 

da responsabilidade de construir nossa representação da realidade, a partir da representação do 

entrevistado (LA MENDOLA, 2014). 

Portanto, nos roteiros elaborados para as entrevistas, fundamentados em questões gerais 

colocadas no debate sobre juventudes do campo, procuramos evitar perguntas informativas, 

tipificantes, que exprimem juízos de valor, rotulações, definições estáticas fruto de síntese, 

conceitualizações, racionalizações. Pois assim procedendo, ficamos mais distantes de colher o 

fluir da vida, com suas contradições e emoções. Ao contrário, deve-se buscar um estilo em que 

cada um dos interagentes (entrevistador e entrevistado) participe construindo uma relação 

dialógica, onde os dois constroem parte da vida de quem narra, a partir de perguntas narrativo-

descritivas e anedótico-situacionais, valorizando as diferenças e mantendo baixa a tendência a 

avaliação (LA MENDOLA, 2014). 

Neste sentido, ainda no período que cursava a disciplina “Entrevista Dialógica e 

Sociologia Reflexiva”, realizei uma primeira entrevista de caráter exploratório com um jovem 

do campo, do município de Viçosa. Além de testar uma proposta metodológica de entrevista 

dialógica, meu objetivo foi de ir me acercando da temática das juventudes do campo, não a 

partir de uma revisão de literatura, mas do diálogo com um jovem do campo que vivencia uma 

situação juvenil específica, no contexto atual. A seguir trazemos alguns elementos e reflexões 

significativas deste primeiro exercício metodológico. 
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1.1 “ESTOU DEIXANDO AS COISAS ACONTECEREM”: NARRATIVA DE UM JOVEM     

DO CAMPO DE VIÇOSA 

 

Neste exercício preparatório de acercamento da temática, a pessoa entrevistada foi 

André, um ainda jovem trabalhador rural, atualmente com trinta anos de idade, que nasceu e 

reside até hoje em uma comunidade periurbana do município de Viçosa, MG. Este é um 

município da Zona da Mata considerado como de porte médio no contexto regional (78.000 

habitantes), mas que se diferencia dos demais em seu entorno por sediar uma grande 

universidade, a UFV. O fato de Viçosa ter se tornado um polo de ensino universitário lhe 

confere algumas particularidades em relação a outros municípios de igual porte na região, 

dentre elas um reduzido percentual de habitantes que vivem e trabalham na zona rural. Mesmo 

com esta particularidade do município onde reside, como demonstra sua narrativa, podemos 

dizer que André compartilha alguns aspectos da condição juvenil das juventudes do campo nos 

demais municípios da região. 

Na primeira abordagem ao jovem entrevistado, destinada a expor os objetivos da 

entrevista e convidá-lo a participar, houve um certo receio de sua parte por se considerar uma 

pessoa tímida, de pouca conversa, e que talvez não saberia responder às perguntas. Aceitou com 

o argumento de que seria apenas uma conversa para que contasse suas histórias. Diante do 

receio inicial, algumas semanas depois, optou-se por uma estratégia de iniciar a entrevista no 

local de trabalho de André, de forma a lhe deixar mais à vontade, começando nosso diálogo 

exatamente sobre o seu trabalho. A entrevista continuou em outro local próximo, onde foi 

possível nos concentrar em sua narrativa, sem os elementos dispersantes e inibidores do local 

de trabalho. Foi significativa sua mudança de postura no decorrer da entrevista, cada vez mais 

solto e aberto quando provocado por questões que o estimulavam a narrar/descrever diferentes 

episódios da sua vida, especialmente aqueles relacionados à sua experiência na escola e às 

relações familiares. 

Sua abertura e disponibilidade na narrativa chegou a tal ponto, que mencionou ao final, 

que nunca havia conversado com alguém (além de sua atual namorada) sobre alguns assuntos 

tratados na entrevista. Assumimos o compromisso de sermos cuidadosos na forma de expressão 

de sua narrativa e de mostrar-lhe o texto antes de sua divulgação, de modo a aferir se lhe traria 
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dificuldades ou não. Pensamos também na possibilidade de criarmos personagens para sua 

história, não mencionando o nome real de seus protagonistas21. 

Depois de uma primeira análise do material da primeira entrevista, optamos por dar 

continuidade a ela em um outro momento, mais breve, destinado a esclarecer algumas dúvidas 

que ficaram em sua narrativa. Para esse momento, pedimos a André que trouxesse consigo 

algum objeto significativo para ele, que tivesse relação com algum acontecimento importante 

em sua vida. Os dois momentos de entrevista tiveram no total cerca de duas horas de duração. 

O roteiro elaborado para essa entrevista procurou focalizar questões gerais colocadas no 

debate sobre juventudes do campo22 e a história de André começa a ser contada por ele a partir 

da sua relação com o mundo do trabalho, descrevendo como aprendeu a realizar o trabalho que 

executa atualmente, cuidando dos quintais e jardins de algumas residências em um condomínio 

existente em sua comunidade23. 

 

 

Fui criado no campo, sou filho de agricultores, então isso aqui pra mim eu considero 

até fácil, tranquilo... Comecei a trabalhar com dez, doze anos de idade, não me lembro 

bem, com meu pai, com meus tios, e a gente precisava ganhar uma grana também, 

então... A gente ia fazendo e assim foi, fui aprendendo na prática, no dia a dia. Aprendi 

muita coisa também com minha vó Maria, sobre mexer no jardim (informação 

verbal)24. 

 

 

André também teve outras experiências de trabalho, como auxiliar de topografia e no 

comércio, como atendente e carregador em loja de material de construção, mas, por enquanto, 

pretende continuar no seu trabalho atual cuidando dos jardins e quintais.  

 

 

Antes trabalhei como auxiliar de topógrafo. Eu gosto disso aqui [seu trabalho atual], 

o horário é bom, eu trabalho de segunda à sexta. Teve momentos que até pensei em 

sair. Já tive vontade de sair, mas não vale a pena, no meu ponto de vista. Tá certo, eu 

fico aí debaixo do sol, mas tô acostumado com isso também, não vejo dificuldade, uso 

protetor solar, e tal, essas coisas assim. Comércio, essas coisas assim, eu não gosto, 

                                                           
21 A primeira versão do texto foi entregue a André que, depois de ter lido, autorizou que permanecesse os nomes 

reais das pessoas. Nesta versão posterior não se acrescentou nada de sua narrativa que já não estivesse na versão 

entregue a André. 
22 A questão mais geral que norteou o roteiro foi: o que é ser jovem do campo hoje, em um bairro rural de Viçosa 

– MG? A partir desta, se definiram algumas seções – ou dimensões da vida cotidiana – muito presentes nos debates 

sobre as juventudes do campo e que poderiam situar a experiência do entrevistado no quadro mais geral deste 

debate. São elas: Trabalho; Educação/Escola; Vida familiar/comunitária; Lazer; Vida afetiva/amorosa; Planos de 

futuro. Em cada uma das seções se formulou questões que pudessem contribuir no processo narrativo do 

entrevistado. 
23 A começar pela entrevista de André, mas, como se notará é uma característica que marcará a transcrição de todas 

as outras entrevistas dessa tese, optamos sempre por apresentar as falas e depoimentos dos/as entrevistados/as da 

forma literal como foram ditas e com pontuações que procuram exprimir o ritmo destas falas, com suas pausas e 

ênfases. Acreditamos ser uma forma de aproximar os/as entrevistados/as ao texto, de ampliar a expressão de suas 

características pessoais, de sua oralidade. 
24 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
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porque eu sou uma pessoa que gosta de liberdade, eu gosto de espaço, não gosto de 

ficar enquadrado, preso. Não gosto de ambiente assim fechado, prefiro ficar mais à 

vontade (informação verbal)25.  

 

 

O assunto do trabalho “puxou” uma conversa sobre sua relação com a escola, como 

foram seus estudos, sua formação profissional. Neste momento, André revela as dificuldades 

de quem sai do “campo” para estudar na “cidade”, situação enfrentada por muitos jovens do 

campo na região. Ele conta que gostou muito da sua primeira escola, que estava localizada na 

zona rural, em uma comunidade bem próxima à sua, apesar dos primeiros dias terem sido 

difíceis. Depois que se acostumou fez muitas amizades e se divertiu muito na escola. Mas, 

quando passou a estudar em uma escola na cidade, a situação mudou e as lembranças não são 

tão boas. Sem poder entrar em muitos detalhes que a entrevista forneceu, as seguintes passagens 

são reveladoras nesse sentido: 

 

 

Na quinta série eu fui para Silvestre, tive muita dificuldade, era muita gente, o colégio 

era muito grande. Eu saí de um meio que só tinha amigos, e fui para um meio 

totalmente novo, e aquilo foi muito difícil, não consegui me adaptar. Depois que saí 

de Silvestre fui pro CASB26, e lá era enorme, foi pior ainda. Fiquei ali só duas 

semanas. Depois do CASB... Tudo isso em pouco tempo. Arrumei uma confusão e do 

CASB fui para Novo Silvestre. Aí foi difícil também, mas por se tratar de uma escola 

que juntava mais gente do meio rural, então eu me sentia um pouco mais acolhido. 

Tive dificuldade, mas fui me adaptando (informação verbal)27. 

 

 

Teve um acontecimento no CASB que me marcou. Hoje isso tem nome, mas naquela 

época ainda não tinha: “buling”. É, naquela época eu sofri “buling”. Isso marcou 

muito a minha vida, ali em Viçosa. Eu, de certa forma, tive muita dificuldade por 

isso28. A gente já era fechado e se fecha mais ainda. Isso pesou muito. Eu não era um 

cara de bagunça, era mais na minha. Até hoje sou. Eu sentia medo de ir pra escola 

(informação verbal)29. 

 

 

André revela nestas passagens algo muito comum entre os jovens do campo, que é 

enfrentar vários tipos de discriminação quanto passam a frequentar escolas “da cidade”, 

especialmente por serem identificados como jovens “da roça”. Este tipo de discriminação pode 

acabar contribuindo com a evasão escolar, como aconteceu com André, que após completar a 

oitava série, parou de estudar por dois anos e foi trabalhar com seu pai e para vizinhos, ajudando 

a plantar roça e em outros serviços no campo. E afirma que parou por medo, porque teria que 

                                                           
25 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
26 Escola Estadual Coronel Antônio da Silva Bernardes  
27 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
28 Quando voltou a esse assunto em outro momento, André classificou esse acontecimento como discriminação, 

brincadeiras maldosas, que mexiam com ele por ser da roça. 
29 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
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mudar novamente para uma escola na cidade (em Novo Silvestre era só a oitava série). Assim 

ele diz: “[...] tenho que mudar de escola de novo? Aí eu pensei comigo: eu não vou passar por 

isso de novo não! Por tudo que eu passei nessa época que eu saí da roça e fui estudar na cidade. 

Aí saí, fui trabalhar” (informação verbal)30. 

Depois de dois anos trabalhando, André se matriculou no Centro Estadual de Educação 

Continuada – CESEC – Dr. Altamiro Saraiva para terminar o ensino médio, estimulado por 

amigos que afirmavam ser uma escola mais tranquila, “cada um na sua”, que o sistema era mais 

flexível em relação à presença na escola. Inicialmente estudava na parte da manhã e depois no 

turno da noite, para trabalhar durante o dia. A intenção de André era terminar o ensino médio, 

o que para ele significava “tirar um peso das costas”. 

Concluído o ensino médio, resolveu não fazer o vestibular, desestimulado por muitos 

que diziam que era muito difícil passar. Mas, depois, por influência de sua irmã, ingressou na 

Licena/UFV, em 2016. Por ser um curso flexível também, lhe chamou a atenção a princípio, 

mas, afirma que por conta de sua dificuldade de se adaptar a lugares novos, diferentes, acabou 

desistindo. Alega ainda, que na Licena os estudantes sempre tinham que falar, fazer 

apresentações e ele sempre foi uma pessoa mais fechada, não gosta de falar muito. Como ele 

diz: “[...] mas, acaba que você tem que falar demais. Mas eu não fui me entrosando também, 

senti dificuldade de me enturmar. Aí eu acabei desistindo. Pelo fator de eu já ter esse histórico, 

eu senti esse peso” (informação verbal)31. A opção de André foi fazer um curso básico de 

refrigeração e um curso de eletricista. O curso básico de eletricista no Centro Tecnológico de 

Desenvolvimento Regional de Viçosa – CENTEV, e o de refrigeração com um vizinho seu que 

tinha experiência. Depois disso tentou fazer estágios para se aprimorar, mas não conseguiu.  

Na sequência, André descreve a relação com sua a família, um aspecto que se mostrou 

bastante sensível em sua narrativa. E a relação com parentes e outras pessoas de sua 

comunidade, abordando também como são seus momentos de lazer. O aspecto mais sensível 

relatado foi quanto à relação com seu pai. A fala a seguir demonstra o conflito por ele 

vivenciado: 

 

 

Me dou muito bem com a minha mãe, mas com o meu pai... A gente nunca conseguiu 

se dar bem. Quando eu precisei do meu pai... meu pai passou por muita coisa na vida 

também. Essas pessoas que nasceram há uns anos atrás aí, tiveram muitas 

dificuldades, criados no campo, sofreram muito. Mas eles foram criados de uma forma 

que eles acham que os filhos deles tinham que passar pelas mesmas coisas que eles 

passaram. Acho que eles tinham essa visão: se eu sofri, meu filho também tinha que 

sofrer. Meu pai também era assim, sua mentalidade. Nisso, eu acho que meu pai 

                                                           
30 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
31 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
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sempre foi um cara muito arrogante, muito... também bebia, não sei se tinha vício de 

bebida alcoólica, mas bebia. Sempre foi muito agressivo, muito arrogante, gritava 

muito comigo, com a minha mãe. Isso também... isso foi horrível. Quando você 

precisa de alguém do seu lado, alguém para te dar um conselho, para te dar um apoio, 

você não tem (informação verbal)32. 

 

 

Este conflito em casa levou André a se aproximar muito de um tio, a quem considerava 

mais como pai. No momento em que vivenciava os conflitos na escola, foi esse tio que se 

aproximou, perguntando o que se passava com ele etc. Embora não conseguisse expressar seus 

sentimentos, se sentia muito mais acolhido pelo tio: “Meu pai nunca me deu essa liberdade, de 

conversar sobre essas coisas. Até hoje. Ele não ia entender, eu não teria coragem. E hoje eu não 

tenho vontade de falar com ele sobre isso” (informação verbal)33. 

André ainda comenta que ficou cinco ou seis anos sem falar com o pai, morando na 

mesma casa. E explica que isso foi decorrência de alguns episódios de violência praticada pelo 

pai, quando bebia, não só com ele, mas também com sua mãe. Em um desses episódios André 

reagiu, enfrentou o pai e a briga teve que ser separada pelo tio. André acabou indo morar um 

mês com sua tia e diz que só voltou para a sua casa por causa da sua mãe. Apesar de reconhecer 

que seu pai lhe ensinou uma coisa que considera ser muito importante, ser honesto, diz que 

nunca lhe ofereceu carinho, acolhimento, só gritava e mandava fazer as coisas. Na fala de André 

abaixo podemos verificar a magnitude desse conflito na sua vida: 

 

 

Hoje ele me respeita, num sou mais criança, eu acho pelo menos que ele me respeita. 

Então hoje eu converso com ele o básico e o necessário. Eu não quero ter nenhum tipo 

de relação afetiva com ele, carinho, eu não quero isso mais. Porque eu não confio, eu 

não confio no meu pai. Eu tinha medo do meu pai, muito medo. Hoje eu não tenho 

medo mais, porque eu não aceito mais. Só quando eu enfrentei ele que eu consegui 

que esse medo saísse de mim. E esse medo me prejudicou de várias formas. Eu não 

sei se começou com ele, se começou dentro da escola, eu não sei. Só sei que em algum 

momento da minha vida ele surgiu e me influenciou, me atrapalhou em muitas 

situações na vida. Coisas que eu podia ter feito, mas esse medo me bloqueou 

(informação verbal)34. 

 

 

 Com sua mãe, André tinha muito mais proximidade na relação, mas mesmo com ela 

tinha dificuldades de se abrir mais. Por outro lado, André diz ter uma lembrança muito boa da 

época em que sua mãe trabalhava de doméstica de um casal de estudantes da UFV, quando ele 

ainda era criança, em torno de dez anos de idade. Muitas vezes ele acompanhava sua mãe à casa 

                                                           
32 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
33 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
34 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
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desse casal e lá conheceu a avó da estudante, uma pessoa que marcaria esse período da sua vida. 

Assim André relata essa experiência: 

 

 

Dona Dica foi muito carinhosa comigo, me deu uns conselhos legais e tal. Aí, dessa 

relação, eu comecei a me corresponder com ela através de cartas. Ela foi a única 

pessoa que me deixou à vontade, que eu confiei, pra me abrir. Eu consegui me abrir 

com ela, através das cartas, não pessoalmente. Era exatamente aquele momento difícil 

que eu saí da escola aqui na roça e fui estudar na cidade, e não parava em escola 

nenhuma. Só com ela, e assim dessa forma, que consegui me abrir e falar do que 

sentia. Ela me mandava livros, e um dia ela me deu uma máquina de escrever. Eu 

tinha um certo dom para escrever, e ela brincava comigo de eu um dia ser escritor. Fui 

melhorando um pouco o meu português com os livros que ela me dava e praticando 

datilografia. Essa máquina35 vai ficar comigo o resto da minha vida, é a única 

lembrança que me ficou dela. Não tenho como me desfazer disso. Quando vejo essa 

máquina, eu sinto saudades dela, lembro dos conselhos que ela dava, das cartas que 

ela escrevia pra mim. É uma lembrança boa, ela me tratava como se fosse neto dela, 

tinha esse carinho por mim (informação verbal)36. 

 

 

Quando entrevistei André, em 2018, ele estava namorando, há mais de dois anos, e tinha 

uma relação muito próxima com sua namorada, com quem conversava muito, inclusive, sobre 

“aqueles acontecimentos”, o que tem lhe ajudado a superar as dificuldades que enfrentou.  

Sobre o seu lazer, André comenta que nas horas de folga, gosta de ficar em casa 

mexendo no computador. Gosta muito de ver filmes, seriados, essas coisas assim. Também sai 

para casa de vários amigos que tem nas vizinhanças, alguns são primos seus. Aliás toda sua 

família é de Viçosa. Gostava muito de jogar futebol, mas parou um pouco. O que mais gostava 

de fazer, e ainda gosta, é andar de moto. Também gostava de sair, de ir numa festa, tomar uma 

cerveja ... de estar com seus amigos. 

Finalizando sua narrativa André fala dos seus planos de futuro: 

 

 

Estou deixando as coisas acontecerem, a gente não deve deixar acontecer, mas eu 

estou deixando. Atualmente, eu comprei uma camionetinha, uma saveiro, penso em 

fazer uns fretinho básico aí. Tem uns três anos que tirei a carteira de carro, mas tirei a 

carteira e não dirigi, porque eu não gosto de coisa emprestada, o que é meu é meu, se 

estragar eu conserto quando der. Eu tô “pegando as manha” agora, estou acostumando 

ainda. Pretendo, por enquanto manter esses serviços que estou fazendo aí. A área de 

refrigeração me atrai, mas eu preciso me preparar melhor pra entrar nessa área, porque 

você precisa de confiança para fazer um trabalho. Porque se você está inseguro é 

complicado. A gente precisa de mais experiência (informação verbal)37. 

 

 

                                                           
35 Foi esse o “objeto” que André trouxe para o segundo momento da entrevista, quando solicitei que trouxesse algo 

que fosse significativo em sua história. 
36 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
37 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
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André diz não se preocupar muito com o futuro, gosta do que faz hoje e se sente feliz. 

Diz que anteriormente já teve essas preocupações com o futuro, mas que atualmente não tem 

mais. Deixa o futuro em aberto: 

 

 

Isso pode mudar? Pode. Mas eu me vejo trabalhando no campo, talvez pro resto da 

minha vida. Pode mudar... talvez fazer um curso, me aprimorar na área de 

refrigeração, que é uma área que gostei. No momento penso em construir minha casa 

lá, manter as coisas como estão (informação verbal)38.  

 

 

A narrativa de André, abordando aspectos fundamentais na determinação de sua 

situação juvenil, sem dúvida alguma traz elementos importantes para nossa compreensão do 

contexto em transformação vivenciado pelas juventudes do campo. Apesar das diferentes 

oportunidades que teve durante a vida, para estudar e trabalhar em outra profissão, do acesso a 

tecnologias de informação e a um meio social com muitas oportunidades de socialização com 

outros jovens, tem em perspectiva permanecer no campo, como trabalhador rural. Isso não quer 

dizer que possa mudar de planos, assumir outra profissão, em outro lugar. Permanece aberto a 

outras possibilidades, como ele mesmo diz: “estou deixando as coisas acontecerem”. 

O fato de ter nascido e vivido no campo, mas em uma comunidade muito próxima da 

cidade de Viçosa, já quase sendo considerada área urbana, por um lado, propiciou a André 

possibilidades de estudo e trabalho que outros jovens do campo residentes em locais mais 

afastados não teriam. Mas, mesmo neste contexto não deixou de vivenciar discriminações e 

conflitos familiares tão comuns a outros jovens do campo. 

É preciso considerar que André não é o tipo de jovem que focalizamos nesta pesquisa, 

uma vez que não teve uma vivência significativa com a agroecologia39. Tampouco, a entrevista 

feita com ele nos serve de comparação com os demais jovens que entrevistamos. Mas, o que 

cabe aqui ressaltar é justamente a contribuição dessa entrevista de caráter exploratório em 

termos da abordagem utilizada, a partir de uma entrevista dialógica, em trazer à tona questões 

que poderiam ficar submersas, ou, no mínimo, sem o devido valor e importância na vida deste 

jovem. 

Dificilmente compreenderíamos a importância que teve para André os conflitos que 

vivenciou na escola, e que o afastaram dela, principalmente quando teve que ir estudar na cidade 

e sofreu discriminação por ser um aluno “da roça”, se o tivéssemos indagado a partir de questões 

informativas/avaliativas como, por exemplo: Qual sua opinião sobre a escola? Ao invés deste 

                                                           
38 Depoimento de André em 26-06-2018, Viçosa. 
39 André não chegou a concluir o primeiro período na Licena/UFV, antes de abandonar o curso. 
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tipo de questões abordamos esse assunto a partir de questões como: O que sentiu no primeiro 

dia que foi à escola? Conte como foi o conflito que vivenciou na escola? etc. Ao nosso ver foi 

essa abordagem que propiciou que tomasse para si o papel de narrador de sua história, contando-

a em detalhes, expressando-a não só em palavras, mas com todo o seu corpo, liberando a voz e 

um sorriso aberto, de quem aproveitava aquele momento para relembrar fatos importantes de 

sua vida, sobre os quais havia tido poucos momentos de expressar. 

A simples estratégia de pedir a André que trouxesse, na segunda etapa da entrevista, um 

objeto significativo para ele, fez com que surgisse, com toda a emoção, a lembrança de Dona 

Dica, a única pessoa com a qual conseguiu externalizar seus sentimentos, os conflitos que 

vivenciou na escola durante sua adolescência. Fato que caracteriza a especificidade de residir 

em uma comunidade rural onde residem também estudantes universitários, vindos de outras 

regiões do país, e que na primeira entrevista passou totalmente despercebido. 

Da mesma forma, dificilmente através de um questionário, ou de uma entrevista muito 

dirigida, soubéssemos do conflito vivenciado com seu pai, ou pelo menos da magnitude que tal 

conflito teve (e ainda tem) na sua vida. Na insegurança e falta de confiança em si próprio, 

influenciando suas atitudes diante dos desafios e oportunidades que a vida lhe oferece. Essa 

cultura patriarcal e machista, muito forte no campo (não só nele) certamente está na base de 

muitos conflitos familiares vivenciados por jovens do campo, principalmente com as moças, e 

que muitas vezes são fatores decisivos na determinação de sua opção por migrar para as cidades. 

O acesso à educação, a postos de trabalho e geração de renda, à espaços de lazer e sociabilidade, 

normalmente são tidos como aqueles determinantes na definição dos planos de futuro de jovens 

do campo, mas talvez haja dimensões igualmente definidoras que não estejam sendo captadas 

pelas formas mais usuais de pesquisa junto à juventude do campo. 

Portanto, esse primeiro exercício metodológico foi muito produtivo, me trazendo 

questões importantes de serem observadas nas demais entrevistas, de modo a garantir um 

processo dialógico. Por outro lado, justamente esse aprendizado contribuiu para aumentar 

minha angústia e meu desafio de enfrentar o novo contexto que se apresentava, de pandemia e 

isolamento social. Como garantir um processo dialógico na pesquisa sem a possibilidade de 

entrevistas presenciais, face a face? Ou antes disso, como viabilizar as pretendidas entrevistas 

em profundidade com os/as jovens do campo, em um contexto de isolamento social? 
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1.2 ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID- 

19 

 

No decorrer do primeiro semestre de 2020 foi ficando cada vez mais claro que as 

medidas de isolamento social se prolongariam durante todo esse ano e no próximo, pois as 

medidas para o controle da pandemia estavam sendo literalmente boicotadas pelo governo 

brasileiro. Assim, antes mesmo da qualificação do doutorado, realizada em agosto de 2021, 

realizei diversas consultas com jovens do campo que conheci na região, assim como com 

representantes de diversas organizações que atuam com tais jovens, no sentido de identificar 

qual instrumento mais adequado para se fazer entrevista por via remota com estes jovens. 

Foi identificado que um grande número de jovens do campo, na faixa etária de 18 a 29 

anos, atualmente, têm acesso a telefones celulares ou smartphones. Entretanto, para a maioria 

também, o acesso ao sinal das operadoras de celular e internet são bastante precários, ou seja, 

só tinham um sinal razoável quando se dirigem à sede do município ou em alguns lugares e 

horários específicos quando estão no sítio, na zona rural. Assim, poucos teriam condições de 

participar de uma entrevista remota, que a princípio seria longa (em torno de 2 horas), por meio 

de plataformas como Zoom ou Google Meet. Daí se sugeriu que se utilizasse o aplicativo 

WhatsApp, que a grande maioria dos jovens já estavam acostumados, realizando as entrevistas, 

os diálogos, por meio de áudios neste aplicativo. Áudios curtos permitiriam aos jovens terem 

melhor condição de acesso, tanto para receber como para enviar mensagens. E assim foi 

definida a utilização deste instrumento para as entrevistas, procedimento com o qual se pôs de 

acordo a banca examinadora da qualificação. Somente com uma das jovens a entrevista foi 

realizada por uma reunião pelo Google Meet, pois se encontrava em Viçosa, com boas 

condições de acesso a computador e à internet.   

Definido o instrumento para a entrevista, o primeiro passo dado após a qualificação foi 

a identificação dos jovens e das jovens a serem entrevistados. Assim, inicialmente foram 

definidos alguns critérios para a identificação e seleção de jovens a serem entrevistados/as, 

quais sejam: 

 

a) jovens com diferentes inserções em experiências agroecológicas (a partir da unidade 

produtiva familiar; a partir de processos formativos como o Ecojovem, as EFAs, a 

Licena/UFV; e a partir do movimento social/agroecológico); 

b) gênero – garantir na amostra a maior equivalência possível entre homens e mulheres; 
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c) faixa etária (18 a 24 anos; 25 a 29 anos) – garantir na amostra a maior equivalência 

possível entre as duas faixas etárias; 

d) representatividade de polos dinâmicos de construção da agroecologia na Zona da Mata 

(municipal, microrregional ou organizacional) – Em pelo menos dois polos dinâmicos 

deve ser garantida a representatividade em relação aos critérios anteriores; 

e) disponibilidade em participar das entrevistas por via remota (telefone; WhatsApp; 

reunião eletrônica etc.); 

f) selecionar uma amostra de 12 a 15 jovens a partir dos critérios. 

 

Os procedimentos para identificação e seleção foram iniciados com o mapeando de 

polos dinâmicos de construção da agroecologia na Zona da Mata, onde se identificou dois 

municípios que demonstravam este dinamismo, incluindo iniciativas voltadas para a juventude 

do campo: Araponga e Divino. Ambos por serem municípios onde se desenvolvem um grande 

número de experiências agroecológicas. Também em ambos, as organizações dos próprios 

agricultores e agricultoras sempre tiveram um papel protagonista na construção destas 

experiências. Araponga por sediar a importante experiência da EFA Puris e Divino por abrigar 

outra iniciativa inovadora de jovens da região, que foi o Ecojovens. 

Acatando recomendações da banca examinadora da qualificação, a identificação de 

jovens se concentrou nestes dois municípios, mas também se abriu um pouco o leque, as 

possibilidades, de forma a ter um pouco mais de representatividade em termos regionais, de 

construção das experiências agroecológicas e de inserção de jovens nestas experiências.  

O passo seguinte foi contatar jovens que eu já conhecia, a partir de trabalhos realizados 

anteriormente, e que sabia se enquadrar nos critérios estabelecidos. Foi considerada ser esta 

uma forma adequada para a composição dessa amostra, pois tínhamos consciência das 

dificuldades que se teria em manter um diálogo mais aberto, por via remota, com jovens que 

não me conhecessem. Por outro lado, também estava ciente de que, pelo fato de me conhecerem, 

como alguém de referência do movimento agroecológico da região, suas respostas, ou seus 

discursos, poderiam ter uma tendência a se enquadrar a uma certa expectativa presumida. 

Contudo, confiamos que a forma de abordagem no diálogo, o tipo de questões feitas, poderiam 

superar essa dificuldade. Com esse procedimento foram contatados dois jovens e uma jovem 

de Araponga, uma jovem de Pedra Dourada e outra de Espera Feliz, que se dispuseram em 

participar da pesquisa. 
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Para identificar jovens em Divino, foram realizados inicialmente contatos com duas 

jovens conhecidas, que já tinham ultrapassado a faixa etária estabelecida, mas que participaram 

ativamente de movimentos juvenis anteriormente e ainda acompanhavam tais movimentos. A 

partir desses contatos foram sugeridos seis nomes de jovens, dos quais quatro se dispuseram a 

participar. Para completar a amostra em Araponga, fez-se o contato com uma ex-aluna da 

Licena/UFV, que atua há muitos anos na EFA Puris, a qual indicou mais uma jovem e outro 

jovem deste município. De forma similar foram identificadas outras duas jovens, a partir de 

contato feito com o atual diretor da EFA Paulo Freire, que também tem uma trajetória de 

atuação com jovens da região, sendo uma de Guaraciaba e outra de Piranga, ambas ex-alunas 

da EFA Paulo Freire. Assim foi constituída uma amostra de 13 jovens a serem entrevistados/as. 

No Quadro 1 abaixo trazemos a listagem destes jovens segundo os critérios estabelecidos. 

 

QUADRO 1 – LISTA DE JOVENS ENTREVISTADOS/AS SEGUNDO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Inserção na agroecologia - 

município/faixas etárias 

18 a 24 anos 25 e 29 anos Total 

masc. 

Total 

fem. 
Araponga 

Unidade produtiva familiar Pedro Lucas/Willian 

(Eliana) 

Rosi 2 1 

EFA/LICENA Edcarlos/Eliana  1 1 
Movimento social/agroecológico (Willian) (Rosi)  - 

Divino 

Unidade produtiva familiar (Janaína)/ (João Márcio) (Luciana)  - 
EFA/LICENA Janaína   1 

Movimento social/agroecológico João Márcio Irineu/Luciana 2 1 

Pedra dourada – Espera Feliz – Piranga - Guaraciaba 

Unidade produtiva familiar  Poliana/(Syntia)  1 
EFA/LICENA Sofia/Damaris (Poliana)  2 

Movimento social/agroecológico  Syntia  1 

Totais 8 5 5 8 
 

FONTE: O autor (2021). 

 

Uma primeira observação sobre o quadro acima é de que os nomes Poliana e Sofia, são 

nomes fictícios, dados a essas duas jovens. Os demais aparecem com seus nomes reais. Estão 

assim apresentados porque, durante nossas entrevistas e conversas, a maior parte dos jovens e 

das jovens solicitaram que seus nomes reais aparecessem no texto, e não nomes fictícios, que 

foi o procedimento inicial adotado. Uma autorização específica para isso foi enviada por estes 

jovens. Somente duas jovens não se manifestaram sobre essa questão, assim permaneceram 

com nomes fictícios no texto. 
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Outra explicação do quadro acima é relacionada aos nomes duplicados que aparecem 

entre parêntesis. Estes foram incluídos no quadro, mas não entrando nos somatórios, apenas 

para destacar que existem sobreposições nos critérios de inserção na agroecologia, e quando 

estão entre parêntesis significam que é um critério menos importante para o jovem entrevistado, 

ou seja, a forma de inserção na agroecologia mais importante é aquela que não está entre 

parêntesis. Estas sobreposições irão ser mais detalhadas e comentadas no Capítulo 5. Fizemos 

esta distinção no quadro apenas para salientar que se buscou ao máximo garantir uma 

amostragem de jovens entrevistados segundo os diferentes critérios e que logramos alcançar 

uma boa representatividade no grupo definido de entrevistados, apesar do grupo de jovens 

mulheres ficar ou pouco maior, e o da faixa etária de 18 a 24 anos contar com um pouco mais 

de representantes. 

Identificados os jovens e as jovens a serem entrevistados, se fez uma conversa inicial 

por telefone, quando me apresentei para aqueles/as que ainda não me conheciam, expliquei 

sobre a pesquisa, seus objetivos, como seriam feitas as entrevistas e o porquê do meu interesse 

nesse tema, antes de formalizar o convite a participarem. Uma vez obtido o aceite ao convite, 

foram encaminhados imediatamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Anexo I), formalizando assim a sua participação40.  

Somando-se o tempo dos áudios de cada entrevista, das perguntas e respostas, cada uma 

teve uma duração média de uma hora e quarenta e cinco minutos. Variaram entre uma hora e 

três horas. Em cada entrevista, esse tempo esteve distribuído entre 20 e 60 dias, ou seja, houve 

entrevista que desde o primeiro contato até sua finalização decorreram-se vinte dias. E outras 

que duraram quase dois meses para serem concluídas. Em média duraram 33 dias. O conjunto 

das entrevistas com os/as jovens foi realizado entre os meses de dezembro de 2020 a março de 

2021, ou seja, durante quatro meses. Muitas foram realizadas de forma simultânea, 

concentrando-se nos jovens de um mesmo município. 

O roteiro geral utilizado nas entrevistas encontra-se no Apêndice I, e foi elaborado 

levando-se em conta a referência de La Mendola (2014), evitando perguntas informativas, 

tipificantes, que exprimem juízo de valor, rotulações, conceitualizações, racionalizações. Ao 

contrário, mesmo com toda a limitação de uma entrevista por via remota, se buscou construir o 

máximo de dialogicidade possível, a partir de perguntas narrativo-descritivas e anedótico-

                                                           
40 Outra dificuldade enfrentada, no contexto da pandemia de Covid-19, era a assinatura do TCLE pelos/as jovens 

entrevistados/as, uma vez que para muitos era difícil e dispendioso imprimir, assinar e me devolver o documento. 

Optamos pela comprovação de aceite do TCLE através de áudios que cada jovem entrevistado gravou e me enviou, 

contendo todos os seus dados pessoais e o aceite em participar como voluntário/a na pesquisa. Todos os áudios se 

encontram arquivados para conferência. 
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situacionais, valorizando as diferenças e mantendo baixa a tendência a avaliação. O tipo de 

questões já testadas na entrevista com André também foi uma referência importante. O roteiro 

foi uma orientação, em termos dos conteúdos a serem abordados, mas procuramos deixar ao 

máximo margens para outras questões que surgiam no decorrer do diálogo realizado na 

entrevista. 

 

1.3 BREVE AVALIAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Mesmo que brevemente, consideramos relevante apresentar uma avaliação das 

entrevistas realizadas, sendo uma etapa central da pesquisa, porque, de certa forma, contribui 

na contextualização dos resultados alcançados. 

A realização de entrevistas em profundidade utilizando-se de um meio remoto, 

especialmente, através de áudios pelo WhatsApp, foi sem dúvida o ponto mais sensível que 

enfrentamos em termos metodológicos, com consequências inevitáveis em relação à 

profundidade alcançada em tais entrevistas. Buscar construir uma relação dialógica, entre 

entrevistador/entrevistado, por intermédio desse meio de comunicação foi realmente 

desafiador. Ficamos muito limitados, sem a possibilidade de ver as pessoas, sua postura e reação 

física durante o diálogo, de estar e sentir o lugar onde vivem, as coisas, a natureza e as pessoas 

ao redor. Muito menos os cheiros e os silêncios, que às vezes nos dizem muito.  

Foi necessário reconhecer os limites desse meio de entrevistar e explorar algumas 

poucas vantagens, especialmente para os entrevistados, que puderam dispor do tempo para as 

entrevistas da melhor forma que lhes aprouveram. Assim, procuramos conduzi-las da forma 

mais leve possível, dando o tempo que cada um/a necessitasse para responder, respeitando seus 

afazeres e ocupações. Assim como tinha solicitado ao jovem André, na entrevista exploratória, 

que me trouxesse um objeto que fosse para ele significativo, na parte final das entrevistas 

solicitei que me enviassem uma ou duas fotos de objetos, lugares ou situações que fossem 

significativas na vida dos/das entrevistados/as. A partir das fotos surgiram, em alguns casos, 

novas questões que foram então abordadas. 

Mas, em comparação com a entrevista feita com André, ficou evidente a dificuldade de 

aprofundar em questões sensíveis, como por exemplo a existência de conflitos familiares e sua 

repercussão na vida dos jovens e das jovens. Este foi um dos limites mais sentidos. A 

impossibilidade de estar e/ou conversar, mesmo que brevemente, com outros membros das 

famílias dos/das jovens também contribuiu muito nesta dificuldade. Houve também duas 
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jovens41 que preferiram responder aos áudios de forma escrita, o que tornou estas duas 

entrevistas mais limitadas ainda, em termos do aprofundamento nas questões. 

De toda forma, a avaliação das entrevistas, feita pelos próprios jovens entrevistados, foi 

muito positiva. No encerramento de cada entrevista, solicitei que os/as jovens fizessem uma 

breve avaliação da entrevista, de como se sentiram, sua opinião sobre as questões apresentadas, 

sobre a forma que a entrevista foi conduzida etc.  

Alguns jovens abordaram especificamente a utilização do WhatsApp como meio de 

entrevista, fazendo uma avaliação positiva desta estratégia. O jovem João Márcio, por exemplo, 

diz: “[...] o método de utilizar o WhatsApp, que fica bom pra mim e pra você. A gente vai se 

adequando… tem dia que a gente avançava mais, tem dia que eu estava mais ocupado com 

outras tarefas… Essa forma foi bem boa de se trabalhar” (informação verbal)42. Uma avaliação 

que vai de encontro com a seguinte fala de Rosi: “Não ficou tão cansativo para responder, 

portanto tirou um pouco do peso de ter de fazer tudo de forma remota” (informação verbal)43. 

Luciana valorizou a organização das perguntas em pequenos blocos de assuntos 

correlacionados, “[...] porque assim acaba não confundindo a gente, sabe” (informação 

verbal)44. E Eliana falou especificamente da utilização de áudios em nosso diálogo, ao invés de 

textos: “[...] áudios facilitaram bastante pra entender, e pra gente falar também é mais fácil do 

que digitar. Quando a gente digita, a gente talvez acaba não entendendo tudo que a outra pessoa 

quer falar” (informação verbal)45. 

Outro aspecto abordado por vários jovens foi sobre como a entrevista, as questões nela 

suscitadas, oportunizou reflexões que normalmente não são feitas no seu dia-a-dia. Damaris, 

por exemplo, diz: “[...] são perguntas que a gente não ouve todo dia, na verdade quase nunca. 

E são perguntas que fazem a gente pensar, realmente. O que que a gente quer, no que já passou 

e o que pode melhorar” (informação verbal)46. Em outras palavras, podemos verificar que é a 

mesma avaliação feita por Pedro Lucas: “[...] Achei importante ressaltar também que foi 

interessante essas perguntas que me fizeram um pouco refletir em algumas questões que eu 

nunca tinha parado pra pensar” (informação verbal)47. 

                                                           
41 Coincidentemente, estas jovens foram exatamente as duas que não se manifestaram sobre a utilização do nome 

real ou fictício no texto da tese. 
42 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
43 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
44 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
45 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
46 Depoimento de Damaris em 23-02-2021, Guaraciaba. 
47 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
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Estas avaliações corroboram com aquilo que ressaltamos antes, de que em uma pesquisa 

“não se pode não comunicar”, de que nossa ação de pesquisa inevitavelmente provoca alguma 

transformação, por menor que seja, no/a entrevistado/a/pesquisado/a. E podemos acrescentar: 

mesmo que a entrevista seja feita pelo WhatsApp. E muitas vezes são questões muito 

significativas para as pessoas entrevistadas, que surgem mesmo que de forma não intencional 

na entrevista, como pode ser visto nos depoimentos a seguir de Luciana e Irineu: 

 

 

E outra coisa também que foi muito bom, porque é a primeira entrevista que eu faço, 

eu sozinha né. Sempre eu mais o Gilberto fizemos muitas entrevistas, só que essa é a 

primeira que eu faço sozinha. E pra mim foi muito diferente, sabe. Uma coisa que 

assim… acho que eu nunca vou esquecer porquê... por mais que tá no conjunto, ali no 

casal, é muito bom falar também, mas sozinha foi a primeira vez pra mim, foi 

diferente. Foi muito bom porque ouvir a história do casal… a da gente é diferente né. 

Porque a gente contando, eu contando a história de como foi, para mim isso foi muito 

válido. Coisas que você falando nas perguntas assim… que eu nem me recordava às 

vezes. Eu penso assim: nossa que bacana, é uma coisa que parece ser tão simples, que 

ao mesmo tempo é tão importante né. Eu tive essa experiência nessa entrevista e eu 

agradeço muito também porque sem dúvida para mim foi muito bom também 

(informação verbal)48. 

 

 

Eu que agradeço por terem lembrado de mim. Essa conversa é boa porque às vezes 

parece que o que a gente tá fazendo tá perdido né, e de repente aparece uma 

oportunidade de tá ampliando esses debates. Então, mostra que a construção ela tá 

sendo feita ainda né, que a coisa ainda tá andando. Porque quando você fica muito 

parado parece que as coisas estão parando e na verdade não estão. Apenas talvez eu 

tô mais escondido no meu canto. Mas fico à disposição pra gente continuar mantendo 

diálogo aí... O dia que quiser vir aqui em casa, visitar a propriedade, pra gente tomar 

um café, pra gente poder bater um papo mais a fundo, tô sempre à disposição 

(informação verbal)49.  

 

 

Portanto, mesmo com prejuízos inevitáveis em termos do aprofundamento das questões 

abordadas e, especialmente, as que não logramos abordar, consideramos que a utilização do 

WhatsApp como meio de entrevistas foi o procedimento metodológico mais adequado ao 

contexto. E que foi possível estabelecer um mínimo de dialogicidade ao processo de 

comunicação com estes jovens e estas jovens. 

 

1.4 ENTREVISTAS COM LIDERANÇAS DO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO DA    

      ZONA DA MATA  

 

As entrevistas com os/as jovens foram majoritariamente de caráter biográfico, mas ao 

final das entrevistas, para avançar na caracterização da condição juvenil desta “juventude 

                                                           
48 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
49 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
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agroecológica”, incluímos um bloco de questões que não se referiam à história particular do/da 

jovem entrevistado/a, mas, abordando a sua opinião sobre os jovens em geral, da sua 

comunidade, do seu município, da região. 

Exatamente em torno do mesmo tipo de questões optamos por realizar entrevistas com 

lideranças do movimento agroecológico da Zona da Mata, de forma a cotejar as possíveis 

diferentes visões, ou representações, construídas a respeito de jovens do campo envolvidos e 

participantes das experiências agroecológicas na região. Foram feitas seis entrevistas e estas 

foram realizadas somente após serem concluídas e sistematizadas as entrevistas com jovens. E 

neste caso foi possível realizá-las através de reuniões eletrônicas, por meio da plataforma 

Google Meet. 

Os critérios para escolha das pessoas a serem entrevistadas foram três: i) representarem 

organizações/instituições que exercem efetiva liderança na construção da rede de promoção da 

agroecologia na região; ii) pessoas que tivessem contato, acompanhassem de alguma forma o 

envolvimento de jovens do campo com a agroecologia; iii) que houvesse um equilíbrio de 

gênero neste grupo de entrevistados/as. 

A primeira pessoa entrevistada foi a professora Irene Cardoso, representando a UFV, 

instituição que tem um indiscutível papel de liderança na rede de agroecologia da Zona da Mata. 

Irene, atua há muitos anos, praticamente desde o início, na articulação que envolve o CTA-ZM, 

as organizações de agricultores/as e outras organizações, na construção dessa rede. Como uma 

das pessoas que construiu o Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo da UFV – 

ECOA/UFV e coordenou o Programa Teia, que envolveu diversos projetos de pesquisa e 

extensão relacionados com a agroecologia, Irene não só desenvolveu uma visão de conjunto 

das ações dessa rede, como teve contato direto com muitos jovens do campo, orientando 

também um grande número de jovens estudantes nos projetos realizados. 

Outra instituição com papel destacado nesta rede, desde sua origem, é o CTA-ZM. 

Como representante desta organização convidamos Elizabeth Cardoso (Beth) para a entrevista. 

Como coordenadora executiva do CTA-ZM, Beth também adquiriu essa visão de conjunto das 

ações desenvolvidas na região, não só pelo CTA-ZM como por outras organizações. Foi uma 

das precursoras do trabalho com Mulheres e Agroecologia, tendo, portanto, um olhar sensível 

para essa questão, além de acompanhar e orientar muitos jovens, do campo ou não, que atuaram 

no CTA-ZM como estagiários e colaboradores. 

Para além destas duas instituições, procuramos identificar outras lideranças que 

tivessem acompanhado trabalhos mais diretamente relacionados com o público específico das 

juventudes do campo, de preferência nos dois municípios priorizados nas entrevistas com 
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jovens. Assim, entrevistamos Romualdo Macedo, de Araponga, agricultor, militante das 

Comunidades Eclesiais de Base – CEBs e do movimento sindical de trabalhadores rurais, que 

integrou a equipe técnica do CTA-ZM durante muitos anos, e neste espaço sempre foi 

identificado com as causas da juventude. Além disso, Romualdo ajudou a construir a EFA Puris 

e atuou como professor nesta escola por vários anos. No mesmo sentido entrevistamos Gilmar 

de Souza Oliveira, atualmente exercendo a função de coordenador da EFA Paulo Freire em 

Acaiaca, que foi também um militante das CEBs e da PJR. Além disso, ainda como jovem 

agricultor e animador cultural, Gilmar teve um destacado papel na construção de várias EFAs 

na região, atuando também na Associação Mineira das Escolas Família Agrícola – AMEFA. 

Entrevistamos também Gilvânia Domiciano de Amorim, de Divino, uma agricultora que foi 

muito atuante na PJR, em sua juventude, e que ainda atua nesta pastoral assessorando o 

movimento de jovens do campo. Além de atuar em organizações de agricultores/as de Divino, 

Gilvânia esteve especialmente envolvida na construção de uma importante iniciativa de jovens 

do campo de Divino, que foi o Ecojovens. 

Finalmente, entrevistamos Sebastião Augusto Estevão, nacionalmente conhecido como 

“Farinhada”. Farinhada é um agricultor, artista, educador popular, que milita desde sua 

juventude nas CEBs, no movimento sindical dos trabalhadores rurais, na PJR, no movimento 

negro e no movimento agroecológico. Há muitos anos Farinhada acompanha, e é acionado pelos 

jovens como assessor e animador cultural nos encontros e demais atividades organizadas por 

estas juventudes. 

Nas entrevistas realizadas com estas lideranças, acabamos por aprofundar alguns temas 

que não foram aprofundados nas entrevistas com os/as jovens. Em função disto, estes temas 

foram incluídos na última etapa de diálogo com os/as jovens, através da realização de um grupo 

de discussão com estes/as. 

 

1.5 GRUPO DE DISCUSSÃO COM JOVENS ENTREVISTADOS/AS  

 

No desenho inicial da metodologia desta pesquisa prevíamos a realização, de forma 

presencial, de uma ou mais reuniões para o debate e aprofundamento de temas levantados nas 

entrevistas. Até o período final da realização das entrevistas ainda alimentamos a esperança de 

fazer estas reuniões de forma presencial, mas aí veio a segunda e mais trágica onda da pandemia 

da Covid-19, frustrando nossas expectativas. Em consulta com alguns jovens entrevistados 

optamos por organizar um grupo de discussão virtual, novamente utilizando o WhatsApp. 
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O objetivo estabelecido para esse grupo de discussão foi o de, em primeiro lugar, fazer 

uma primeira devolutiva de como estava organizada a tese, e um pouco dos dados 

sistematizados. A seguir, passamos a colocar alguns temas para o debate, incluindo aqueles que 

foram aprofundados nas entrevistas com as lideranças. Foi neste momento que vários jovens 

reivindicaram que os seus nomes reais aparecessem no texto, e não nomes fictícios. Foi quando 

solicitamos que nos enviassem áudios com essa autorização expressa. 

Infelizmente, somente seis jovens, dos 13 entrevistados/as, participaram efetivamente 

neste grupo de discussão. Houvesse uma mais ampla participação, a visão dos próprios jovens 

sobre as representações sociais construídas em relação às juventudes do campo teria sido 

enriquecida com mais pontos de vista. Por outro lado, as contribuições dos que participaram 

foram muito significativas, possibilitando o aprofundamento de vários temas colocados para o 

debate. De toda forma, foi possível extrair das entrevistas individuais com os demais jovens, 

muito da sua representação acerca das juventudes do campo na região, a partir do último bloco 

de questões direcionado a este tema, durante estas entrevistas. 

Cabe destacar também que neste grupo de discussão, criado especificamente para esta 

pesquisa, alguns jovens já se conheciam, mas a grande maioria não. Ao se posicionarem no 

grupo estavam se expondo a um conjunto de pessoas desconhecidas e este pode ter sido um 

aspecto desmotivador para uma participação mais ativa de vários deles e delas. 

Finalmente, consideramos que a realização deste grupo de discussão foi uma forma de 

cuidado que tivemos, em nosso intuito de nos mover em uma perspectiva dialógica, na fase 

seguinte das entrevistas onde, após um primeiro esforço de sistematização e análise da 

influência das experiências agroecológicas nos processos de socialização e de construção de 

identidade destes jovens do campo, ou seja, de construção de nossa representação das 

representações dos jovens, esta foi apresentada, mas pouco debatida. Ficamos, portanto, 

limitados em termos de incorporar perspectivas dos próprios jovens sobre a representação 

construída pelo pesquisador. Mais uma vez recorrendo a La Mendola, este tipo de “repasse” 

realizado ainda durante o processo de pesquisa não é obrigatório, nem mesmo depois de ter sido 

concluída, mas “[...] é obrigatório pôr-se a questão da possibilidade de oferecer – como uma 

das formas de retorno pela hospitalidade recebida, um tipo de prática da reciprocidade – àqueles 

que nos acolheram em suas vidas, nossas representações de suas representações” (LA 

MENDOLA, 2014, p. 334). 
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1.6 SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA  

 

De posse das transcrições de todas as entrevistas realizadas pelo WhatsApp50, passamos 

a organizar os dados das entrevistas, agregando as diferentes respostas e observações de 

entrevistados/as por temas relacionados com o roteiro da entrevista. Os dados foram assim 

sistematizados e analisados a partir de matrizes relacionadas aos diferentes tópicos do roteiro 

de entrevistas, agrupados de forma a abordar os objetivos específicos estipulados. Não foi 

utilizado nenhum programa de análise dos dados, diríamos que foi um trabalho “artesanal”, 

baseado em nossa experiência anterior com pesquisas deste tipo.  

De certa forma, podemos dizer que fomos influenciados pelas reflexões de Mills (2009) 

que defende a ideia de “méthodos”, no sentido original grego da palavra, como caminho para 

se chegar a um fim, e não como fórmulas, leis ou receitas. Neste sentido, procuramos valorizar 

a experiência que acumulamos durante os anos de trabalho e reflexão intelectual em torno das 

temáticas da agricultura familiar camponesa e da agroecologia, incorporando-a, às vezes de 

forma intuitiva, ao encadeamento e análise dos dados, e menos preocupados em testar hipóteses 

construídas a partir de leis gerais e aplicadas a métodos controláveis. 

Esta sistematização e análise, em diálogo com o referencial teórico metodológico, 

forneceram os conteúdos expostos, especialmente, nos Capítulos 4, 5 e 6 da tese. Assim, é 

possível afirmarmos que esta foi uma pesquisa de caráter eminentemente qualitativo, e 

julgamos oportuno destacar que em uma abordagem qualitativa analisamos fenômenos 

humanos, onde se “[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2012, p. 21). Para Martins (2004), o que 

caracteriza o uso de metodologias qualitativas é o estudo em amplitude e em profundidade, que 

tem como objetivo a elaboração de uma explicação válida para o caso em estudo, reconhecendo 

que os resultados das observações são sempre parciais. A validade e a sustentação desses 

estudos derivam do rigor, da solidez dos laços estabelecidos entre nossas interpretações teóricas 

e nossos dados empíricos. 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Foi particularmente útil a utilização da ferramenta “digitação por voz”, disponível em documentos do Google, 

para a transcrição das entrevistas. 
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CAPÍTULO 2 – JUVENTUDE, JUVENTUDE RURAL E JUVENTUDES DO CAMPO 

 

Neste capítulo pretende-se analisar a produção teórica/acadêmica a partir de uma revisão 

de literatura relativa ao tema das juventudes do campo, com um foco específico na condição e 

situação juvenil de jovens do campo que tenham vivenciado experiências em agroecologia, no 

sentido dos vínculos estabelecidos com o campo enquanto território camponês. 

Esta revisão de literatura se justifica, em primeiro lugar, pela pouca e dispersa produção 

teórica em torno do tema das juventudes rurais, que tem como consequência a situação de 

invisibilidade a que está sujeito esse seguimento social. Para Weisheimer (2005), essa 

invisibilidade “(...) se configura numa das expressões mais cruéis de exclusão social, uma vez 

que dessa forma esses jovens não se tornam sujeitos de direitos sociais e alvos de políticas 

públicas, inviabilizando o rompimento da própria condição de exclusão” (WEISHEIMER, 2005 

p.8). 

A partir de um levantamento do estado da arte sobre a produção de teses e dissertações 

sobre jovens brasileiros organizado por Marília Sposito (2009), Leão e Antunes-Rocha (2015) 

afirmam que se pode constatar o privilégio dado à juventude de regiões urbanas e 

metropolitanas nas pesquisas sobre a condição juvenil brasileira. Estes autores afirmam ainda 

que: 

 

 

Nos estudos sobre os jovens brasileiros percebe-se uma necessidade de ampliação e 

maior qualificação de pesquisas que abordem os sujeitos que vivem no/ou mantêm 

laços familiares e/ou de trabalho com o campo. Podemos dizer que a produção 

acadêmica brasileira sobre juventudes do campo é ínfima, revelando uma grande 

invisibilidade dessa população” (LEÃO; ANTUNES-ROCHA, 2015, p. 17). 

 

 

No livro organizado por Leão e Antunes-Rocha (2015), Weisheimer (2015) volta a dizer 

que as pesquisas destinadas a esse segmento social em nosso país ainda são tímidas, apresentado 

uma produção científica ainda incipiente. Elisa Guaraná Castro vai na mesma direção quando 

cita outro levantamento realizado por ela em 2009 (CASTRO et al., 2009) que corrobora com 

a ideia de que a juventude urbana permanece como foco da maior parte da produção acadêmica 

interessada na temática juvenil, que, mesmo tendo aumentado, essa produção ainda guarda uma 

grande distância do que já se produziu em relação à juventude urbana (CASTRO, 2015). 

Esta revisão de literatura se concentrou na análise da produção teórica/acadêmica nos 

programas de doutorado, especialmente na área de conhecimento da educação e sociologia, 

relativa ao tema das juventudes do campo e sua relação com a agroecologia e território 

camponês, nos últimos cinco anos, ou seja, no período mais recente que vai de 2014 a 2018. 



 

62 

Adotamos a estratégia de focalizar a revisão em teses de doutorado por considerarmos que neste 

tipo de referência bibliográfica encontraríamos maior aprofundamento na temática e, ao mesmo 

tempo, por não estarmos interessados em fazer um levantamento exaustivo desta produção, mas 

tão somente identificar questões relevantes para a nossa pesquisa. 

O levantamento bibliográfico foi realizado no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, identificando somente as teses de 

doutorado, relacionadas ao tema em questão. Diante da dificuldade que encontramos em 

identificar teses utilizando-se os termos juventude rural e agroecologia simultaneamente, 

realizamos dois levantamentos. O primeiro a partir do termo “juventude rural” e o segundo a 

partir do termo “agroecologia”. A partir destas primeiras entradas foram pesquisadas as teses 

que continham os termos “Juventude Rural e Campesinato”, ou “Território Camponês”, ou 

“Identidade Camponesa”, ou “Resistência Camponesa”, ou “Agroecologia”, no título, ou nas 

palavras-chave, ou no resumo da tese. 

Identificadas as teses que a princípio tinham alguma relação com o tema e foco 

propostos, procedeu-se a uma leitura mais atenta do resumo, da introdução e considerações 

finais de cada uma. Essa leitura permitiu mais um refinamento na busca e o aprofundamento na 

análise de algumas que trouxeram à tona questões, ao nosso ver relevantes, que passaremos a 

tratar a seguir. 

Antes de abordarmos propriamente as questões que nos chamaram a atenção nas teses 

pesquisadas, é importante destacar que a partir do termo “juventude rural”, na grande área de 

conhecimento Ciências Humanas e área de conhecimento Educação foram identificadas 392 

teses, mas quando refinamos a pesquisa em busca dos demais termos encontramos 14 teses. 

Com a entrada pelo mesmo termo inicial e mesma grande área do conhecimento das Ciências 

Humanas, mas focando a área de conhecimento da Sociologia, foram identificadas outras 211 

teses, mas apenas 4 relacionadas ao tema (usando os demais termos para o refinamento). Já 

quando iniciamos a pesquisa a partir do tema “agroecologia” foram identificadas 222 teses 

englobando todas as grandes áreas de conhecimento disponíveis no banco da Capes, quais 

sejam: Ciências Agrárias; Ciências Humanas; Multidisciplinar e Ciências Sociais Aplicadas. 

Mas quando refinamos com os demais descritores, onde acrescentamos ainda o termo 

“juventude rural”, encontramos somente uma tese, na grande área de conhecimento Ciências 

Humanas, área de conhecimento Psicologia do Ensino e da Aprendizagem. 

Após uma leitura mais atenta dos resumos das teses e, em vários casos, de uma leitura 

de parte das mesmas, constatamos que em oito das 14 teses identificadas na área de 

conhecimento da Educação, o centro de atenção da pesquisa é a própria escola ou o modelo 
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educacional de escolas no meio rural, seja a partir do enfoque da educação do campo, seja de 

outras propostas como da educação politécnica. Mas nenhuma destas se debruça sobre uma 

análise da juventude rural ou do campo. Não fazem referência aos estudos de juventude, nem 

contem resultados relacionadas aos vínculos (ou não) dessa juventude com o campo. Ou seja, 

os/as jovens não são objeto da reflexão, embora tratem de uma temática, a educação, que afeta 

diretamente a juventude. A tese identificada na área da Psicologia do Ensino e da 

Aprendizagem, por seu turno, aborda de forma superficial o debate sobre a juventude rural. Já 

a primeira leitura das quatro teses na área de conhecimento da Sociologia indicou que todas 

tratavam de reflexões sobre a juventude rural que, de uma forma ou de outra, se relacionam ao 

tema específico de nosso interesse.  

Assim, optamos por concentrar nossa análise nestas quatro teses da área da Sociologia 

e nas demais seis teses da área da Educação, nas quais a(s) juventude(s) do campo estão no 

centro das análises. Destas, somente uma busca estabelecer uma relação entre a situação juvenil 

com a agroecologia. 

O Quadro 2, abaixo, mostra as seis teses da área de educação e as quatro teses da área 

de sociologia analisadas, onde a partir dos seus respectivos títulos, autores/as e programas de 

pesquisa aos quais se vinculam, sintetizamos os objetivos e metodologia adotada em cada uma 

delas. 

 

QUADRO 2 – TESES ANALISADAS NA REVISÃO DE LITERATURA, POR ÁREA DE  

                            CONHECIMENTO 

 

Autor/a – ano / Programa 

vinculado 
Objetivos Metodologia 

Teses da área de Educação 

1. Silva, C. M. (2014) “Encontro de 

tempos na escola: um estudo sobre 

gerações de estudantes no meio rural 

baiano” - Programa de Pós-Graduação 

em Educação - UnB 

Compreender e analisar as relações 

intergeracionais construídas no meio 

rural, considerando as mudanças na 

elevação do nível de escolaridade da 

população jovem e o impacto dos 

processos migratórios 

Pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico/observação 

participante, registros visuais, 

grupos de discussão e 

entrevista narrativa 

2. Victoria, C. G. (2015) 
“Comunidade, escola e juventude: 

navegando pela história oral de vida de 

jovens de uma comunidade ribeirinha 

no Amazonas” - Programa Pós-

Graduação em Educação - Unicamp 

Dialogar com a história oral de vida de 

jovens de uma comunidade ribeirinha 

no interior do estado do amazonas e 

suas interações com o cotidiano 

História Oral/refletir sobre os 

conhecimentos produzidos por 

esses jovens a respeito do 

cotidiano vivido por eles e os 

seus desdobramentos  

3. Trindade, D. R. (2015) “Constitui-

ção social do ser jovem camponês no 

contexto de assentamentos da 

Reforma Agrária na microrregião 

Guanambi, Bahia” - Programa de Pós-

Graduação em Educação - UnB.  

Compreender como jovens de 

assentamentos rurais se constituem 

como seres sociais na condição de 

filhos de assentados da Reforma 

Agrária no contexto da sociedade 

capitalista 

Abordagem qualitativa de 

pesquisa; grupo focal, entre-

vista; observação, questioná-

rio, pesquisa documental e 

diário de campo, considerando 

a perspectiva do MHD 
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4. Menezes, I. G. (2016) “No sertão 

da minha terra, o sentido da 

escolarização, as expectativas 

profissionais e o discurso sobre 

identidade e individualizações de 

jovens rurais estudantes do ensino 

médio” - Programa de Pós-Graduação 

em Educação - UFS 

Investigar o sentido que jovens rurais 

dão à experiência de escolarização, 

que expectativas profissionais 

constroem e seus discursos sobre 

identidades e individualizações 

Pesquisa qualiquantitativa e 

compreensiva do sentido e 

aprofundamento, de tipo 

sociológico, do contexto em 

que esse sentido é 

construído/questionário, 

entrevistas e grupos focais 

5. Araujo, F. L. S. (2017) 

“Experiências vividas, aprendizagens 

construídas: trajetórias de resistência 

de jovens do campo e da periferia 

urbana” - Programa de Pós-Graduação 

em Educação e Contemporaneidade – 

UNEB 

Analisar a função formativa das 

experiências de resistência 

vivenciadas por agricultores 

familiares agroecológicos do 

Território de Identidade de Irecê e 

jovens participantes do Instituto 

Fatumbi 

Pesquisa qualitativa; pesquisa 

participante; técnicas de 

análise da Biografia Educativa 

(JOSSO, 2010)/captar história 

que ocorre em configurações 

de resistência e mobilizações 

6. Nascimento, A. M. (2018) 
“Urucongo de artes: os sentidos das 

experiências de educação popular para 

jovens rurais” - Programa de Pós-

Graduação em Educação Brasileira - 

UFC 

Compreender os sentidos atribuídos 

às atividades desenvolvidas pelos 

jovens do Grupo Urucongo de Artes, 

analisando o potencial de 

empoderamento pessoal e coletivo da 

experiência 

Os fundamentos e 

procedimentos da investigação 

se circunscrevem ao universo 

da pesquisa qualitativa, mais 

especificamente da pesquisa 

(auto)biográfica em educação. 

Teses da área de Sociologia 

1. Barcellos, S. B. (2014) “A 

formulação das políticas públicas para 

a juventude rural no Brasil: atores e 

fluxos políticos nesse processo 

social.” - Programa de Pós-Graduação 

de Ciências Sociais em 

Desenvolvimento, Agricultura e 

Sociedade - UFRRJ 

Problematizar, sob diversos prismas, 

como se configuram, material e 

simbolicamente, as relações de 

interdependência nos espaços 

institucionais do governo federal no 

Brasil. Foco na configuração das 

políticas públicas para a juventude 

rural. 

Abordagem de campo social e 

da teoria de interdependência 

(Norbert Elias e Bourdieu); 

abordagem qualitativa; análi-se 

exploratória e documental; 

fontes primárias e secundárias; 

observação participante, 

entrevistas. 

2. Farias, A. A. C. (2016) “Os 

significados da tensão rural – urbano 

entre jovens rurais: identificações e 

projetos de vida” - Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais - 

Unisinos. 

Compreender os significados que os 

jovens rurais que vivem em Roraima, 

atribuem à tensão rural-urbano, 

analisando sua interferência no 

processo identitário e em seus 

projetos de vida 

Pesquisa qualitativa (grupos 

focais e entrevistas individu-

ais). Uso de análise de conteú-

do temático. Referência nas 

categorias de análise: juventu-

de, identidade, tensão rural-

urbano e projetos de vida. 

3. Lamarão, M. L. N. (2016) 
“Juventude e participação: jovens na 

gestão compartilhada da Reserva 

Extrativista Marinha de Caeté-

Taperaçu, em Bragança, Pará” - 

Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Antropologia - UFPA 

Investigar a participação de jovens na 

gestão compartilhada da Reserva 

Extrativista Marinha Caeté Taperaçu, 

no município de Bragança, no estado 

do Pará 

Pesquisa qualitativa no âmbito 

da Sociologia Compreensiva. 

Dados quantitativos para a 

definição da amostra e uso de 

técnicas qualitativas 

(entrevistas, conversas 

informais 

4. Souza, A. F. (2017) “De geração 

em geração: famílias na luta por um 

pedaço de chão — estratégias de 

reprodução social camponesa no Vale 

do Juari, TO” - Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais - 

Unicamp -  IFCH 

Entender os processos de luta para 

obter a terra na região do vale do Juari 

e as configurações de reprodução 

social engendradas pelos camponeses 

Pesquisa qualitativa; História 

de vida e trajetórias sociais das 

famílias  

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Uma primeira observação que gostaríamos de fazer é de que quatro teses focam suas 

pesquisas em jovens rurais de comunidades de municípios do sertão da Bahia, Ceará e Sergipe; 

outras quatro na região amazônica, nos estados do Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins. Uma 
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aborda, simultaneamente, jovens de uma comunidade da periferia de Salvador-BA e de uma 

comunidade rural em Irecê, também na Bahia. E outra que não tem um foco territorial, se 

debruça em analisar o processo de participação de jovens na formulação e implementação de 

políticas públicas para a juventude rural, no âmbito do governo federal. Retratam, portanto, 

situações juvenis ainda invisíveis, sobre as quais é importante que se ampliem as pesquisas, 

como alertam Weisheimer (2005), Sposito (2009), Leão e Antunes-Rocha (2015) e Castro 

(2015) no início deste capítulo. Retratam em seus resultados experiências de ser jovem muito 

diferentes daquelas das juventudes urbanas, mesmo que influenciadas por condições às vezes 

semelhantes, como as dificuldades de acesso e permanência na escola, de acesso a atividades 

de lazer e cultura, e principalmente da escassez de oportunidades de trabalho e renda.  

Outra observação é de que as teses analisadas estão bem distribuídas no período 

estipulado para esta revisão, com duas defendidas no ano de 2014, duas em 2015, três em 2016, 

duas em 2017 e uma em 2018.  

A seguir, trataremos de abordar alguns aspectos destes trabalhos que consideramos 

relevantes no desenvolvimento de pesquisas em torno desse tema das juventudes rurais, ou 

juventudes do campo. 

 

2.1 JUVENTUDE: CONCEPÇÕES E ABORDAGENS 

 

Um primeiro aspecto a ser ressaltado nas teses analisadas é o esforço de cada autor/a em 

explicitar a concepção de juventude adotada na pesquisa. Discorrer sobre a categoria juventude, 

apesar de se mostrar uma tarefa complexa e inconclusa, dada a própria multiplicidade do termo, 

aparece como um passo necessário para fundamentar e contextualizar as análises. Menezes 

(2016, p. 63) menciona que “[...] o primeiro obstáculo ao se tratar de juventude(s) e sua(s) 

cultura(s) é justamente defini-la(s); pois, quando se requer que o conceito seja mais preciso, 

começam a surgir dificuldades e são revelados seus aspectos imprecisos e escorregadios”. 

Lamarão (2016) levanta a questão da importância em distinguir a formulação teórica da 

categoria juventude e o sujeito a que se refere, o/a jovem. Pensar teoricamente a juventude exige 

levar em conta as diferentes formas em que os sujeitos jovens se inscrevem no mundo social. 

Mas sem uma perspectiva epistemológica da categoria corre-se o risco de cair em uma 

generalidade que tenderia a descaracterizar o objeto de estudo. Daí a importância de recorrer às 

suas múltiplas construções teóricas. 

Em três teses analisadas está presente uma abordagem histórica que revela o interesse e 

os diferentes enfoques dos estudos sobre juventude ao longo do tempo. Trindade (2015) 
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menciona que a primeira fase dos estudos sobre juventude coincide com o período em que a 

sociologia está se constituindo e que nesse contexto são fortemente marcados por elementos 

educacionais, normativos e psicológicos sobre a condição juvenil. Somente a partir de meados 

do século XX, impulsionada pelo surgimento do movimento e cultura juvenis, que a Sociologia 

da Juventude vai se constituindo a partir da visibilidade social adquirida pela juventude. 

Já Barcellos (2014), baseando-se nas reflexões de Ariès (1981)51 sobre as “idades da 

vida”, considera que terminologias como a infância, juventude, velhice, eram mencionadas em 

tratados tidos como pseudocientíficos já na Idade Média, como forma de designar períodos 

diferentes da vida. Em uma perspectiva sócio-histórica, a separação formal das idades começa 

nos séculos XVII e XVIII, a partir da divisão escolar por faixa etária. A questão juvenil no 

mundo moderno esteve relacionada ao desenvolvimento da escola, mesmo que de caráter 

elitista e excludente. Só no decorrer do século XIX e, principalmente no século XX que a 

juventude passa a ter visibilidade como categoria social, transpassando os espaços escolares. 

Nascimento (2018) se baseia nas elaborações teóricas de Flitner (1968) e Sales (2006) 

para revelar que o interesse pelos estudos sobre a juventude vem desde o século XVIII, cujas 

preocupações iniciais, voltadas mais para o comportamento humano, eram centradas nas áreas 

filosófica, biológica, psicológica. A preocupação era pautada na preparação de crianças e jovens 

para serem inseridas em um contexto social definido pelos adultos, de modo que não fugissem 

às condutas determinadas socialmente. No século XIX e início do século XX é que aparece a 

imagem do jovem relacionada à força, de toda forma sempre constituída a partir de papeis 

atribuídos por outrem. E é no decorrer do século XX que se desenvolve uma concepção de 

juventude alicerçada no critério etário, alimentado por um discurso que apresenta o/a jovem 

como um problema social. 

Portanto, há abordagens que situam a juventude em relação a uma faixa etária e podemos 

identificar pelo menos três proposições dessa faixa atualmente no Brasil: 15 a 24 anos (IBGE), 

15 a 29 anos (Estatuto da Juventude, Lei 12.852/13) e de 16 a 32 anos - Movimento Sindical 

dos Trabalhadores Rurais e outros Movimentos Sociais do campo (CASTRO; CARNEIRO, 

2007; CASTRO et al., 2009). Farias (2016), em sua tese, esclarece que a delimitação etária da 

juventude entre 15 e 24 anos de idade passou a ser adotada no Brasil em 1985, após ter sido 

convencionada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU. E a partir 

de 2006, quando da elaboração das Diretrizes do Plano Nacional da Juventude, que houve um 

alongamento do período, passando a considerar jovens aqueles que se encontram entre as idades 

                                                           
51 ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1981. 
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de 15 a 29 anos. Farias (2016), ainda acrescenta que também vigora uma subdivisão deste 

último período, de modo a se adequar especificidades juvenis no direcionamento de políticas 

públicas, que contemplam os jovens adolescentes (15 a 17 anos de idade), os jovens-jovens (18 

a 24 anos) e jovens adultos (entre 25 e 29 anos). Subdivisões que também foram adotadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, para analisar a realidade socioeconômica juvenil.  

Porém, Castro et al. (2009) advertem que essas definições de faixa etária costumam ser 

homogeneizadoras e por isso não devem ser naturalizadas. Uma crítica do enfoque da 

juventude como faixa etária aparece na tese de Trindade (2015), quando observa que a 

definição das faixas etárias é arbitrária, que não considera as diferenças entre idade biológica e 

idade social. Citando Bourdieu (1983)52, Barcellos (2014), em sua tese, também corrobora com 

a ideia de que as divisões entre as idades são arbitrárias e que podem ser objeto de manipulação, 

uma vez que juventude e velhice não são coisas dadas, mas construções sociais que tendem a 

impor limites e produzir uma ordem. Contudo, Trindade (2015) ressalta que a faixa etária não 

deixa de ser um parâmetro importante para se indicarem determinadas questões relacionadas à 

juventude, mas que é insuficiente para compreender as diversas dimensões que constituem o 

ser jovem. Ou, como diz Lamarão (2016, p. 189): “[...] reafirma-se a delimitação da categoria 

juventude pelo indicativo do recorte etário, reconhecendo, todavia, as múltiplas expressões do 

viver essa etapa da vida”. 

Outra advertência feita por Castro et al. (2009) é que considerar a juventude como 

transitoriedade, entre a infância e a vida adulta, demonstra e reforça as relações desiguais de 

poder que culminam em hierarquias sociais. Em várias teses analisadas nesta revisão também 

são feitas considerações no mesmo sentido. Barcellos (2014), por exemplo, menciona a 

problematização feita por Bourdieu em relação a se restringir o movimento da juventude para 

uma condição ou uma preparação ao mundo do trabalho, o que significaria reproduzir 

hierarquias em que “cada um deve se manter no seu lugar”. Para Bourdieu, segundo Barcellos 

(2014), “[...] essa caracterização dá à juventude a conformação de comportamentos, atitudes, 

estilos, modos históricos e socialmente em composição, que de uma forma ou de outra, 

contrapõem-se as padronizações esperadas” (p. 43). 

Silva (2014) ressalta que a referência à juventude como uma fase da vida é uma 

compreensão marcada especialmente nos discursos das ciências sociais e médicas, e ainda 

muito presente nos estudos sobre juventude: “[...] trata-se de uma perspectiva que concebe a 

                                                           
52 BOURDIEU, P. Questões de sociologia. Rio de Janeiro, Marco Zero. 1983. 
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juventude como uma fase de instabilidade e de maturação psicológica destinada à preparação 

para a idade adulta, portanto, associada a problemas sociais” (SILVA, 2014, p. 22). Constata-

se aí que o social é pensado a partir da ótica do adulto e não dos significados atribuídos pelos 

próprios jovens. Trindade (2015) destaca que a ideia de transição por si só não diz muita coisa, 

uma vez que é uma questão inerente à vida humana, e que essa transição é marcada por diversos 

elementos constituídos em processos de socialização e atribuição de papéis sociais específicos. 

Araújo (2017) acrescenta que em um momento de crise do sistema capitalista global, nesse 

modelo que nasce da noção de transição, muitas pessoas, inclusive adultos, vivem uma transição 

sem fim, uma vez que as condições contemporâneas da vida se inscrevem na insegurança, na 

turbulência e na transitoriedade. 

Uma outra abordagem que encontramos nas teses analisadas é mencionada por Trindade 

(2015) quando se refere à necessidade de entendermos a juventude como uma construção 

social, cultural, política, histórica e dinâmica, sobre a qual se impõem diferentes mecanismos 

de interação social. Victoria (2015) acrescenta que entende a juventude como parte de um 

processo mais amplo de constituição de sujeitos, mas com as especificidades que marcam a 

vida de cada um. Menezes (2016) ressalta que, como construção social, a juventude seria 

produto de determinados espaços e tempos, interesses diferentes e inserções na sociedade. 

Segundo Dayrell (2003), “[...] A juventude constitui um momento determinado, mas não se 

reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma” (p. 24). 

Trindade (2015) menciona também o enfoque nas representações sociais e 

autorrepresentações, uma abordagem teórica na qual se busca apreender os significados 

atribuídos que definem quem é e quem não é jovem em um dado contexto sociocultural. Neste 

sentido Nascimento (2018) nos adverte que os/as jovens têm sido tematizados, tanto na mídia 

como nos estudos de juventude, como consumidores ou como “problemas sociais”. Se nos anos 

1990 ocorre uma maior visibilidade do/a jovem, há uma ênfase nos temas da criminalização, de 

drogas e violência, estando os/as jovens figurando ou como vítimas ou como responsáveis pela 

dissolução social, além da sua associação a situações de medo, risco ou desordem. Assim, 

mesmo quando há crescente visibilidade, principalmente na mídia, o/a jovem é pensado como 

objeto de alguém, e dificilmente é colocado como sujeito de suas próprias ações. Lamarão 

(2016) menciona outras imagens associadas ao jovem: por um lado a juventude relacionada ao 

dinamismo, beleza ou fonte de inovação e, por outro lado a abordagem comum na grande mídia 

quando enfoca a violência e rebeldia dos jovens como “incômodo”. 

Trindade (2015) nos traz ainda a juventude no enfoque geracional, a partir do qual o 

que forma uma geração não é a data de nascimento comum, mas o processo histórico em que 
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jovens da mesma idade-classe de fato compartilham experiências. Desta forma uma geração é 

constituída por aqueles que vivem uma mesma situação diante das dimensões históricas do 

processo social, caracterizando-se assim uma situação de geração que diz respeito aos percursos 

experimentados pela condição juvenil, de um determinado grupo de indivíduos. Barcellos 

(2014) fala da geração de forma inter-relacionada a outros sistemas de relações entre os atores, 

expressões das dimensões de gênero e classe social.  A experiência juvenil, tomada como fator 

propulsor da dinâmica da sociedade, como canal de mudanças sociais, faz com que a 

qualificação do termo se torne imprescindível, uma vez que a experiência de jovens situados 

em um mesmo tempo-espaço, em uma mesma geração, acontece de forma diversa e 

estratificada, em uma realidade complexa.  

Por outro lado, segundo Araújo (2017), os jovens são tomados como fazendo parte de 

uma cultura juvenil única e nem todas as pessoas de uma mesma idade percorrem esse período 

da vida da mesma forma, nem atingem a maturidade ao mesmo tempo: “[...] a juventude tem 

significados distintos para pessoas de diferentes estratos socioeconômicos, e é vivida de 

maneira heterogênea, segundo contextos e circunstâncias” (ARAUJO, 2017, p. 46). Victoria 

(2015) faz considerações similares quando afirma que na realidade social percebemos que não 

há somente um tipo de juventude, senão grupos juvenis que constituem um conjunto 

heterogêneo, com diferentes parcelas de oportunidades, dificuldades, facilidades e poder nas 

sociedades. Para Lamarão (2016) essa unificação da cultura juvenil implica um olhar restrito às 

similaridades de um determinado grupo geracional em prejuízo de outras diferenças, que se 

fossem observadas tenderiam a descaracterizar essa unidade, como por exemplo a diferença de 

classe social. Citando Pais (1990)53, Lamarão (2016) destaca que: 

 

 

[...] a Sociologia da Juventude oscila entre duas tendências, tanto a que considera o 

conjunto social de coetâneos, em uma determinada fase da vida, dando relevância às 

similaridades, quanto a que considera esse conjunto social em sua diversidade - 

cultura, classe, situação econômica, poder, interesses e oportunidades ocupacionais 

(p. 187).  

 

 

Araújo (2017) traz ainda a reflexão de que se amplia a percepção da existência de 

vivências distintas do tempo da juventude na medida em que as pesquisas se aproximam da 

realidade concreta dos jovens, revelando processos sociais e situações de vida ancorados na 

                                                           
53 PAIS, J. M. A construção sociológica da juventude - alguns contributos. Análise Social, v. XXV, n. 105-106, 

p. 139-165, 1990. 
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diversidade da cultura brasileira. Silva (2014), referenciando-se em Dayrell (2005)54, propõe 

uma noção de juventude ancorada na diversidade, o que demanda o reconhecimento das 

diversas formas, que cada sociedade vivencia este momento, considerando o contexto histórico, 

bem como os marcadores sociais, culturais, de gênero e regionais. Victoria (2015) acrescenta 

outra citação de Dayrell:  

 

 

Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, em primeiro 

lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim como parte de um 

processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos no 

conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social 

(DAYRELL55, 2003, p. 24 apud VICTORIA, 2015, p.123). 

 

 

Por fim, Trindade (2015) nos traz o enfoque nas culturas juvenis, uma abordagem na 

qual a juventude é tratada como protagonista e expressão da cultura de massas, se definindo a 

partir de critérios culturais, com ênfase em uma cultura jovem. Acrescenta ainda que vários 

autores passam a tratar os/as jovens como protagonistas de um tempo de possibilidades, 

propondo também a construção da noção de juventude na perspectiva da diversidade, que 

considera as intensas transformações que a sociedade capitalista vem sofrendo, abrindo, 

segundo Velho (2006), “[...] um “campo de possibilidades em que os jovens se movem e no 

qual elaboram seus projetos e desenvolvem suas trajetórias sociais” (p. 194). 

Considerando as diferentes abordagens que orientaram os estudos sobre juventude como 

categoria social da sociedade moderna, Trindade (2015, p. 107) entende que:  

 

 

Para dar um tratamento analítico a essa categoria na atualidade, é necessário, 

inicialmente, reconhecer que as relações estabelecidas entre os indivíduos e que a 

realidade dos/das jovens, essencialmente em mutação, não pode ser entendida numa 

dimensão unilateral.  

 

 

A partir das referências anteriores, é importante frisar a necessidade de uma explicação 

inicial sobre o termo juventude, o que demanda um certo esforço de romper com o senso 

comum, de desconstruir representações sociais que tendem a delimitar a juventude a um recorte 

etário, com determinados valores e práticas sociais comuns. Da mesma forma, enquanto 

categoria sociológica, podemos dizer que há um risco de obscurecer a diversidade de situações 

e pertencimentos vividos pelos jovens na medida em que se aborda a juventude a partir da 

                                                           
54 DAYRELL, J.A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte, MG: 

Editora UFMG, 2005, p. 21-44. 
55 DAYRELL, J. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 24, p.40-52, 

2003. 
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cultura juvenil, sendo esta a expressão de uma unidade geracional (LEÃO; ANTUNES-

ROCHA, 2015). 

Considerando as questões trazidas na revisão destas teses e das contribuições dos demais 

autores citados, optamos por não adotar em nosso enfoque de pesquisa o termo juventude como 

fase de transição, subordinada à hierarquia social (CASTRO et al., 2009), mas as juventudes no 

plural, isto é, com múltiplas identidades (de gênero, classe social, raça, etnia, sexualidade, 

origens e lugares onde vivem) na construção e transformação do presente como atores políticos 

e como sujeitos de direitos (NOVAES, 2007). Mas por outro lado, como destacam Leão e 

Antunes-Rocha (2015, p. 18), “[...] temos que reconhecer que sujeitos nascidos em determinado 

tempo histórico compartilham as questões do seu tempo em estreita relação com as 

especificidades do ciclo da vida a que pertencem”. 

Consideramos, portanto, de grande a importância abordar a concepção de juventude, e 

de juventude rural, que está se utilizando na pesquisa, uma vez que o termo assim genérico dá 

margem à diferentes interpretações. Não se trata apenas de deixar claro ao leitor dos produtos 

da pesquisa qual a definição de juventude adotada pelo autor. A concepção de juventude se 

articula ao enfoque teórico e metodológico da pesquisa, consubstanciando as análises 

realizadas. 

 

2.2 A CATEGORIA JUVENTUDE RURAL: IMPRECISÕES CONCEITUAIS 

 

Diferente da categoria juventude, objeto de uma revisão teórica em grande parte das 

teses analisadas, a categoria juventude rural não é objeto de análise mais aprofundada em 

todas elas. Em quase todas se reconhece que há uma concentração dos estudos sobre os jovens 

no meio rural no Brasil em torno do problema da migração rural/urbana e da sucessão, ou seja, 

da transferência dos estabelecimentos agrícolas familiares à nova geração. De fato, como 

constata Menezes (2016), os dados demográficos sobre a população brasileira demonstram uma 

continuidade no processo de migração rural nas últimas décadas. Apesar de pesquisas também 

mostrarem que os jovens do meio rural não têm a vida juvenil urbana como padrão ideal, e que 

eles almejam o melhor dos dois mundos, ou seja, o melhor do campo com o melhor da cidade. 

Farias (2016) menciona que em várias pesquisas realizadas sobre a juventude rural 

(CARNEIRO, 2005; FARIA, 2006; CASTRO et al., 2009; WEISHEIMER, 2003; NOVAES, 

1996; RIBEIRO, 2002) se identifica uma a tensão vivenciada por esta juventude:  
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[...] que se encerra em questões focalizadas na necessidade de decidir sobre sua 

permanência no rural ou sua migração para as cidades, quando pesam sobre esta 

definição situações ligadas ao trabalho, à educação e a convergência de valores e 

comportamentos outrora notadamente urbanos (FARIAS, 2016, p. 52). 

 

 

Lamarão (2016) também cita Castro et al. (2009) para falar do “duplo enquadramento” 

a que está sujeito o jovem rural. Na cidade é visto como alguém do “meio rural”, com todas as 

rotulações que o termo carrega, como atrasado, inferior etc. E no mundo rural são identificados 

pelos pais ou adultos como “muito urbanos”. São percebidos assim como uma categoria 

inferior, tanto nas relações de hierarquia estabelecidas na família, como na sociedade. Ao 

mesmo tempo é uma categoria fortemente valorizada nos discursos dos próprios pais e dos 

movimentos sociais rurais, associada à renovação, ao futuro, como categoria chave na 

reprodução da agricultura familiar. 

Barcellos (2014) analisa que a questão de “ficar” ou “sair” do meio rural envolve 

múltiplas questões, que vão além da lente da migração para o meio urbano. O jovem que deixa 

o campo rumo à cidade o faz alimentado por uma expectativa de que lá existam possibilidades 

e circunstancias que aparentemente não estão presentes em seu lugar de origem. Portanto, a 

problematização desta categoria precisa ser feita levando-se em conta uma totalidade de 

relações socialmente construídas, e não de forma isolada. É preciso considerar inclusive 

determinações históricas relativas ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

Para Barcellos (2014), a construção social do campo, ou do espaço rural,  

 

 

[...] como um lugar atrasado, fora do projeto moderno de vida, proporciona a 

construção do imaginário do sujeito inserido neste contexto, principalmente os (as) 

jovens, de que a cidade é uma possibilidade para a obtenção de melhores condições 

de sobrevivência (p. 76). 

 

 

Assim, o deslocamento de muitos jovens para as cidades pode se configurar como uma 

busca por ascensão social, por autonomia, por mais opções de educação, trabalho, lazer etc. O 

que não quer dizer que, necessariamente, este jovem ou esta jovem não se identifique com o 

meio rural, uma vez que também podem estabelecer relações com organizações ou movimentos 

sociais do campo capazes de lhes fornecer bases materiais e simbólicas para esta identificação. 

Considerar a diversidade juvenil presente no campo significa considerar o conjunto de 

desigualdades e discriminações presentes na sociedade ao longo do processo histórico 

(BARCELLOS, 2014). 

No mesmo sentido, Silva (2014) ressalta que há ainda uma invisibilidade dos/as jovens 

rurais em relação à sua participação nas demais esferas da vida social, no que diz respeito à sua 
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inserção na escola pública, às experiências cotidianas, às culturas juvenis, às relações 

intergeracionais, à inserção nos movimentos sociais rurais, entre outros. Já Menezes (2016) traz 

a crítica de que nos estudos acadêmicos relacionados à juventude rural possa haver um certo 

descompasso entre conhecimento e prática social, além de pouca pesquisa em relação à 

realidade que se revela mais rica, dinâmica e multifacetada. 

De fato, diante da complexidade e reconfiguração do mundo rural na atualidade, tratada 

na introdução desta tese, que implica em diversas formas de vinculação e pertencimento dos e 

das jovens e seus processos de socialização, as mudanças na relação entre o local, nacional e 

global, entre o rural e urbano, trazem inúmeras dificuldades para uma vinculação direta e 

imediata entre os sujeitos e seu espaço de nascimento, moradia, estudo e trabalho (LEÃO; 

ANTUNES-ROCHA, 2015). 

Para Trindade (2015), o encurtamento das fronteiras culturais entre o rural e o urbano 

tem gerado uma nova dinâmica no campo, ampliando as referências de padrão de vida e de 

novas necessidades e desejos: “[...] dessa forma os/as jovens do campo não podem ser 

olhados/as apenas a partir do espaço ao qual pertencem, mas nas suas relações permanentes 

com o mundo urbano” (TRINDADE, 2015, p. 112). São jovens que entram em contato com 

uma diversidade de sujeitos e espaços geográficos, produzindo relações diferenciadas. 

Nascimento (2018) vai na mesma direção quando menciona que, para compreendermos as 

juventudes rurais em sua complexidade, não se pode limitar às suas relações com o campo, mas 

situá-los em uma sociedade globalizada. E Barcellos (2014) reitera que, longe do isolamento, 

muitos destes jovens dialogam com o mundo globalizado e reafirmam sua identidade como 

trabalhadores, camponeses ou agricultores familiares, desenvolvendo estratégias de 

permanência no campo, de garantias dos seus direitos, o que vai de encontro à imagem de 

desinteresse dos jovens pelo meio rural. 

Outra reflexão que nos pareceu importante, colocada por Silva (2014), refere-se à 

necessidade de qualificar as questões vinculadas aos jovens rurais a partir da atualidade dos 

contextos em que estão inseridos, tanto os aspectos comuns e específicos que marcam as 

experiências cotidianas em distintas regiões, como as mudanças na relação entre homens e 

mulheres, e entre as gerações: “[...] dada a diversidade que marca a vivência dos jovens rurais 

no Brasil, o termo jovem rural traz à tona distintas possibilidades de ser jovem no meio rural, 

considerando as dimensões de trabalho, estado civil, região, gênero, migração, entre outros” 

(SILVA, 2014, p. 204). Menezes (2016) vai no mesmo sentido quando menciona que, na 

variedade de temas abarcados pelos estudos relacionados à juventude rural e as múltiplas 

possibilidades de estudo, para se alcançar um conhecimento em maior profundidade faz-se 
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necessário investigar seus modos de vida em diferentes conjunturas socioeconômicas e 

culturais. Portanto, consideramos muito pertinente e nos colocamos em acordo com Barcellos 

(2014) quando afirma que: 

 

 

[...] para além dos rótulos e verdades automáticas, como deduzir ou reduzir os dilemas 

da juventude rural à questão da migração, do plantio agrícola ou da necessidade de 

acesso as políticas públicas, parece ser necessário questionarmos como as pessoas de 

faixa etária jovem se reconhecem, organizam-se e vivem na diversa realidade do 

espaço rural brasileiro atualmente (p. 261). 

 

 

As reflexões anteriores, acerca da categoria juventude rural, reiteram nossa determinação 

em problematiza-la nesta pesquisa, considerando o contexto histórico e, simultaneamente, o 

conjunto de relações socialmente construídas. A diversidade de práticas sociais de jovens rurais, 

que mantem intensas relações com o mundo urbano, em uma sociedade cada vez globalizada, 

deve orientar nossa análise, “para além dos rótulos e verdades automáticas”. 

 

2.3 JUVENTUDES DO CAMPO: NOVAS PERSPECTIVAS 

 

Em duas teses analisadas aparece a categoria juventude do campo, em lugar de 

juventude rural. Nascimento (2018), na maior parte das vezes, em sua tese, faz referência à 

juventude rural quando discute teoricamente a categoria, mas cita que juventude do campo é 

uma categoria que contribui para a problematização das diferentes realidades e identidades do 

campo. Para Trindade (2015, p. 24), “[...] há uma compreensão entre os pesquisadores de que 

a juventude rural não é uma categoria homogênea, mas, sim, marcada por uma diversidade de 

sujeitos demarcados pelos contextos econômicos, históricos, sociais, culturais e políticos”. Em 

função disto, adota como categoria de análise a denominação de “jovem do campo”, 

justificando-a como uma opção estratégica e coerente com o conceito de Educação do Campo, 

que por sua vez se vincula a um determinado modelo de desenvolvimento rural. 

Barcelllos (2014) também argumenta em sua tese que a categoria jovem rural se refere 

a um conjunto diversificado de jovens que vivem no espaço considerado rural. Contudo estes 

se organizam politicamente e reivindicam outras identidades relacionadas a formações 

históricas, culturais e ambientais específicas, o que requer analisar suas interconexões e 

dimensões históricas vinculadas às dimensões individuais e sociais. A confluência de trajetórias 

de organização e formação política dos jovens “[...] em meio às organizações e movimentos 

sociais se entrecruzam com semelhanças e distinções na formação das categorias sociais 
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(juventude rural, juventude camponesa, juventude da agricultura familiar, dentre outras)” 

(BARCELLOS, 2014, p. 73). Assim, tais categorias são aglutinadoras de atuação política. 

Trindade (2015) levanta uma questão, a qual consideramos também bastante pertinente, 

quando questiona que a produção acadêmica sobre o tema juventude rural pode estar articulada 

a uma ótica negativa, vinculada à uma concepção hegemônica de rural. Seu argumento é de que 

há um debate sobre a identidade da juventude do campo alicerçado na luta de movimentos 

sociais do campo por um modelo de desenvolvimento contra hegemônico para o campo 

brasileiro56 e que a categoria juventude do campo assume particularidades desses sujeitos 

concretos, que se movimentam dentro de determinadas condições sociais de existência em um 

dado espaço/tempo histórico. Os/as jovens que estão nesse movimento, ao contrário de terem 

vergonha de serem do campo, assumem a identidade camponesa como algo positivo. 

Portanto, nos parece necessário relacionar a categoria juventude rural ao contexto, aos 

processos em curso de transformação do campo brasileiro, no qual os jovens se socializam, 

constroem identidades e projetos de futuro. É neste sentido de que o conceito de “campo”, em 

lugar de “rural”, ganha sentido na especificação do termo juventudes do campo.  

Por outro lado, para Weisheimer (2015) a definição de “rural”, no Brasil, é frágil, pois 

é baseada em critérios normativos ou em oposição ao “urbano”, o que limita sua reconstrução 

como categoria sociológica e contribui para a homogeneização das diferenças e, portanto, para 

a invisibilidade das diferentes juventudes que podem estar presentes dentro desta ampla 

categoria. 

Leão e Antunes-Rocha (2015) acrescentam ainda que a categoria “campo” vem sendo 

reconstruída, especialmente a partir de diferentes movimentos sociais, experimentando 

diferenças que significam percepções e representações distintas. Segundo os autores: 

 

 

O conceito de campo vem se afirmando na prática social e científica como 

possibilidade de superação dos limites historicamente construídos em torno do uso do 

termo rural para designar o espaço, os sujeitos e as práticas relativas às atividades 

desenvolvidas na relação direta com a terra, com as águas e com as florestas. [...]. O 

termo passa a designar o lugar, os sujeitos, suas práticas, acrescentando a 

intencionalidade de resistência e luta por mudanças na realidade camponesa (LEÃO; 

ANTUNES-ROCHA, 2015, p. 19-20). 

 

 

É especialmente no movimento pela educação do campo que o termo vem sendo 

reconstruído no sentido de caracterizá-lo como espaço influenciado por determinadas relações 

                                                           
56 Destacamos anteriormente, em nossa introdução, que se reconhece na atualidade como um projeto contra 

hegemônico no campo brasileiro aquele que assenta suas bases no desenvolvimento da agricultura familiar 

camponesa e na agroecologia. 
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sociais e de poder. Fernandes (2012) articula o conceito de território na construção do conceito 

de campo, entendendo o território camponês como espaço de vida do camponês, como lugar ou 

os lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua existência; espaço 

construído a partir de relações sociais como é o trabalho familiar, associativo, comunitário, 

cooperativo, para o qual a reprodução da família e da comunidade é fundamental. Distinguindo-

o do território do agronegócio, onde a terra é somente o lugar de produção de mercadorias, do 

lucro, do negócio. Neste sentido, “[...] o conceito de território emerge como possibilidade de 

lidar com o campo como espaço também de cultura, educação, organização política e lazer, 

entre outras” (LEÃO; ANTUNES-ROCHA, 2015, p. 20). 

Castro (2015) argumenta que no processo recente onde a categoria juventude passa de 

uma categoria social e analítica a uma categoria também política, podemos observar a 

configuração de múltiplas identidades juvenis. Se, por um lado, a categoria juventude rural se 

forjou a partir de um processo de aproximação e articulação de uma grande diversidade de 

jovens, contribuindo para superar distanciamentos e fragmentações entre movimentos sociais e 

realidades regionais, por outro lado, pode também ter contribuído na invisibilização de 

diferentes identidades.  Neste sentido, Castro (2015) faz o destaque de que juventude rural, “[...] 

como categoria aglutinadora carrega a perspectiva homogeneizadora que esconde a diversidade 

dos povos, territórios, modos de vida e de produção e nega a alteridade, que já haviam sido 

reconhecidos com a Constituição de 1988” (CASTRO, 2015, p. 282). 

Por tudo o exposto acima, optamos, neste trabalho, pela categoria juventudes do campo, 

por considerá-la como aquela que pode melhor contribuir na problematização da realidade, das 

contradições do desenvolvimento do campo na Zona da Mata de Minas Gerais. 

Esta é outra consideração a fazer em relação ao que encontramos nesta revisão 

bibliográfica, que se refere ao que percebemos ser ainda uma lacuna nos estudos sobre as 

juventudes do campo: o que é ser jovem do campo em um contexto onde se vivencia uma 

experiência agroecológica? A tese de Araújo (2017) é a única que encontramos nesta revisão 

que aborda a relação entre juventude do campo e agroecologia, na medida em que analisa a 

problemática de jovens engajados, junto com suas famílias, em experiências com agroecologia 

no Território de Identidade de Irecê, na Bahia. O estímulo de Araújo (2017) em seguir sua 

pesquisa nesta direção se deu a partir de sua percepção de que, na trajetória de seus processos 

educativos, aqueles jovens eram desafiados a desconstruir e reconstruir crenças, valores, 

sentimentos, ao mesmo tempo em que construíam seus projetos de vida no campo, contrariando 

pesquisas que apresentam a juventude do campo frequentemente associada à ideia de migração. 

Daí advém a pergunta principal de sua tese: Qual a força pedagógica das experiências de 
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resistência e reivindicação na constituição das trajetórias educativas de jovens de classes 

populares, de forma que os possibilite organizarem suas vidas com base na construção de 

projetos de futuro? Seu objeto se volta, portanto, para a análise da função formativa das 

experiências de resistência vivenciadas pelos jovens agricultores familiares agroecológicos. 

Leão e Antunes-Rocha (2015) colocam a importância de construir chaves analíticas 

sobre os aspectos estruturais, que continuam a impulsionar a migração de jovens do campo. 

Segundo esses autores: 

 

 

É importante que os estudos sobre a juventude camponesa estejam atentos para 

compreenderem a articulação entre condição juvenil e modelos de desenvolvimento. 

Esse talvez seja o caminho para a superação do “beco sem saída” que vem 

configurando as pesquisas sobre a vitalidade do território camponês como forma de 

vida no futuro. A juventude organizada nos movimentos sociais vem mostrando sinais 

de resistência, de continuidade e de mudança. Encontramos jovens envolvidos em 

diferentes ações coletivas, desenvolvendo iniciativas políticas sociais e culturais, 

articulados em projetos educativos e com questões de gênero e étnico-raciais, 

resgatando saberes tradicionais e lutando pelo acesso aos saberes científicos e 

tecnológicos que possam garantir uma produção sustentável (LEÃO; ANTUNES-

ROCHA, 2015, p. 17). 

 

 

Neste sentido, consideramos de suma importância dar visibilidade a essa juventude do 

campo engajada em experiências agroecológicas, ou seja, realizar pesquisas que busquem 

focalizar a relação das experiências agroecológicas com a condição e situação juvenil de jovens 

do campo. 

 

2.4  CONDIÇÃO E SITUAÇÃO JUVENIL 

 

Uma outra questão que nos chamou a atenção nesta revisão, é uma certa lacuna nas teses 

analisadas em conceituar de forma mais abrangente a categoria “condição juvenil”, o que resulta 

muitas vezes esta ser tratada como “situação juvenil”.  

A categoria “condição juvenil” aparece associada à abordagem teórica que trata o termo 

juventude como representação social, designando um conjunto de relações sociais específicas 

em uma dada sociedade (WEISHEIMER, 2005). Ainda segundo este autor a condição juvenil 

“[...] aparece como uma posição na hierarquia social fundada em representações sociais, ou 

seja, busca-se apreender os significados atribuídos que definem quem é e quem não é jovem 

em um dado contexto sociocultural” (WEISHEIMER, 2005, p. 24).  

Dayrell (2007, p. 108) assim define condição juvenil: 
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Do latim, conditio refere-se à maneira de ser, à situação de alguém perante a vida, 

perante a sociedade. Mas, também, se refere às circunstancias necessárias para que se 

verifique essa maneira ou tal situação. Assim, existe uma dimensão presente quando 

falamos em condição juvenil. Refere-se ao modo como uma sociedade constitui e 

atribui significado a esse momento do ciclo da vida, no contexto de uma dimensão 

histórico-geracional, mas também à sua situação, ou seja, o modo como tal condição 

é vivida a partir dos diversos recortes referentes às diferenças sociais – classe, gênero, 

etnia etc. Na análise, permite-se levar em conta tanto a dimensão simbólica quanto 

aspectos fáticos, materiais, históricos e políticos, nos quais a produção social da 

juventude se desenvolve. 

 

 

Portanto, a experiência juvenil não é a mesma para qualquer jovem, mesmo que 

vivenciada em uma mesma época e contexto não quer dizer que tenham os mesmos valores e 

atitudes. Essa experiência é influenciada pelo lugar em que nasceu, pela classe social a que 

pertence, pelo gênero e etnia, pela vivência experienciada. O uso dessa categoria representa 

justamente um esforço para apreender a diversidade presente nas juventudes (LEÃO; CARMO, 

2014). Assim, a “situação juvenil” se refere mais à realidade vivida pelos jovens em certas 

circunstancias sociais, aos variados processos empíricos, condições conjunturais e 

particularizadas das múltiplas juventudes. 

Abramo e Martoni (2005) consideram que a condição juvenil se refere a uma dimensão 

histórico-geracional, ao passo que a situação dos jovens revela o modo como tal condição é 

vivida a partir de diferenças sociais como classe, gênero, etnia etc. No mesmo sentido, Abad 

(2002) também nos diz da condição juvenil sendo o modo como uma sociedade constitui e 

significa esse momento da vida e a distingue da situação juvenil, que está relacionada aos 

diferentes percursos que esta condição experimenta. Portanto, uma coisa é o que o jovem é, 

perante a sociedade (sua condição), e outra como ele está (sua situação).   

Desta forma, ao analisarmos jovens envolvidos em experiências agroecológicas é 

relevante considerarmos como a sociedade, em especial os atores envolvidos na promoção da 

agroecologia, dão significado ao “ser jovem” neste contexto, mas também é fundamental 

perceber como estes jovens vivenciam estas experiências. 

Sposito e Carrano (2003) levantam ainda uma preocupação de que em estudos das 

juventudes se utilize como categorias semelhantes: jovens e juventude (sujeitos e fase da vida). 

 

2.5 - ENFOQUES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa qualitativa predomina no conjunto das teses analisadas, a partir da 

etnografia, história oral, análise da biografia ou (auto)biográfica. Utilizando-se como 

instrumentos de pesquisa a observação, observação participante, grupos de discussão, grupo 
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focal, entrevista semiestruturada, entrevista narrativa, questionário, pesquisa documental, diário 

de campo e registros visuais. Somente em duas das teses encontramos uma metodologia que 

articula a pesquisa qualitativa à quantitativa, a partir do uso de formulários e questionários. 

A abordagem de pesquisa qualitativa realizada por Trindade (2015) buscou combinar 

análises processuais e estruturais, utilizando aspectos subjetivos e objetivos. Utiliza-se da 

imersão etnográfica, tal como proposta por Cliffort Geertz, e considera a perspectiva do 

materialismo histórico dialético, nas relações contraditórias que movimentam a realidade 

social, assim buscando o entendimento da dinâmica e da natureza do seu objeto de pesquisa, 

“[...] apoiei-me na dialética, vista como uma possibilidade de compreensão da realidade, uma 

realidade que é contraditória, em constante movimento, que se contrapõe à lógica formal, lógica 

que não aceita a contradição e o conflito” (TRINDADE, 2015, p.139).  

Silva (2014) também optou por uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, na qual 

a observação participante, os grupos de discussão e as entrevistas narrativas se constituíram 

como principal instrumento de coleta de dados. Adota a etnografia por constituir-se em uma 

abordagem de pesquisa aportada nos princípios da antropologia cultural, representada por 

Bronislaw Malinowsk. 

Victoria (2015) utiliza-se da história oral para refletir sobre os conhecimentos 

produzidos por jovens ribeirinhos a respeito do cotidiano vivido por eles e os seus 

desdobramentos. Apoia-se na sociologia do cotidiano, que remete, ao seu ver, a uma 

experiência do olhar e do ouvir que possibilita uma melhor percepção dos questionamentos, 

que nos mobilizam na inserção no campo de pesquisa. Neste sentido a etnografia é vista como 

uma “[...] possibilidade de compreender como os participantes da pesquisa analisam as 

problemáticas apresentadas e o significado que atribuem às mesmas, no trabalho com a 

vivência, o cotidiano”. (VICTORIA, 2015, p. 31). 

Araújo (2017) se propõe a adotar um foco teórico e metodológico que incorpore, 

transcenda e procure captar uma história que ocorre em espaços sociais de resistências e 

mobilizações, inserindo-se, dessa forma, no âmbito da pesquisa qualitativa. Recorre a técnicas 

de análise da biografia educativa, baseada em Marie-Christine Josso, assim como nas 

formulações de Christine Delory-Momberger quanto à atividade biográfica. Baseia-se também 

nas abordagens de Bourdieu e Norbert Elias, que destacam que uma trajetória individual sempre 

estará relacionada com a trajetória social da coletividade à qual o indivíduo está ligado, 

utilizando-se especialmente da noção de habitus. 

Nascimento (2018) ancora sua metodologia de pesquisa (auto)biográfica em educação 

em uma perspectiva dialética-dialógica, segundo a matriz teórica de Paulo Freire, citando que 
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“[...] o processo dialético da vida humana, em seu todo, parte da realidade concreta com o 

objetivo de problematizá-la, tendo o diálogo crítico transformador como fundamento 

epistemológico e existencial” (NASCIMENTO, 2018, p. 24). Parte também das formulações 

de Christine Delory-Momberger para afirmar que a pesquisa de caráter biográfico foi escolhida 

por apoiar-se na concepção do indivíduo como ser singular-plural, biográfico, capaz de 

reflexividade crítica e de autotransformação, atendendo assim ao seu objetivo de compreender 

como os/as jovens ressignificam as situações e as experiências de sua existência, a partir de 

suas vivências. 

Souza (2017) centra suas análises na família camponesa, buscando apreender a 

estratégia para garantir sua reprodução social e a perenidade de seu modo de vida. Estratégia 

no sentido bourdiano “[...] de ações inconscientes geradas pelo habitus dos agentes toda vez 

que buscam acrescentar novos capitais aos que já possuem” (SOUZA, 2017, p. 15). Busca, 

assim, captar aspectos subjetivos objetivados nos espaços da vida familiar, utilizando relatos 

orais sobre as trajetórias das famílias como estratégia metodológica, sustentando seu enfoque 

teórico especialmente em Bourdieu e Thompson. A história de vida foi utilizada como técnica 

e método, para “[...] aprender fatos e processos sociais vivenciados nas transformações sociais 

no campo em virtude da expansão capitalista e as posições sociais dos camponeses nesse campo 

de força, bem como apreender as subjetividades ocultas na memória das famílias” (SOUZA, 

2017, p. 35). Na coleta de dados foram utilizadas, como instrumentos, as entrevistas 

aprofundadas semiestruturadas e observações de campo. 

Farias (2016) também realiza uma pesquisa qualitativa, coletando dados a partir de 

grupos focais e entrevistas individuais em profundidade. E para análise dos dados coletados 

emprega a técnica de análise de conteúdo, particularmente a análise categorial voltada às 

temáticas focalizadas. Tendo como foco de estudo os significados que jovens rurais atribuem à 

tensão rural-urbano, assim como sua interferência no processo identitário e em seus projetos de 

vida, são escolhidos alguns autores que considera terem uma abordagem compatível e adequada 

para a discussão de algumas categorias chave. Quais sejam, Sposito e Pais, para a construção 

do entendimento sobre juventudes; Simmel, Goffman, Stuart Hall e Bauman, para discutir os 

“processos de construção identitários” dos jovens rurais; assim como Velho, para fundamentar 

sua abordagem sobre “projetos de vida”. Finalmente, Canclini e Carneiro, para fundamentar a 

categoria “tensão rural-urbano”. 

Barcellos (2014) se propõe a “[...] tentar colaborar na construção de uma perspectiva 

teórico-metodológica que proporcione uma investigação acerca do processo de configuração 

das políticas públicas com a temática da juventude rural” (p. 32). Para tanto se utiliza da 
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abordagem de campo social e da teoria de interdependência, a partir de Norbert Elias e 

Bourdieu. Destaca-se que essa opção teórico-metodológica igualmente se baseia em uma 

abordagem qualitativa, na qual utiliza instrumentos e técnicas como: análise exploratória e 

documental; fontes primárias e secundárias; observação participante, entrevistas com roteiro 

semiestruturado. 

Já Menezes (2016) realiza uma pesquisa qualiquantitativa, buscando refletir acerca das 

fontes do sentido dos sujeitos pesquisados nos contextos socioeconômico e escolar. Baseia-se 

em Stuart Hall, que propõe tratar as identidades nacionais ou regionais como “[...] comunidades 

imaginadas, construídas por meio de histórias, memórias e imagens legitimadas pelo poder da 

tradição, das instituições e dos organismos hegemônicos, apresentadas como uma totalidade” 

(MENEZES, 2016, p. 25).  Também nas proposições de Michel de Certeau sobre a linguagem, 

que define nossa historicidade, e na orientação de Pierre Bourdieu para romper com o senso 

comum, utilizando especialmente as noções de campo e habitus propostas por este autor. 

Finalmente, Lamarão (2016) também combina técnicas e instrumentos na coleta de 

dados quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos são basicamente orientados para a 

composição de uma amostra composta de jovens de várias faixas etárias, equitativamente 

distribuída por sexo, os quais foram entrevistados individualmente na segunda etapa da 

pesquisa. Considera, assim, que o método por excelência do estudo é a pesquisa qualitativa no 

âmbito da Sociologia Compreensiva, tomando como referências Goldenberg (2001); Costa 

(1987); Thiollent (2007); Bourdieu (2012); Becker (1994) e Chizzotti (2000). Utilizou-se 

também da técnica de análise de conteúdo, cotejando as categorias estudadas e os dados 

coletados para sua análise e interpretação à luz do referencial teórico. Os projetos de vida dos 

jovens estudados têm um papel central em sua análise. 

Uma consideração a ser feita, relativa ao enfoque teórico e metodológico adotado nas 

teses aqui analisadas, é de que percebemos uma aproximação e ao mesmo tempo uma certa 

diversidade nos enfoques utilizados, que demonstram várias possibilidades na abordagem dos 

estudos sobre juventudes do campo. Mas nem todas deixam explícito como considerar a 

complexidade do mundo rural na atualidade, onde se reconhece a grande reconfiguração do 

contexto do campo no Brasil nas últimas décadas, e onde se encontram juventudes, como 

ressaltam Carrano e Fávero (2014), cada vez mais indistintas em relação às juventudes urbanas, 

complexas e com múltiplas possibilidades identitárias.  
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CAPÍTULO 3 – AGROECOLOGIA NA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS 

 

Neste capítulo, pretendemos caracterizar as experiências agroecológicas desenvolvidas 

na Zona da Mata de Minas Gerais, e especificamente aquelas que os/as jovens do campo 

entrevistados vivenciaram. No entanto, consideramos necessário inicialmente, em um primeiro 

tópico, discutir o contexto mais geral do desenvolvimento capitalista do campo no Brasil, assim 

como das estratégias de reprodução social e econômica da agricultura familiar camponesa, 

cenário onde emergem tais experiências agroecológicas, buscando assim situá-las 

historicamente.  

 

3.1 CONTEXTO DO CAMPO NO BRASIL, AS ESTRATÉGIAS DE REPRODUÇÃO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPONESA E A AGROECOLOGIA 

 

Podemos dizer que um pano de fundo importante na caracterização do desenvolvimento 

capitalista no campo no Brasil, que diz respeito à questão agrária, foi o processo de 

modernização conservadora da agricultura, tal como foi destacado na citação de Wanderley 

(2011) na introdução desta tese. Processo esse implementado de maneira mais vigorosa a partir 

da década de 1960. 

Para González de Molina (1992), o processo de modernização da agricultura foi produto 

de um conjunto de desenvolvimentos teóricos no campo da economia que conferiu ao setor 

agrário um papel relevante no crescimento econômico. Especialmente após a segunda guerra 

mundial, a modernização da agricultura passou a ser considerada como passo prévio ou 

necessário para a industrialização. A agricultura deveria viabilizar uma produção crescente de 

alimentos; a transferência de mão de obra para a indústria; recursos para o desenvolvimento 

industrial; criação de mercados e ingressos pela exportação e cooperação internacional. 

Almeida (1997) acrescenta que se difundiu em todo o mundo a ideia, influenciada por 

economistas de diferentes matizes ideológicos, de que a agricultura tinha este papel funcional 

e subsidiário ao setor industrial.  

Vários países latino-americanos, a partir de meados da década de 1960, se engajaram, 

por meio de suas elites governantes, em processos de modernização baseados na busca do 

aumento da produtividade por meio do uso intensivo de insumos químicos, de variedades de 

alto rendimento melhoradas geneticamente, da irrigação e da mecanização. O cenário mundial 

na época, onde a conjunção de uma crise no mercado de grãos alimentícios com o aumento do 
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crescimento demográfico ameaçava originar convulsões sociais em certas regiões do mundo, 

justificaram os objetivos então estabelecidos (ALMEIDA, 1997). 

Brum (1988, p. 60) acrescenta que o fenômeno da modernização: 

 

 

Pode ser definido ainda como sendo um processo de modificação nas relações sociais 

de produção. Neste caso, implica numa maior integração do produtor e da produção 

no mercado e na racionalidade do lucro. O objetivo principal da produção agrícola ou 

agropecuária, então, passa a ser o lucro, através do qual se dá a acumulação. A 

produção destina-se antes de tudo ao mercado, no qual vai ter atuação privilegiada o 

segmento que controla a comercialização. 

 

 

É ainda na década de 1950, momento em que os processos de industrialização e de 

urbanização se tornavam predominantes, que se polariza na sociedade brasileira o debate a 

respeito da necessidade da adequação da agricultura às novas exigências do desenvolvimento 

do país. De um lado, aqueles que defendiam uma ampla reforma agrária, para quem a 

democratização do acesso à terra era condição indispensável para o próprio desenvolvimento 

da agropecuária. De outro, os que defendiam a modernização como condição para desenvolver 

plenamente a capacidade produtiva da agricultura brasileira. Ou seja, não seria necessário 

ampliar o número de agricultores a partir da distribuição de terras improdutivas, mas sim 

aumentar a produtividade por área através das novas tecnologias preconizadas pela 

modernização. O desfecho deste debate vem com o golpe militar de 1964, quando a aliança do 

capital financeiro, complexos agroindustriais internacionais, a grande empresa agrícola 

nacional e o latifúndio passam a promover um processo mais intenso de modernização da 

agricultura. Processo este impulsionado por políticas governamentais, que no Brasil tiveram 

como objetivos a adequação da estrutura de produção agrícola nacional ao novo surto de 

crescimento econômico planejado no pós-1964 (FERRARI, 2017). 

As rápidas e profundas transformações no padrão tecnológico e nas relações sociais 

ocorridas na agricultura brasileira a partir desse período apresentaram como um dos efeitos 

mais evidentes a intensificação dos processos de exclusão social e de degradação ambiental 

gerados pelo latifúndio monocultor (ALMEIDA, 1997). Os impactos negativos desse processo 

nos planos social e ambiental estão fartamente documentados.  

Vista como um processo bastante diverso em termos de sua abrangência territorial e dos 

tipos de agricultores atingidos, a modernização da agricultura, por um lado, resultou no aumento 

da produtividade e na instituição de um setor agropecuário fortemente integrado a mercados e 

complexos agroalimentares, por outro, resultou também em processos de diferenciação, 

exclusão social e econômica de vários segmentos da chamada Agricultura Familiar 



 

84 

(ALMEIDA, 1997; TONNEAU; DE AQUINO; TEIXEIRA, 2005). Cabe ainda destacar suas 

consequências na desarticulação de sistemas de valores preexistentes, na desorganização de 

formas tradicionais de sociabilidade e na dissolução de identidades locais a partir da introdução 

das técnicas industriais de produção, retirando dos camponeses o domínio do conhecimento 

associado ao seu próprio trabalho. Desta forma expropria o saber-fazer das comunidades rurais 

e transfere esse poder para as empresas produtoras das modernas técnicas agrícolas 

(PETERSEN; DIAS, 2007). 

Ainda na atualidade, a natureza da questão agrária permanece no cerne da análise do 

contexto do campo no Brasil. Para Delgado (2010), a questão agrária está diretamente associada 

ao domínio do agronegócio sobre o modelo agrário brasileiro:  

 

 

A antinomia “reforma agrária” versus “modernização técnica”, que é proposta pelos 

conservadores em 1964, é reposta na atualidade sob novo arranjo político. Esse novo 

arranjo se articula nos últimos anos do segundo governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso e também no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

quando se constitui uma estratégia de relançamento dos grandes empreendimentos 

agroindustriais apoiados na grande propriedade fundiária, voltados à geração de 

saldos comerciais externos expressivos. Essa estratégia, que estivera abandonada pela 

política macroeconômica do primeiro governo Cardoso, é adotada por pressão do 

constrangimento externo do balanço de pagamentos. Ela relança uma política agrícola 

de máxima prioridade ao agronegócio, sem mudança na estrutura agrária. Isso reforça 

as estratégias privadas de maximização da renda fundiária e especulação no mercado 

de terras. Esse arranjo da economia política é altamente adverso ao movimento da 

reforma agrária e às políticas alternativas de desenvolvimento pela via camponesa 

(DELGADO, 2010, p. 81). 

 

 

Alentejano (2011) destaca quatro questões inter-relacionadas que considera como 

nucleares da questão agrária no Brasil, neste início de século: (i) a persistência da concentração 

fundiária e as desigualdades que dela são derivadas; (ii) o controle sobre a tecnologia, o 

processamento agroindustrial, a comercialização da produção agropecuária e a compra de terras 

decorrentes do processo de internacionalização da agricultura; (iii) a crescente insegurança 

alimentar, que decorre das transformações recentes na dinâmica produtiva da agropecuária e 

(iv) a permanência da exploração do trabalho, da violência e da devastação ambiental no campo 

brasileiro.  

Notícias atuais, veiculadas na imprensa a partir de 2019, relacionadas à agenda 

neoliberal adotada pelo atual presidente da república, que repercutem diretamente nas políticas 

públicas para o campo, mostram a atualidade das questões destacadas por Alentejano (2011): 

paralização total da reforma agrária e da regularização territorial das populações tradicionais e 

indígenas; facilitação da aquisição de terras por estrangeiros no Brasil; aumento da violência 

no campo, especialmente do assassinato de lideranças camponesas, indígenas e quilombolas; 
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liberação extraordinária da produção e comercialização dos agrotóxicos, inclusive de princípios 

ativos proibidos nos países mais desenvolvidos; liberação de sementes transgênicas sem os 

devidos estudos sobre seus impactos na natureza, na saúde humana, na autonomia de 

agricultores; aceleração da devastação ambiental, exemplificada pelo aumento exponencial dos 

incêndios na floresta amazônica e pelo anúncio da liberação da mineração em terras indígenas. 

No entanto, precisamos ter claro que, o processo de modernização da agricultura, como 

base para o avanço do capitalismo no campo, não se deu sem a resistência de vários setores da 

sociedade, especialmente dos próprios sujeitos excluídos: os camponeses. Longe de serem 

“vítimas passivas” da modernização, a agricultura familiar camponesa segue desenvolvendo e 

atualizando suas estratégias de reprodução social e econômica, tanto aqueles camponeses que 

buscam enfrentar os efeitos de sua inserção no processo de modernização, como aqueles que se 

viram excluídos das políticas que lhe deram sustentação (FERRARI, 2017). Mesmo tendo 

perdido a significação e importância que tinha nas sociedades pré-modernização, a agricultura 

familiar camponesa continua a se reproduzir nas sociedades atuais integradas ao mundo 

moderno (WANDERLEY, 1999). 

Apesar de que, ainda hoje, seja contestada a existência de uma agricultura familiar 

camponesa no Brasil, por alguns economistas rurais que insistem na tese de Kaustsky e Lênin 

da dissolução do campesinato no capitalismo (SILVA, 1980; RANGEL, 2000), muitos autores 

trouxeram vários elementos explicativos para a sua permanência na estrutura atual do 

capitalismo avançado. Como Abramovay (1992) que destaca as particularidades naturais da 

agricultura, onde a agricultura opõe obstáculos ao avanço da divisão do trabalho por operar com 

base em elementos vivos. Ou Petersen (2005) que levanta a hipótese de que sua persistência 

pode ser explicada pela existência de formas de agricultura familiar que adotam uma 

racionalidade técnica e econômica que leva em conta o longo prazo, onde a busca por equilíbrio 

entre produção econômica e reprodução social permitem que seus sistemas produtivos se 

sustentem, operando com baixas taxas de remuneração monetária, desde que possam assegurar 

taxas endógenas relativamente elevadas de reprodução ecológica, técnica e social. 

De toda forma, não se pode deixar de mencionar que o principal porta voz de um 

pensamento que contestava, desde as primeiras décadas do século XX, a teoria de dissolução 

do campesinato no capitalismo foi Alexander Chayanov, contemporâneo de Vladimir Lenin. O 

núcleo central da perspectiva de Chayanov foi de observar que, embora afetada e condicionada 

pelo contexto capitalista, a unidade de produção camponesa não é diretamente governada por 

ele. Ela é governada por um conjunto de equilíbrios que levam em conta a situação específica 

de cada família camponesa e seu território e que associam a unidade camponesa, seu 
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funcionamento e seu desenvolvimento, ao contexto capitalista mais amplo, porém de formas 

complexas e definitivamente distintas (PLOEG, 2016). Nas palavras de Ploeg (2016): 

 

 

A agricultura camponesa integra o capitalismo, mas de maneira conflituosa. Gera 

interstícios e atritos. É o berço da resistência que produz alternativas que atuam como 

crítica permanente aos padrões dominantes. Chegam aonde as fazendas capitalistas 

não chegam. A agricultura camponesa é “anaeróbica”; é capaz de sobreviver sem o 

oxigênio do lucro, tão necessário à agricultura corporativa (p. 22). 

 

 

Há ainda aqueles que concebem a agricultura familiar, no seu sentido histórico e 

antropológico, como unidade de reprodução social da família, regulada por valores da tradição 

familiar, e não como uma economia reduzida ao agrícola e limitada ao rural. Neste sentido é 

preciso considerar os efeitos, por um lado, da permanência de práticas e regras relacionadas à 

reciprocidade e à redistribuição e não somente à troca mercantil57. E, por outro lado, a 

pluriatividade na agricultura familiar, que resulta justamente da especificidade em conjugar as 

atividades produtivas às relações familiares, conferindo a esta forma de organização da 

agricultura uma capacidade de se adaptar a diferentes situações, incorporando na sua dinâmica 

de reprodução socioeconômica as potencialidades locais, tanto no trabalho extra-agrícola, como 

na diversificação produtiva, e até mesmo na oferta de serviços (CARNEIRO, 1997; MARTINS, 

2003). 

Sabourin (2009) ainda acrescenta, em sua análise das regras ancestrais de reciprocidade 

camponesa, as relações que este tipo de agricultores estabelece com a sociedade mais ampla, 

para além do espaço estritamente local, através da sua participação em organizações e 

movimentos sociais, que se configuram como redes sociopolíticas e sociotécnicas, e que 

justamente favorecem a atualização do processo de expansão da reciprocidade.  

São estas lógicas de resistência e de reprodução socioeconômica que permitem aos 

camponeses enfrentar a situação de acesso precário a recursos, principalmente à terra, mas 

também a recursos monetários, e fazer face às exigências dos mercados nos quais estão, 

indiscutivelmente, inseridos. 

A reprodução social do campesinato está vinculada com questões relacionadas às formas 

de apropriação do uso da terra, no que se refere aos aspectos produtivos, de manejo dos sistemas 

produtivos e a forma de ocupação do solo, que é fundamental para a reprodução da sua 

existência, mas também por estas relações econômicas estarem intimamente vinculadas à 

                                                           
57 Karl Polanyi (1980) define a reciprocidade e a redistribuição como modos de integração social e de alocação 

das prestações econômicas diferentes da troca mercantil, cada qual gerando formas de mercado diferenciadas. 
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cultura (SILVA; FERRARI, 2018). Portanto, há uma relação entre modo de vida e relações 

econômicas. 

O processo de modernização da agricultura provocou mudanças diretas nessa relação, 

mas não a ponto de extingui-la, embora essa “convivência” entre as diferentes manifestações 

econômicas do campesinato e as relações tipicamente capitalistas seja permeada por conflitos 

(SILVA; FERRARI, 2018). Neste sentido é que podemos dizer que a agricultura familiar 

camponesa, quando confrontada, responde através de diferentes estratégias de reprodução, com 

as novas necessidades e desafios continuamente gerados pelas transformações econômicas e 

sociais. Como exemplo de tais estratégias podemos destacar a busca de um afastamento 

sistemático e gradual dos mercados de insumos; a diversificação das fontes de renda e das 

formas de inserção profissional das famílias e de seus membros (inclusive através da 

pluriatividade); e a vinculação estrategicamente organizada aos mercados de produtos (PLOEG, 

2006). 

Em síntese, podemos dizer que a economia das unidades de produção familiares tem 

características e funções produtivas e reprodutivas próprias, que se incorporam aos processos 

econômicos de gestão dos recursos socialmente disponíveis. A agricultura familiar camponesa 

constitui, igualmente, sistemas de relações organizados em torno a conhecimentos e valores 

culturais que integram também suas estratégias de reprodução econômica. São valores, 

conceitos e práticas que fundamentam relações sociais e estratégias peculiares de gestão dos 

recursos produtivos e de regulação dos processos socioeconômicos e técnicos de reprodução 

microeconômica. São estratégias que podem explicar a enorme capacidade de resistência e de 

mobilização de mecanismos de autodefesa da agricultura familiar camponesa face à ação 

permanente de poderosas forças desestruturadoras, organizadas, sobretudo, no Estado e nos 

mercados (FERRARI; ALMEIDA, 2005).  

Por outro lado, a agroecologia se desenvolve e se afirma enquanto ciência, prática e 

movimento justamente como forma de apoiar as lutas e a resistência histórica dos camponeses 

que não se sujeitam à lógica de reprodução do capital, como resultado das contradições da 

expansão do capitalismo no campo (CALDART, 2016). 

Já na década de 1970 se intensifica a crítica ao processo de modernização da agricultura 

no Brasil, feita por pesquisadores nas universidades públicas, influenciados por autores e 

estudos realizados em outras partes do mundo (FERRARI; OLIVEIRA, 2019). Na medida em 

que a denúncia dos impactos negativos da modernização sobre o meio ambiente ganha corpo e 

influência, a construção da ideia de um modelo de agricultura alternativo cresce e vai ganhando 
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escala nacional, criando as condições para a emergência do conceito de agroecologia nos meios 

técnicos e científicos.  

No entanto, Guzmán e Molina (2005) argumentam que os primeiros passos da 

construção teórica da agroecologia estão relacionados à evolução dos estudos camponeses, 

quando a ecologia é incluída como dimensão essencial nas pesquisas. O estudo das chamadas 

agriculturas tradicionais, indígenas ou camponesas, revelou sistemas agrícolas complexos, 

porém adaptados às condições locais, ou seja, agroecossistemas estrutural e funcionalmente 

muito próximos (em termos de similaridades) às características dos ecossistemas naturais 

(HECHT, 2002). Estes processos revelam estratégias adaptativas dos cultivos às variáveis 

ambientais com base em conhecimentos tradicionais gerados durante muitos e muitos ciclos 

produtivos, transmitidos entre gerações. Afirma-se assim a ideia do caráter adequado e 

sofisticado dos mesmos em relação ao manejo do ecossistema e sua importância para melhorar 

os sistemas produtivos atuais (ALTIERI, 2002).  

Mas é somente no final dos anos 1980 e início da década de 1990, que o conceito e o 

enfoque da agroecologia ganham corpo junto às entidades de assessoria e nas universidades 

brasileiras (FERRARI; OLIVEIRA, 2019). Fortemente vinculada a fontes ancestrais de 

conhecimento, a agroecologia valoriza o saber popular (tradicional ou indígena) como fonte de 

inspiração para modelos que possam ter validade nas condições atuais. A valorização destes 

conhecimentos não desautoriza os achados do método científico, ao contrário, considera a 

grande importância das duas fontes e a relação positiva entre elas (FERRARI, 2017). 

Contudo, são as diferentes estratégias de resistência dos camponeses58, que intervêm na 

alteração dos processos produtivos e no trabalho, numa ampla gama de práticas heterogêneas e 

crescentemente interligadas que, na opinião de Ploeg (2009), estão presentes no florescimento 

da agroecologia e se constituem na principal força motriz de muitas formas de desenvolvimento 

rural autóctone presente em várias partes do mundo.  

As relações ecológicas inseridas nos processos de trabalho na agricultura camponesa 

têm uma lógica diferente daquela que preside a agricultura capitalista, orientada pela 

acumulação do capital. Nesse modo de produção da vida, também se produzem valores de uso, 

às vezes em detrimento de valores de troca mercantil, em função de uma racionalidade que lhe 

é intrínseca. A forma de interação ser humano/natureza, que se expressa no manejo do 

agroecossistema, está diretamente relacionada a essa racionalidade ecológica do camponês. Sua 

                                                           
58 Ploeg (2009) utiliza o termo camponês, enfatizando mais “a forma camponesa de fazer as coisas”, ou seja, mais 

do que em identidades presumidas, seu interesse está nas atividades, práticas, processos e no padrão de evolução 

de relações em que estão envolvidos. 
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finalidade última é a reprodução da vida, a reprodução da unidade familiar camponesa, a 

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

O debate sobre as possibilidades de permanência da agricultura camponesa no contexto 

do desenvolvimento capitalista é atualizado por Ploeg (2008) ao desenvolver uma nova 

definição de “condição camponesa”, que situa os camponeses nos dias atuais e reconhece sua 

condição de agente, a partir da qual explica o “modo camponês de fazer a agricultura”, o qual 

se centra nas fórmulas múltiplas e internamente coerentes como os camponeses determinam o 

processo de produção. Nas palavras de Ploeg (2008) uma definição abrangente de “condição 

camponesa” pode ser assim formulada: 

 

 

A luta por autonomia que se realiza em um contexto caracterizado por relações de 

dependência, marginalização e privações. Essa condição tem como objetivo e se 

concretiza na criação e desenvolvimento de uma base de recursos auto-controlada e 

auto-gerenciada, a qual por sua vez permite formas de co-produção entre o homem e 

a natureza viva que interagem com o mercado, permitem a sobrevivência no futuro e 

se realimentam na base de recursos e a fortalecem, melhorando o processo de co-

produção e fomentando a autonomia e, desta forma, reduzem a dependência. 

Dependendo das particularidades da conjuntura socioeconômica dominante, a 

sobrevivência e o desenvolvimento de uma base de recursos própria poderão ser 

fortalecidos através de outras atividades não agrícolas. Finalmente, existem padrões 

de cooperação que regulam e fortalecem essas inter-relações (PLOEG, 2008, p. 40). 

 

 

Estas características da condição camponesa descritas por Ploeg (2008) remetem a 

relações sociais que conformam uma definição mais abrangente de campesinato. Apesar da 

agricultura camponesa também estabelecer relações 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 (SILVA, 

2020). 

Autores como Guzmán e Molina (2005), considerando os camponeses como um 

segmento social integrado por unidades domésticas de produção e consumo, que apesar de sua 

mudança histórica mantinha algo genérico, propõe uma conceituação agroecológica do 

campesinato. Ou seja, o campesinato surge em uma forma de relacionamento com a natureza 

ao considerá-lo como parte dela em um processo de coevolução (NOGAARD, 1989), 

configurando um modo de uso dos recursos naturais ou uma forma de manejo de natureza 

socioambiental. Neste sentido “[...] o campesinato é uma categoria histórica por sua condição 

de saber manter as bases da reprodução biótica dos recursos naturais” (GUZMÁN; MOLINA, 

2005, p.82).  
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Para Ploeg (2009), os camponeses podem criar arranjos produtivos ambientalmente 

mais sustentáveis justamente por organizarem os espaços de produção em termos de co-

produção, ou seja, se baseiam no encontro, na interação e na mútua transformação do ser 

humano e da natureza viva, alinhando a produção aos ecossistemas locais. Assim, os 

camponeses aumentam o enraizamento dos processos produtivos no uso e reprodução da 

natureza quando confrontados com mercados que cada vez mais impõem custos de produção 

mais elevados e preços finais baixos. Assim é que a racionalidade ecológica da agricultura 

camponesa, suas estratégias de uso múltiplo, a manutenção e reprodução de seus sistemas 

produtivos, demonstra um vínculo direto 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). 

Compartilhamos da compreensão da existência de um vínculo estreito entre o modo 

camponês de fazer a agricultura e o desenvolvimento da agroecologia enquanto prática social. 

E que a relação orgânica entre a agricultura camponesa e agroecologia “[...] vem se tornando 

uma referência fundamental para se pensar a reconstrução ecológica da agricultura no mundo, 

desde um referencial político e epistemológico vinculado ao polo do trabalho” (CALDART, 

2016, p. 308). 

Neste sentido que a agroecologia vem se constituindo também enquanto uma teoria 

crítica de questionamento ao modelo de agricultura industrial capitalista, fornecendo ao mesmo 

tempo as bases conceituais e metodológicas para mudança nos sistemas produtivos; como uma 

prática social vinculada à agricultura camponesa e também como um movimento social que 

mobiliza diferentes atores sociais, seja na esfera produtiva ou na esfera da produção científica 

(PETERSEN, 2012). 

 

3.2 EXPERIÊNCIAS AGROECOLÓGICAS NA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS 

 

No tópico anterior procuramos analisar o contexto mais geral do campo no Brasil, assim 

como das estratégias de reprodução da agricultura familiar camponesa e como a agroecologia 

surge como suporte ao desenvolvimento de um modelo contra hegemônico para o campo. Mas 

ainda é preciso caracterizar um pouco mais a região focalizada na pesquisa, em suas 

especificidades. Nas palavras de Ploeg (2008), “[...] a especificação do contexto é importante, 

precisamente porque as particularidades do contexto têm um impacto na forma que as respostas 

camponesas são articuladas” (p.285), ou seja, as estratégias de reprodução socioeconômica dos 

camponeses, e as experiências agroecológicas, são construídas a partir dos diferentes contextos. 
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Desta forma procuramos situar historicamente as determinações que influem nas experiências 

e, ao mesmo tempo, como os camponeses reagem como sujeitos atuantes neste contexto 

específico. 

 

3.2.1 Zona da Mata: ocupação do território e gênese do campesinato 

 

Várias caracterizações da Zona da Mata de Minas Gerais já foram realizadas e se 

encontram registradas em dissertações, teses e relatórios de pesquisa (CINTRÃO, 1996; 

COMERFORD, 2003; CAMPOS, 2006, 2014; SILVA, 2010; SCHMITT, 2016; FERRARI, 

2017). Buscaremos aqui destacar alguns aspectos que julgamos relevantes nestes estudos para 

aprofundar a contextualização das experiências agroecológicas. 

A Zona da Mata constitui-se em uma das oito mesorregiões (na classificação do IBGE) 

de Minas Gerais e está localizada no sudeste do estado, fazendo divisa ao leste com os estados 

do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Limita-se com a região Sul de Minas em sua extremidade 

inferior e com o Rio Doce ao norte. No oeste limita com a região Metalúrgica/Campo das 

Vertentes (Figura 1). Constitui-se de 142 municípios organizados numa superfície de 35.748,7 

mil Km2, correspondendo a cerca de 6.09 % da área do Estado (IBGE, 2000)59.  

 

FIGURA 1 – MINAS GERAIS E A ZONA DA MATA 

 

 

FONTE: Adaptado de GEOMINAS (2002)60. 

                                                           
59 Informações extraídas do site “Guia Gerais”. Disponível em: <https://www.guiagerais.com.br/minas-

gerais/mesorregioes/#zona_da_mata>. Acesso em: 25 out. 2021. 
60 Microrregiões de planejamento de 1996. Disponível em: <http://www.geominas.mg.gov.br/>. Acesso em: 25 

out. 2021 
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Esta mesoregião de planejamento do estado de Minas Gerais recebeu tal designação por 

ter sido originalmente coberta por Mata Atlântica. Sua ocupação não pode assim ser dissociada 

da destruição da densa floresta tropical semidecídua, que formava um todo contínuo com a 

floresta do médio Paraíba ao Sul e a do Vale do Rio Doce, ao norte. A oeste limitava-se aos 

campos naturais do centro e do sul de Minas (VALVERDE, 1958). Sua população originária 

era constituída por índios Cataguás e Puri, povos nômades que viviam mais da caça do que da 

agricultura (HALFELD; VON TSCHUDI, 1998). 

A região tem um histórico de colonização relativamente recente, datado do final do 

século XIX. Esta ocupação tardia em relação a outras regiões do estado de Minas Gerais tem 

razões naturais e políticas (SILVA, 2010; COMERFORD, 2003). Como fatores naturais, a 

densa cobertura vegetal e o relevo acidentado parecem ter contribuído para o relativo 

isolamento da área em relação aos demais núcleos de povoamento existentes nessa porção do 

território brasileiro no período colonial. Como fator político destaca-se o fato de que a ocupação 

desta região ter sido limitada pelo governo colonial como forma de controlar a circulação de 

pessoas e mercadorias entre a região das minas, o litoral fluminense e o litoral capixaba, 

impedindo a abertura de vários eixos que ligassem as minas ao litoral, mantendo o circuito de 

escoamento do ouro pelo Caminho Novo, acesso que estava definitivamente pronto em 1705. 

O Caminho Novo cortava o sudoeste da Zona da Mata e do Vale do Paraíba, até chegar ao Rio 

de Janeiro (CAMPOS, 2006; SCHMITT, 2016). É por este motivo que a Zona da Mata, 

posicionada entre o distrito minerador de Ouro Preto e a Costa Atlântica, foi tratada como 

“sertões proibidos” pelos colonizadores portugueses (CAMPOS, 2006). 

Para alguns historiadores, no início do século XIX, famílias oriundas das áreas de 

mineração teriam se estabelecido na Zona da Mata mineira, dedicando-se à produção de 

alimentos para o mercado interno, utilizando-se, inclusive, de mão de obra escrava para o 

trabalho na agricultura (COMERFORD, 2003). A ocupação mais efetiva da região veio a 

ocorrer a partir do ano de 1830, quando as minas de ouro se esgotaram, e não existia mais o 

perigo do “descaminho do ouro”. É a partir desse período que se percebe, de forma mais intensa, 

uma expansão econômica e populacional baseada na cafeicultura. Em pouco tempo o café se 

tornaria uma atividade econômica fundamental na região, transformando a Zona da Mata em 

uma das principais regiões cafeicultoras do país (CINTRÃO, 1996).  

Como observado por Comerford (2003), no início, a cafeicultura era baseada na mão de 

obra escrava. Com a abolição da escravatura, em 1888, a falta de mão de obra abre caminho 

para o estabelecimento de novas formas de relações de trabalho, em alguns casos permitindo o 

acesso parcial ao uso da terra pelos trabalhadores. Comerford (2003), no entanto, salienta que 
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desde o início da ocupação da região as fazendas de café foram implantadas ao lado de áreas 

ocupadas por sitiantes de poucos recursos. 

Campos (2006), citando Lanna (1989)61, destaca que o regime de trabalho nas lavouras 

de café de Minas seria diferente das formas de organização do trabalho desenvolvidas pelos 

fazendeiros paulistas, que adotaram o colonato, pois a Zona da Mata não teria as mesmas 

condições para a atração de imigrantes como São Paulo. As duas principais formas de relação 

de trabalho estabelecidas nesta região e que possibilitaram a continuidade da exploração do café 

foram os trabalhadores fixos, moradores das fazendas que cuidavam das lavouras de café à 

meia, e os assalariados temporários, a partir da migração sazonal de outras regiões do estado. 

Mas, como ressaltado por Cintrão (1996), as relações de parceria então estabelecidas são 

fundamentais para que se possa compreender a organização da agricultura familiar na Zona da 

Mata, assumindo uma importância bastante grande na cultura do café, mas envolvendo, 

também, outras atividades produtivas.  

Importante destacar que a expansão das lavouras de café esteve fortemente associada a 

um processo de retirada da Mata Atlântica, através da prática de uma agricultura de corte e 

queimada. Em função das características da paisagem, o café era cultivado na Zona da Mata em 

áreas de relevo acidentado. A erosão do solo avançava rapidamente e novas áreas de plantio 

eram abertas, deixando para trás terras degradadas e de baixa fertilidade (CINTRÃO, 1996). 

 Contudo, esse movimento de expansão da cafeicultura não duraria muito tempo, em 

decorrência das crises de superprodução que atingiram o mercado do café em nível nacional e 

internacional e da própria degradação das terras cultiváveis existentes na região. Com a 

decadência da economia cafeeira aliada à crise do mercado mundial de café na década de 1930, 

ao declínio da produtividade das culturas e à estagnação do processo industrial, particularmente 

nos setores voltados ao mercado interno, a exemplo da indústria têxtil, a Zona da Mata perdeu 

sua importância na economia mineira (FERRARI, 2017). Estes fatores explicam, de certa 

forma, a emergência de novas formas de organização social da agricultura e da propriedade da 

terra na região. 

Tais fatores proporcionaram um estímulo à diversificação da agricultura na Zona da 

Mata, com ampliação tanto da produção de leite, como da área dedicada à produção de 

alimentos (milho, feijão, arroz). Destaca-se, ainda, o fato de que não houve uma nova cultura 

comercial, de peso, que substituísse o lugar ocupado pelo café na economia da região, o que 

contribuiu para impulsionar a fragmentação das grandes propriedades em função da divisão das 

                                                           
61 LANNA, A. L. D. A transformação do trabalho: a passagem para o trabalho livre na Zona da Mata Mineira, 

1870-1920. 2 ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1989. 
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terras entre herdeiros e da venda pelos proprietários de suas frações de terras (CINTRÃO, 

1996). O declínio da “grande fazenda de café” na Zona da Mata (CAMPOS, 2014) abriu espaço, 

portanto, para o fortalecimento de uma agricultura de base familiar, tornando-se rara a presença, 

na região, de estabelecimentos agrícolas com áreas superiores a 500 ha. 

Mesmo que a dinâmica social, econômica e política da região tenha sido profundamente 

marcada pelas lavouras de café, desde o início a ocupação da região não se deu exclusivamente 

com ela (CINTRÃO, 1996). As oscilações do preço do café no mercado sempre implicaram em 

variações na área plantada, sendo que nas fazendas e sítios, junto ou ao lado do café, sempre se 

produziu feijão, milho, arroz, cana de açúcar e gado, para o consumo próprio e para a 

comercialização. No início do século XX algumas partes da Zona da Mata já se firmavam como 

regiões leiteiras ou de pecuária de corte (COMERFORD, 2003).   

Portanto, de forma mais abrangente, podemos dizer que o campesinato que se constituiu 

nessa porção do estado de Minas Gerais tem origens diversas, sendo resultado da miscigenação 

de populações de origem indígena, africana e europeia, possuindo uma trajetória ligada às 

grandes fazendas, mas, também, à produção familiar em pequenos sítios (COMERFORD, 

2003). No que diz respeito às relações estabelecidas com a terra, destaca-se a presença de 

pequenos proprietários de terra, mas, também, de agricultores sem-terra ou com pouca terra, 

trabalhando em regime de parceria. 

Em síntese, a origem do campesinato na Zona da Mata está associada aos migrantes que 

vieram das regiões de mineração ou de outras regiões do estado, ou mesmo de outros países, 

para trabalharem nas lavouras de café, que com o tempo foram tendo acesso ao seu próprio 

pedaço de terra (aqui se inclui a população negra antes escravizada tanto nas áreas de mineração 

como na agricultura). Está associada aos sitiantes que vieram ocupar espaços entre as fazendas 

de café, se dedicando a culturas alimentares e criação de animais, mas também trabalhando nas 

fazendas de café e gado. Está também associada ao próprio desmembramento progressivo das 

antigas fazendas de café, que foram sendo divididas em propriedades cada vez menores em 

função da perda do dinamismo econômico e da fragmentação pela herança. Finalmente, está 

associada aos descendentes das populações originárias dos índios Puri e Cataguás. Embora a 

população indígena da Zona da Mata tenha sido dizimada e invisibilizada, ainda hoje ela existe 

e resiste. O município de Araponga é uma das áreas isoladas em que os agricultores tem suas 
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raízes na herança dos índios Puri62, influenciando ainda hoje seus modos de vida (FERRARI, 

2017). 

As diferentes origens das famílias dos jovens e das jovens entrevistados/as nesta 

pesquisa podem estar relacionadas à diferentes estratégias de reprodução social que incidem na 

relação entre jovens e suas famílias, o que será abordado em capítulos posteriores. 

 

3.2.2 Características da modernização da agricultura na região  

 

O processo de modernização da agricultura, tal como mencionado anteriormente, teve 

sua implementação, sobretudo, a partir de uma ação deliberada do estado brasileiro de 

impulsioná-la através de um conjunto mais ou menos articulado de políticas públicas. Tais 

políticas, de viés modernizante, tiveram seus reflexos na Zona da Mata mineira. Se é verdade 

que esta região teve pouca atenção dos governos no período colonial, com o declínio das jazidas 

de ouro e a consequente mudança de interesse econômico com a introdução da cultura cafeeira 

(CAMPOS, 2014), a região passou por transformações que demandaram maior atenção do 

estado. 

Na década de 1960, quando se acentua o desequilíbrio entre a oferta e a demanda 

mundial de café, resultando em uma superprodução desta commodity, o Brasil participa de um 

Acordo Internacional entre os países produtores e consumidores, visando o ajuste entre a 

produção e consumo do café (BDMG, 2000). Como desdobramento ocorre a implantação pelo 

Governo Federal, através do Instituto Brasileiro do Café – IBC, de programas governamentais 

voltados à recuperação do setor cafeeiro, envolvendo a disseminação de novas variedades de 

café e a utilização do pacote tecnológico internacionalizado pela Revolução Verde (SCHMITT, 

2016). 

A recuperação da cultura cafeeira na região veio, segundo Campos (2006), a partir dos 

programas governamentais de erradicação e renovação das lavouras de café, no período entre 

1962 e 1967, culminando em 1970 com a instituição do Plano de Renovação e Revigoramento 

dos Cafezais, implementados por técnicos do IBC. No Plano de Erradicação foram oferecidos 

incentivos financeiros para a erradicação de cafezais de baixo rendimento, destinando a terra 

para outros usos, especialmente para pastagens, e ao mesmo tempo modernizando as plantações 

(NABUCO, 1990). No Plano de Revigoramento, através do crédito rural subsidiado, se difundiu 

                                                           
62 Barbosa (2005) buscou, através de sua tese de doutorado, “entender o processo de re-emergência étnica Puri” 

no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que tem grande parte de sua área no município de Araponga, 

com 5.420 hectares, o que equivale a 41% da área total do parque dentro dos seus limites. 
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um “pacote tecnológico” compulsório, que influenciou substancialmente o perfil tecnológico 

do parque cafeeiro nacional. No “pacote” que os agricultores tinham que adotar destacava-se 

as recomendações referentes ao espaçamento, adubação e agrotóxicos, e foram as mesmas para 

todo o Brasil, independentemente da região e do tipo de agricultor (GOMES, 1986). 

No entanto, a atuação do estado não se deu somente a partir do IBC, a assistência técnica 

e extensão rural oficial já estava estruturada em Minas Gerais desde a década de 1950, através 

da Associação de Crédito e Assistência Rural – ACAR, que mantinha escritórios em vários 

municípios da Zona da Mata (CINTRÃO, 1996). Posteriormente a ACAR deu origem a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG, 

que, atualmente, tem escritórios em grande parte dos municípios da região. 

Na década de 1970 a Zona da Mata era considerada uma área problema, sendo uma das 

primeiras regiões do Brasil onde se implementou um Programa de Desenvolvimento Rural 

Integrado da Zona da Mata de Minas Gerais, o PRODEMATA. Este programa definia a 

modernização tecnológica como a base para o processo de desenvolvimento da agricultura e 

para a melhoria dos níveis de renda no meio rural. Considerava a oferta de serviços e 

infraestrutura social como um fator limitante, prevendo investimentos em eletrificação rural, 

saúde e educação, mas o crédito associado à extensão rural era tido como principal meio para 

se alcançar esta modernização (CINTRÃO 1996). A orientação que influenciou a criação deste 

programa privilegiou as soluções técnicas e modernizantes, reduzindo as relações econômicas 

e sociais que teriam seus problemas resolvidos como resultado da adoção de novas tecnologias 

(CAMPOS, 2014). Finalizado o programa se iniciou outro nos mesmos moldes (MG-2), porém 

abrangendo outras regiões do estado. 

Segundo Meyer (1997), neste período de 1970 a 1985 a pesquisa agrícola e o crédito 

ficaram concentrados nas culturas para exportação como a soja e o café, deixando as chamadas 

“culturas de subsistência” em segundo plano. Argumenta ainda que esta política de 

modernização desconsiderou as diferentes condições socioeconômicas e ambientais do estado, 

incentivando a adoção de um pacote tecnológico inflexível, definido pelos objetivos da 

industrialização. Além de não garantir o desenvolvimento rural este processo de modernização 

acabou por intensificar ainda mais o processo de degradação ambiental na Zona da Mata 

(MEYER, 1997). O “pacote tecnológico” incentivado pelo Estado através do seu projeto de 

modernização, baseado no melhoramento genético, uso intensivo de irrigação, agroquímica e 

mecanização, só foi adotado parcialmente na Zona da Mata, em virtude de restrições de ordem 

ambiental, onde o relevo acidentado não permite a mecanização de grandes áreas, e de natureza 

socioeconômica da agricultura familiar da região. 
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Cintrão (1996) observa em sua pesquisa que a adoção diferenciada das tecnologias 

“modernas” na Zona da Mata se deve a variações microrregionais e de culturas plantadas. Isso 

pôde ser observado diretamente no período em que atuei na equipe técnica do CTA-ZM, em 

vários municípios da região. No Vale do Rio Xopotó, entre os municípios de Guidoval e 

Rodeiro, percebemos uma intensa utilização de micro-tratores, irrigação, adubação química e 

principalmente de agrotóxicos, associada à produção de hortaliças destinadas a grandes centros 

urbanos, como o Rio de janeiro. Nas baixadas dos municípios de Muriaé e Eugenópolis, a 

utilização de variedades melhoradas de arroz e seu cultivo em terraços com irrigação por 

submersão. Nas terras mais baixas de vários municípios, o melhoramento genético do gado 

visando a intensificação da produção de leite. Nas terras mais altas de outros tantos, o uso de 

variedades melhoradas de café, associado ao uso mais intensivo de adubação química e 

agrotóxicos.  

Por outro lado, há que se considerar que, apesar dos incentivos (crédito subsidiado; 

assistência técnica) e pressões (obrigatoriedade de uso do pacote para acessar o crédito), os 

agricultores não adotaram passivamente o “pacote”, o que também explica a sua adoção parcial. 

Cintrão (1996) observa que a incorporação de tecnologias pelos agricultores se dá a partir de 

uma lógica própria destes agricultores e não a partir da lógica que orientou a pesquisa daquelas 

tecnologias. Sua percepção durante sua pesquisa na Zona da Mata é de que as técnicas agrícolas 

praticadas pelos agricultores são objeto de constantes conversas, discussão e reflexão, e a 

incorporação de inovações é parte do dia-a-dia daqueles agricultores. Além do exemplo dos 

pais, suas fontes de informação, que alimentam as decisões sobre como produzir, vêm dos 

vizinhos, dos vendedores (de insumos), dos técnicos dos órgãos governamentais, mas também 

dos técnicos de agroindústrias e de organizações não governamentais. As trocas de dias de 

serviço também são momentos ricos de discussões sobre as técnicas (CINTRÃO, 1996)63. 

De toda forma, a introdução destas mudanças nos sistemas de produção tem significado 

uma forte deterioração do meio ambiente (degradação e contaminação dos solos, das águas e 

dos alimentos; redução da agrobiodiversidade, desequilíbrios ambientais diversos), a perda da 

identidade cultural e a debilitação da economia da agricultura familiar camponesa. Enquanto 

“pacote”, este novo padrão tecnológico não levou em consideração a lógica de produção 

                                                           
63 Cintrão (1996), no entanto, não considera que a modernização da agricultura na Zona da Mata tenha levado a 

uma diferenciação tecnológica entre os estratos de agricultores, e que as diferenças se dão mais em função de 

variações microrregionais. Admite que haja diferentes apropriações das tecnologias modernas entre os diferentes 

agricultores, mas relaciona esta apropriação somente às características culturais, ao tamanho da propriedade, ao 

momento no ciclo familiar, e não a relaciona a diferentes estratégias de resistência e de reprodução 

socioeconômica. 
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camponesa, valorizando o que há de positivo nela. Na concepção desta proposta de 

modernização, está implícita a necessidade de uma crescente vinculação ao mercado e o 

desestímulo da produção para o autoconsumo, tendências que podem ser contrárias à 

reprodução continuada da produção camponesa. 

Essa pressão pela incorporação das “tecnologias modernas” pelos camponeses é 

constantemente renovada até os dias atuais. Nota-se um refluxo no uso de adubação química e 

agrotóxicos nas lavouras de café quando o seu preço entra em queda, mas quando os preços 

sobem, se renovam os esforços, especialmente pelos vendedores destes insumos, junto às 

famílias agricultoras para que retomem o consumo de antigas e novas marcas de adubos 

químicos e agrotóxicos. Estes últimos a serem utilizados tanto para o controle de pragas e 

doenças, como para a “capina química” das lavouras, com os herbicidas. 

Ainda neste esforço por contextualizar o ambiente em que se desenvolveram as 

experiências agroecológicas na Zona da Mata, nas últimas décadas, merece destaque a 

intensificação das atividades de mineração na região a partir dos anos 2000, e os impactos que 

delas advém nos modos de vida das populações rurais. De princípio, é preciso ter claro que a 

exploração de minério é uma atividade empresarial, com características próprias, de natureza 

fundamentalmente extrativista e com alto impacto sobre o meio ambiente. Entre os problemas 

socioambientais decorrentes da mineração, destacam-se os rompimentos ocorridos em 

barragens de contenção de rejeitos derivados da extração de minérios64, configurando-se como 

uma nova forma de pressão sobre o ambiente e as populações rurais (SCHMITT, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Em março de 2003 ocorreu o rompimento de uma barragem de resíduos existente no município de Cataguases. 

Em 2007, no município de Miraí, rompeu-se a barragem de São Francisco, localizada em uma fazenda, ocasião 

em que dois milhões de metros cúbicos de lama alagaram várzeas e residências da região. E em 2015 vem a maior 

das tragédias com o rompimento da barragem de resíduos de Fundão, município de Mariana, que arrasou 

comunidades não só em Mariana como em toda a bacia do Rio Doce, até a sua foz no oceano atlântico. 
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FOTO 1 – COMUNIDADE RURAL DE PARACATU DE BAIXO, MARIANA, DEVASTADA EM 2015  

                PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DA MINERAÇÃO, CONTROLADA 

                      PELA SAMARCO MINERAÇÃO S.A. 

  

 
 

FONTE: Acervo do autor. 

 

De forma associada ao rompimento de barragens verifica-se ainda a contaminação da 

água da região por resíduos químicos derivados da mineração. Duarte (2013), aponta para a 

contaminação da água devido à extração de bauxita pela Companhia Brasileira de Alumínio – 

CBA. Em entrevista realizada por esta autora junto a uma liderança camponesa do município 

de Rosário da Limeira, é problematizada a possibilidade de convivência entre a agricultura 

familiar e a mineração:  

 

 

Mineração e agricultura familiar não dá certo, não mesmo. Pode dar certo onde é um 

grande proprietário. Se chegar para extrair minério, a gente vende e vai embora. Não 

dá pra conviver com estrada, caminhão, barulho. E numa propriedade de quatro 

hectares, se três são minério, o que fazer? Então é insustentável (DUARTE, 2013, 

n.p.). 

 

 

 

3.2.3 Estratégias camponesas e as experiências agroecológicas 

 

As estratégias de resistência e de reprodução socioeconômica da agricultura familiar 

camponesa frente à expansão da produção capitalista no campo assumem formas variadas, 

algumas nem sempre visíveis numa primeira mirada. Na Zona da Mata podemos identificar 

várias formas nas quais essa luta pela sobrevivência do campesinato se realizou. Mas foge ao 

escopo deste trabalho uma regressão histórica tal como realizada na descrição do processo de 

ocupação dessa região. Assim procuramos analisar tais estratégias a partir do avanço da 

modernização da agricultura na região. 
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Embora, em um primeiro momento, se pode destacar aquilo que Scott (2002) designou 

como “formas cotidianas de resistência”, como sendo uma das formas de luta dos camponeses 

da Zona da Mata, mesmo antes do processo de modernização, uma vez que se constituem como 

estratégias permanentes das classes rurais subordinadas que vivem em difíceis condições. 

Como afirma Scott (2002), “[...] essas estratégias são o alicerce obstinado sob o qual outras 

formas de resistência devem crescer e tendem a persistir após outras formas de resistir terem 

falhado, ou após produzir-se, por sua vez, um novo padrão de desigualdade” (p. 24). 

Cintrão (1996) menciona a relação dos camponeses com os fazendeiros da região, desde 

o período da colonização, como marcadas historicamente pela dependência e pela 

subordinação, construída a partir de uma desigualdade social, de acesso à terra, à recursos etc. 

Em suas palavras:  

 

 

A fazenda, com os moradores e parceiros dentro e os sitiantes e posseiros em volta, 

criava assim diferentes tipos de dependência dos agricultores em relação a ela. Uma 

dependência que tinha como núcleo a questão da terra, mas que enredava os 

agricultores em diversos laços sociais com os fazendeiros que vão desde o trabalho 

até outras esferas de vizinhança, amizade e compadrio (CINTRÃO, 1996, p. 56-57). 

 

 

Diante de tal subordinação, os camponeses desenvolveram uma série de estratégias e 

dissimulações para lidar com os dominantes, expressa, por exemplo, na fala de camponeses de 

Araponga, entrevistados por Cintrão (1996), ao dizerem que diante dos fazendeiros é preciso 

“[...] ser manso como uma pomba e esperto como uma cobra” (CINTRÃO, 1996, p. 58). Este 

tipo de dissimulação foi também observado pela mesma autora na relação (desigual em termos 

de poder) estabelecida entre os agricultores, os técnicos da extensão rural, os vendedores de 

insumos etc. 

Contudo, queremos aqui destacar uma dimensão dessa luta cotidiana de resistência, que 

se dá nas beiradas, não como lutas abertas que ocorrem do lado de fora dos sítios, mas lutas que 

se materializam dentro dos espaços de produção, relacionada à intervenção direta dos 

camponeses nos processos produtivos, no trabalho e sua alteração, ou seja, no reordenamento65 

dos seus sistemas de produção. Nas palavras de Ploeg (2009, p.26), este tipo de resistência “[...] 

é encontrada em uma ampla gama de práticas heterogêneas e crescentemente interligadas, por 

meio das quais o campesinato se constitui como essencialmente diferente”. 

                                                           
65 O ordenamento se refere às formas múltiplas e internamente coerentes que determinam o processo de produção 

agrícola, mas tendo em vista sua dinâmica e maleabilidade em diferentes contextos, considerando, por exemplo, 

as atividades associadas ao processo de reprodução. 
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A avaliação e a retrospectiva do processo de produção como um todo, pelos 

camponeses, permitem a coordenação de subtarefas diferentes e sua orientação para uma forma 

mais produtiva e adaptada ao contexto. Assim, o processo de produção agrícola é visto como 

uma prática potencialmente dinâmica, onde uma (re)configuração dos recursos, a criação de 

novas combinações de recursos ou a reestruturação das relações com o mundo exterior, pode 

permitir alcançar níveis superiores de produtividade ou melhores condições de reprodução 

socioeconômica das unidades de produção familiares (FERRARI, 2017). Para Ploeg (2009), 

essas práticas são entendidas como uma expressão, ou mesmo uma materialização da 

resistência. Nas suas palavras, “[...] a resistência reside nos campos, na forma como o bom 

adubo é preparado, as vacas nobres são cruzadas, as propriedades bonitas são construídas” 

(PLOEG, 2009, p.27). 

Nos anos que atuamos na equipe do CTA-ZM, identificamos como exemplos destas 

estratégias: o plantio de culturas alimentares, como o milho, feijão, abóbora, mandioca, banana 

etc., entre as linhas de café, nos períodos de queda de preço do café (mesmo quando estas eram 

práticas condenadas pela assistência técnica do IBC e EMATER-MG); a intensificação 

moderada da produção pecuária (leite e recria), como forma de amenizar a dependência de 

adubos químicos para as lavouras e realizar poupança para investimentos; a pluriatividade (que 

por vezes significa a migração temporária de algum membro da família); a reativação e 

manutenção de práticas e relações de reciprocidade nas comunidades, como a troca de dias de 

serviço e mutirões; dentre outras. Como se verá adiante, as experiências agroecológicas 

precisam estar ajustadas às estratégias de resistência camponesa, potencializando-as nos seus 

diferentes contextos. 

Por outro lado, é preciso considerar a importância de outras estratégias, que resultam 

das redes de relações estabelecidas pelos camponeses “da porteira para fora”, da sua 

participação em redes sociopolíticas e sociotécnicas, como destacado por Sabourin (2009). 

Relações envolvendo camponeses de uma mesma localidade, mas que se ampliam para outros 

lugares, envolvem outros atores sociais e vão, pouco a pouco, criando novas institucionalidades 

que acabam por resultar em novas possibilidades para a reprodução social e econômica da 

agricultura familiar camponesa. Na Zona da Mata, tal processo de institucionalização está 

refletido na criação de organizações de agricultores como entidades legalmente reconhecidas 

(sindicato, associação, cooperativa), nas relações que estabelecem com outras organizações e 

atores regionais e nacionais e na própria interação com as políticas públicas, que possuem suas 

próprias regras de acesso e funcionamento (CAMPOS, 2014). 
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Nos restringiremos aqui, de modo sintético, em ressaltar as relações estabelecidas que 

estiveram na origem de uma rede territorial de promoção da agroecologia, estruturada na Zona 

da Mata a partir do final dos anos 1980, de modo a situar historicamente as experiências 

agroecológicas que serão mais adiante enfocadas. Cabe destacar que a constituição desta rede 

se encontra associada a um movimento geral de crítica aos impactos econômicos, sociais e 

ambientais do processo de modernização da agricultura sobre as populações rurais.  

As relações dos camponeses e camponesas se amplificam inicialmente no contexto em 

que se desenvolve o trabalho das Comunidades Eclesiais de Base (e do Movimento da Boa 

Nova – MOBON66) e da Comissão Pastoral da Terra – CPT junto à essa população da Zona da 

Mata, sob a influência da Teologia da Libertação67. Estas entidades possuíam como foco 

principal a organização dos então denominados “pequenos agricultores” e a resistência ao 

modelo de desenvolvimento imposto pelo processo de modernização da agricultura. O trabalho 

de base desenvolvido por estas entidades fomentou, ao longo de toda a década de 1980, a 

criação e/ou conquista por lideranças ligadas à CPT e às CEBs, em diferentes municípios da 

Zona da Mata, dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais – STRs, em um contexto político 

marcado pelo fim do regime militar e pela redemocratização política do país (SCHIMITT, 

2016). 

É a partir da relação estabelecida por estudantes e profissionais recém formados na 

Universidade Federal de Viçosa com as lideranças do movimento sindical dos trabalhadores 

rurais que é fundado o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata – CTA-ZM, em 

1987. Momento considerado aqui como o marco zero da constituição desta rede de promoção 

da agroecologia na Zona da Mata, a partir da qual se originam as experiências agroecológicas 

focalizadas nesta pesquisa.  

A criação do CTA-ZM, sob a influência do Projeto Tecnologias Alternativas – PTA, 

abrigado pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE68, constitui-

                                                           
66 O MOBON é um movimento católico, envolvendo clérigos e leigos, que surge sob a influência do Concílio do 

Vaticano II e que teve destacada atuação das comunidades rurais da Zona da Mata mineira. 
67 Na análise de Cintrão (1996) sobre a Zona da Mata, esta autora considera que algumas mudanças sociais e 

econômicas mais gerais ocorridas até a década de 1970, como a redução do poder econômico dos fazendeiros (com 

as crises na economia cafeeira), a construção de estradas, as intensas migrações para centros urbanos e mais acesso 

aos serviços de saúde, podem ter resultado em alterações nas relações de dependência dos agricultores em relação 

aos fazendeiros. Contudo, considera que, a partir do início desta mesma década, foi “[...] o trabalho miúdo, 

cotidiano, realizado pela igreja progressista com o estabelecimento das Comunidades Eclesiais de Base” 

(CINTRÃO, 1996, p. 59) que levou à criação de novas categorias simbólicas que possibilitaram mudanças nas 

relações políticas e na percepção, pelos agricultores, das possibilidades de alteração nas suas relações históricas 

com os fazendeiros. 
68 Uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1961, que atua hoje em seis estados 

brasileiros, tendo sua sede nacional no Rio de Janeiro, e que abrigou no final dos anos 1980 o PTA.  
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se como uma primeira expressão desta rede territorial de promoção da agroecologia, na medida 

em que envolvia, na própria estrutura da organização, vários STRs, professores/as de alguns 

departamentos da UFV e profissionais de ciências agrárias recém formados que vão constituir 

a sua equipe técnica. Neste momento o CTA-ZM estabelecia como seus objetivos: ampliar a 

capacitação social e desenvolver sistemas de produção adequados à realidade da Zona da Mata 

de Minas Gerais, para fortalecer econômica e politicamente a agricultura familiar. 

Na fase inicial de atuação do CTA-ZM a agroecologia ainda não era um princípio 

orientador do trabalho, que se centrava, naquele momento, no resgate, sistematização e 

disseminação das tecnologias alternativas. Foi somente no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990 que a agroecologia passou a ser incorporada pelo CTA-ZM, e pelas redes de tecnologias 

alternativas, como abordagem de referência. A partir desse momento o trabalho da equipe 

técnica passou a se concentrar no esforço por produzir, de forma participativa com os 

agricultores, uma leitura sistêmica e contextualizada da realidade rural, procurando 

desenvolver, a partir daí, um conjunto integrado de ações. É o momento em são realizados na 

Zona da Mata vários diagnósticos participativos, são implementados vários projetos de 

desenvolvimento local e o momento em que se estruturam os intercâmbios envolvendo técnicos 

e agricultores (SCHIMITT, 2016). Como exemplos de propostas desenvolvidas neste período, 

a partir do enfoque da agroecologia, e que foram incorporadas no processo de produção de 

muitas famílias camponesas na região, podemos citar: resgate e uso de sementes crioulas e de 

raças rústicas de animais; formulações locais de ração para os animais; uso da adubação verde 

e da compostagem; o manejo do “mato” nas lavouras em substituição à pratica tradicional das 

capinas; os sistemas agroflorestais e a diversificação da produção. 

A evolução deste trabalho fez surgir, também, uma série de desafios na tradução dos 

princípios da agroecologia em enfoques de política pública voltadas ao desenvolvimento rural 

e na construção de estratégias de mercado compatíveis com um enfoque agroecológico 

(SCHIMITT, 2016). Na primeira década dos anos 2000, o CTA-ZM, a UFV, os STRs e outras 

organizações locais (associações, cooperativas69) implementaram diversos planos municipais 

de desenvolvimento rural em articulação com prefeituras; tiveram um papel protagonista no 

                                                           
69 É possível observar, ao longo do tempo, em vários municípios, a emergência, para além das CEBs e dos 

sindicatos, de todo um conjunto de novas organizações que vão se integrando à rede de promoção da agroecologia, 

incluindo associações de produtores, cooperativas de produção, cooperativas de crédito e grupos de trabalho 

voltados a temas específicos como a homeopatia. Tais organizações, de base comunitária, regional e 

principalmente municipal, foram criadas pela ação direta dos STRs, com a assessoria e apoio do CTA-ZM e da 

UFV. Esse processo de diversificação das organizações de agricultores existentes nesses municípios foi abordado 

de forma detalhada por Silva (2010), para ao caso do município de Espera Feliz e por Campos (2014), em trabalho 

de pesquisa realizado no município de Araponga. 
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processo de criação do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e, posteriormente no Plano de 

Desenvolvimento do Território da Serra do Brigadeiro, em articulação com políticas públicas 

de âmbito estadual e federal; e estiveram envolvidos na implementação de várias políticas 

nacionais com enfoque agroecológico70. 

No período mais recente, o trabalho de promoção da agroecologia na região tem se 

desdobrado em um amplo conjunto de metodologias que buscam interconectar diferentes tipos 

de conhecimentos, em crescente integração com a atividade de pesquisa. Reforçam-se, também, 

as dimensões culturais envolvidas no trabalho, ganhando espaço também a música, a poesia e 

outras expressões da cultura popular.  

No que diz respeito às relações de gênero, o diálogo estabelecido entre feminismo e 

agroecologia, trouxe, também, novos elementos a este trabalho, problematizando as relações 

estabelecidas no espaço doméstico. Atividades como as caravanas e as excursões científicas, 

buscam fomentar processos de reflexão sobre as relações estabelecidas entre as redes de 

agroecologia e as dinâmicas sociais e os conflitos presentes no território (SCHMITT, 2016). 

Em relação aos processos formativos com as juventudes do campo, já destacamos, na 

introdução deste projeto, a relevância de experiências desenvolvidas pela Pastoral da Juventude 

Rural, do “Cursinho Popular” em Espera Feliz, do grupo “Ecojovens” de Divino, das 

experiências das EFAs e do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFV, onde a 

agroecologia se constitui como um eixo do processo formativo, assim como as diferentes 

iniciativas desenvolvidas pelo Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia da UFV.  

Nesta trajetória de mais de 30 anos, a estruturação da rede, e a consequente 

implementação de experiências agroecológicas na Zona da Mata, foi ampliando sua 

abrangência, tanto em termos geográficos e dos atores sociais participantes, mas também dos 

temas abordados. Ao longo do tempo, diversos fatores influenciaram a abrangência das 

experiências, no início centradas em experiências produtivas e de comercialização inseridas em 

processos de desenvolvimento local em interface com diferentes políticas públicas; passando 

pela organização das mulheres, desde uma perspectiva feminista; ações no campo da pesquisa, 

extensão e da educação do campo (SCHMITT, 2016). 

                                                           
70 Exemplos de políticas em que essas organizações estiveram envolvidas, tanto na sua formulação, como na sua 

implementação local, são: Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural; Política Nacional de 

Desenvolvimento Territorial; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF 

Agroecologia; Editais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq para apoio a 

projetos de pesquisa e extensão universitária e estruturação dos Núcleos de Agroecologia nas Universidades e 

Institutos Federais; Programa Nacional de Aquisição de Alimentos – PAA; Programa Nacional de Alimentação 

Escolar- PNAE. Políticas que foram estruturadas, ou aperfeiçoadas, a partir do primeiro mandato do governo Lula 

(2003-2006), do Partido dos Trabalhadores.  
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A construção das experiências agroecológicas, que envolveu uma complexa rede de 

inovação socioambiental e um permanente diálogo entre os atores, resultou na implementação, 

pelos agricultores e agricultoras, de uma grande diversidade de estratégias de produção, acesso 

a mercados, organização e luta pelo exercício de sua autonomia social, política e cultural. De 

acordo com Schmitt (2016), nos municípios que compõem o território de atuação da rede de 

agroecologia pode-se identificar uma série de tecnologias e saberes agroecológicos em curso:  

 

 Iniciativas complexas de produção agroecológica/orgânica, com destaque para o 

amadurecimento técnico e social de várias dessas iniciativas; 

 Ações de fortalecimento econômico da agricultura camponesa e familiar, em vários 

estágios de implantação, incluindo: (i) autoabastecimento; (ii) acesso a mercados - 

venda direta, mercadinhos, redes de consumidores e agricultores, mercado institucional, 

exportação de café; (iii) turismo rural; (iv) finanças solidárias; (v) conquista de terras 

em conjunto através de um fundo rotativo e solidário;  

 Experiências em espaços de educação formal (EFAs e agroecologia no ensino 

fundamental e médio; Licenciatura em Educação do Campo;); 

 Trabalho com mulheres e agroecologia; 

 Fortalecimento de instituições já existentes (como, por exemplo, os Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais - STRs) e construção de organizações e redes de organizações 

(cooperativas de crédito, Associação Regional, Associação Teravida, entre outras); 

 Construção de arranjos político-institucionais favoráveis ao desenvolvimento da 

agricultura familiar camponesa (ex: Território da Serra do Brigadeiro);  

 Promoção de uma nova cultura de relação dos seres humanos consigo próprios e com o 

ambiente (homeopatia, mudanças nos hábitos alimentares, radiestesia, cuidado com o 

lixo...); 

 Afirmação de uma nova visão sobre o desenvolvimento local e territorial que, quando o 

ambiente político se torna mais favorável, consegue avançar. 

 

3.3 EXPERIÊNCIAS AGROECOLÓGICAS VIVENCIADAS PELOS/AS JOVENS DO 

CAMPO PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Neste item já procuramos começar a responder uma das perguntas desta pesquisa, que 

se refere aos tipos de experiências na região que são vivenciadas pelos jovens no contato com 

a agroecologia. Há um conjunto grande de experiências agroecológicas já realizadas e/ou em 
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andamento na Zona da Mata, nas quais jovens do campo participam. No entanto, as experiências 

aqui descritas e caracterizadas foram aquelas identificadas durante as entrevistas realizadas com 

os jovens e as jovens do campo, de modo que pudéssemos priorizar aquelas que tiveram alguma 

influência na aproximação e vivência de tais jovens com a agroecologia. Portanto, são 

experiências agroecológicas citadas pelos jovens nas entrevistas.  

A síntese apresentada de cada uma delas foi elaborada a partir de nosso conhecimento 

prévio e direto destas experiências, a partir das próprias entrevistas e também da consulta às 

referências bibliográficas e documentação existente sobre tais experiências. 

 

3.3.1 Programa de Desenvolvimento Local de Araponga-MG 

 

Esta é uma experiência que remete às origens do CTA-ZM e do STR de Araponga, no 

final da década de 1980, portanto no início da constituição da rede de promoção da agroecologia 

na região. Alguns agricultores de Araponga participaram do processo de constituição do CTA-

ZM em 1987, representando as CEBs atuantes neste município. Posteriormente, o CTA 

contribuiu na fundação do STR de Araponga. Foi a partir dessa relação que o CTA-ZM 

assessorou o STR na realização de um diagnóstico participativo que resultou em um plano de 

ação para o STR. Este plano de ação foi o ponto de partida de um conjunto variado de 

experiências agroecológicas conduzidas pelas famílias agricultoras, por vezes de forma 

individual e outras organizadas de forma coletiva. Alguns anos adiante, em 1994, o STR 

organizou outro diagnóstico com apoio do CTA e UFV, a partir do qual se formulou um plano 

de desenvolvimento rural sustentável para o município, que se tornou objeto de negociações 

com o poder público local, se desdobrando no fortalecimento de experiências já existentes e no 

início de outras71.  

Incluímos o Programa de Desenvolvimento Local de Araponga como “uma experiência 

agroecológica” de forma a esclarecer que quando falamos aqui sobre “experiências 

agroecológicas”, estas se referem a processos que se desenvolvem, ou se desenvolveram, em 

diferentes escalas. Portanto, estas podem ser tanto o desenvolvimento de uma experiência 

individual ou familiar de produção agroecológica, como pode se referir a um processo amplo 

de experimentação, formação e articulação, voltado para a construção e fortalecimento da 

                                                           
71 A experiência de Desenvolvimento Local de Araponga, juntamente com experiências semelhantes em outros 

municípios, foi sistematizada pelo CTA-ZM, gerando um documento intitulado “Desenvolvimento Territorial e 

Combate à Pobreza: Sistematização de três experiências no estado de Minas Gerais, Brasil”. Disponível em: 

<https://ctazm.org.br/bibliotecas/desenvolvimento-territorial-e-combate-a-pobreza-136.pdf>. Acesso em: 23 out. 

2021. A experiência foi também objeto de pesquisas realizadas por Mafra (2006) e Campos (2014). 
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agroecologia em um território, como é a experiência do Programa de Desenvolvimento Local 

– PDL. 

Deste processo do PDL Araponga, protagonizado pelo STR, que perdurou de forma 

mais ou menos estruturada, monitorada e avaliada por quase uma década, resultou o 

desenvolvimento de inúmeras experiências individuais e familiares, mas também a constituição 

de várias organizações, como por exemplo a Associação de Agricultores e Agricultoras 

Familiares (posteriormente transformada em cooperativa); a Associação Escola Família 

Agrícola Puris; a Cooperativa de Crédito e Economia Solidária. Seguramente esse processo é 

parte da explicação do município de Araponga ter se tornado um dos polos dinâmicos da 

agroecologia na Zona da Mata.  

Há duas destas experiências em especial, que resultaram do PDL Araponga, que 

dedicaremos tópicos específicos adiante, de forma e caracterizá-las com mais detalhes. 

Respectivamente, a “Conquista de Terras em Conjunto” e a “Escola Família Agrícola Puris”. 

O PDL Araponga não foi uma experiência vivenciada pelos jovens entrevistados, fazemos esta 

referência histórica do PDL, de forma a contextualizar estas duas experiências que 

detalharemos a seguir, e também de situar a fala de jovens entrevistados em Araponga, que 

mencionam que já nasceram no movimento agroecológico, uma vez que seus pais foram 

participantes ativos neste processo. 

 

3.3.2 A Conquista de Terras em Conjunto 

 

A experiência “Conquista de Terras em Conjunto” é assim denominada pelos próprios 

agricultores que a desenvolveram. Trata-se de uma luta de acesso à terra por parte de 

trabalhadores rurais e meeiros, distinta de outras formas de luta dos movimentos sociais de 

reforma agrária existentes no país (CAMPOS; FERRARI, 2008). A experiência teve origem a 

partir de uma iniciativa dos irmãos Lopes (Bibim, Fizim e Neném) que juntaram suas 

economias para comprar uma terra que permitisse a um deles ter terra suficiente para sustentar 

sua família72. Essa iniciativa foi objeto de conversas em grupos de reflexão das CEBs em 

Araponga, que os levaram a realizar outras compras conjuntas, ampliando a escala das compras 

e de famílias beneficiadas, em um processo posteriormente institucionalizado pelo STR de 

Araponga (CAMPOS; MENDES, 2007). 

                                                           
72 Há relatos de que este tipo de prática de solidariedade entre camponeses é de certa forma disseminada na região, 

no entanto, como iniciativas mais pontuais, que não ganharam escala, como foi na conquista de terras em conjunto. 
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Nesta experiência, pequenos proprietários, normalmente meeiros, e trabalhadores rurais, 

adquirem conjuntamente uma área de terra, onde cada novo proprietário terá a oportunidade de 

ter acesso ou ampliar a posse da terra para que esta seja suficiente para o sustento de sua família. 

Os agricultores identificam uma área passível de aquisição, aqueles mais experientes analisam 

o potencial produtivo da área, mobilizam a quantidade de famílias com necessidades e que 

“cabem” nessa área, e estabelecem um processo de negociação de compra com o proprietário. 

Após a compra, a parte da área que será destinada a cada novo proprietário é definida a partir 

de critérios construídos pelo grupo. Os que têm melhores condições financeiras fazem 

empréstimos solidários aos demais pretendentes na compra da terra, o que é mais comum de 

ser feito entre parentes, mas também entre amigos. A dívida que fica é sempre paga em 

produtos, como arrobas de café, milho ou em cabeças de gado.  

A experiência se institucionalizou em 1989, passando a ser gerida por uma comissão do 

STR de Araponga, que alguns anos mais tarde, no contexto do PDL Araponga, criou um fundo 

rotativo para a compra de terras, com o apoio do CTA-ZM e da Fundação Ford, o que contribuiu 

no aumento de escala da experiência. Entretanto, é uma experiência que teve sua origem e 

continua sendo gerida pelos/as próprios/as agricultores/as, e que já beneficiou centenas de 

famílias agricultoras do município.  

Com a disseminação das compras, os participantes elaboraram um conjunto de critérios 

para a entrada de novos membros, chamados por eles de “Dez Mandamentos”, sendo 

considerado como o documento mais importante de orientação do grupo, que orienta a adesão 

de novos compradores de terras em conjunto (CAMPOS; FERRARI, 2008). Tais regras-em-

uso permitem aos/às agricultores/as monitorar o comportamento daqueles que participam da 

conquista, reduzindo a possibilidade de oportunismo (CAMPOS; MENDES, 2007). Nos 

mandamentos podemos identificar postulados morais, que permitem avaliar a confiabilidade 

dos membros e definir padrões éticos de conduta comunitária; procedimentos de decisão e 

resolução de problemas comuns; e “mandamentos” que incorporam também questões de gênero 

e meio ambiente73. De modo geral, todos incorporam um discurso agroecológico (CAMPOS; 

FERRARI, 2008). 

                                                           
73 Os “Dez Mandamentos” são os seguintes: 1) Interesse pela terra: ter amor pela terra e compromisso; 2) 

Comportamento no grupo: ter sinceridade, não mentir, não tomar decisões individualistas, participar de reuniões; 

3) Meio ambiente: ter consciência ecológica; 4) Divisão: formar um grupo responsável e não tomar decisões 

precipitadas; 5) Conquista das terras: fazer economia para comprar terra, ter em mente que isso é possível e viver 

em sintonia com a comunidade; 6) Forma de convivência: ter diálogo e compreensão com os companheiros, tratar 

de assuntos que envolvem a família, participação e reflexão religiosa em grupos, independente de seita; 7) 

Participação e contribuição da mulher: lutar e animar o companheiro, exigir seu nome nos documentos, não ter 

vergonha de ser lavradora, participação na partilha das terras, participação nas decisões em grupo; 8) Participação 

agrícola: participação nas trocas de serviço e mutirão, recuperação e conservação do solo, visitar as propriedades 
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A posse da terra permitiu aos pequenos proprietários decidirem a forma como querem 

conduzir o manejo e os processos de trabalho na propriedade, ou seja, liberdade para plantar o 

que desejar, fazer o seu horário, não usar agrotóxicos, diversificar a produção etc. Portanto, a 

conquista de terras em conjunto pode ser considerada como uma das ações que mais 

potencializou a disseminação de experiências agroecológicas no município de Araponga. Uma 

das jovens e dois dos jovens de Araponga que entrevistamos vivenciaram esta experiência junto 

com suas famílias.  

 

3.3.3 Escola Família Agrícola Puris (Araponga-MG) 

 

Obrigado senhor pela terra onde produzimos nossos 

alimentos, queremos alcançar a sustentabilidade 

praticando a agroecologia. Juntos com união e força 

de vontade, alcançaremos nossos objetivos. 

Queremos agradecer e pedir a benção para todas as 

mãos que contribuíram pelo alimento aqui presente 

que sacia nossa fome, que nunca nos falte o alimento, 

nem a nosso irmão. Amém (axé-aurê). 

 

Oração EFA Puris74.   

 

 

Uma das comissões municipais criadas após o primeiro diagnóstico participativo 

realizado no início do PDL Araponga, foi a Comissão de Educação. O esforço inicial dessa 

comissão foi debater com o poder público local a necessidade de se contextualizar o ensino 

fundamental do município à sua realidade agrícola e agrária. Enfrentando enormes resistências 

por parte da prefeitura, participantes dessa comissão do STR acabaram por ter contato com a 

iniciativa da Fundação Marianense, ligada à igreja católica (Diocese de Mariana), de criar 

Escolas Famílias Agrícolas na Zona da Mata mineira. 

Assim, agricultores/as de Araponga acabaram por se inserir na criação da Comunidade 

Educativa Popular Agrícola – CEPA, uma experiência de educação por alternância 

desenvolvida no município de Viçosa, entre os anos de 1996 e 1997. No entanto, os jovens e as 

                                                           
dos companheiros, usar leguminosas; 9) Maneiras de usar as coisas móveis do grupo: usar tração animal para os 

serviços do grupo, uso dos animais por pessoas acostumadas com esse trabalho, reconhecer as necessidades 

maiores de serviços, ter zelo com os animais; 10) Maneira de usar os imóveis: conservar e ampliar as estradas, 

manter trilhas, usar e oferecer estruturas como moinho, engenho, olaria, usina, manter torneiras fechadas quando 

a água for pouca, controlar seus pequenos animais para não prejudicarem a propriedade vizinha. 
74 Oração construída coletivamente por estudantes e monitores da 1ª turma da EFA Puris e cotidianamente feita na 

escola (FREITAS; DUARTE; SILVA, 2013). 
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famílias agricultoras envolvidas nesta iniciativa passaram a enfrentar fortes atritos na relação 

com Fundação Marianense, que não aceitava uma gestão autônoma da escola por parte da 

associação de agricultores/as constituída para tal fim. Os agricultores e agricultoras 

abandonaram a iniciativa, mas não a proposta de uma educação diferenciada, contextualizada 

(FERRARI, 2011). Em 2002/2003 contribuem na criação de uma Escola Família Agrícola em 

Acaiaca, onde alguns jovens de Araponga passam a estudar. 

O sonho de uma escola voltada para a agricultura familiar e camponesa em Araponga 

só se materializou mesmo em 2007 com a criação da Escola Família Agrícola Puris, que iniciou 

suas atividades no ano seguinte, ainda sem uma sede própria. A escola funcionou 

provisoriamente na casa do “Seu” Cosme e da D. Amélia, agricultor e agricultora membros da 

Associação Escola Família Agrícola Puris, com envolvimento histórico importante nos 

movimentos. A primeira “sala de aula” da escola foi a sombra de um pé de manga (FERRARI, 

2011).  

 

FOTO 2 – SEMANA DE ADAPTAÇÃO DA 1ª TURMA DA EFA-PURIS, 2008 

 

 
 

FONTE: Acervo EFA-Puris. 

 

Em 2009, a escola foi transferida para sua sede definitiva, na mesma comunidade de 

São Joaquim, Araponga, construída com recursos do Projeto de Desenvolvimento Territorial 

Sustentável – PDTS – da Serra do Brigadeiro75, em uma parcela de terra de aproximadamente 

                                                           
75 O PDTS da Serra do Brigadeiro integrava o Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial – PNDT e teve sua 

implementação iniciada nos governos Lula, com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do extinto 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – SDT/MDA. A sua implementação na Serra do Brigadeiro, Zona da 
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2 ha, doada pelos agricultores e agricultoras envolvidos em uma das maiores conquistas de 

terras em conjunto de Araponga, em uma localidade denominada atualmente como Novo 

Horizonte (FREITAS; DUARTE; SILVA, 2013). 

O projeto político pedagógico da EFA Puris se baseia na pedagogia da alternância, onde 

os estudantes passam duas semanas em tempo integral na escola, onde além de aulas teóricas 

desenvolvem atividades práticas na área da escola. E duas semanas nas casas ou sítios de suas 

famílias, desenvolvendo as atividades e estudos referentes ao “tempo comunidade”. Como 

escola de nível médio e profissionalizante, a EFA Puris adota um enfoque agroecológico na 

formação, a partir da qual confere a habilitação de técnico em agropecuária. Grande parte dos 

professores e professoras da EFA Puris, além de muitos estudantes egressos da escola, fizeram 

o Curso de Licenciatura em Educação do Campo na UFV. 

Para se ter uma ideia do impacto da EFA Puris na formação das juventudes do campo 

da Zona da Mata, já se formaram, como técnicos ou técnicas em agropecuária, 178 jovens 

oriundos principalmente de Araponga e municípios vizinhos. A partir de consulta a documentos 

da escola, constatamos que desse total, quase a metade dos egressos (cerca de 74) permanecem 

como agricultores/as em tempo integral ou parcial, em propriedades de suas famílias ou 

próprias, e 15 passaram a trabalhar em organizações de agricultores da região (STR, EFAs, 

cooperativas), após se formarem na EFA Puris. Aproximadamente 22 egressos continuaram a 

estudar em cursos de graduação e pós graduação, em sua grande maioria na UFV (15 egressos). 

Os cursos mais procurados nesta universidade foram a Licenciatura em Educação do Campo 

(7) e Agronomia (5). E, aproximadamente, 22 egressos foram trabalhar no comércio, tanto em 

Araponga como em municípios vizinhos. Assim, pode-se dizer que aproximadamente 75% dos 

jovens (133) que passaram pela EFA Puris, permanecem residindo em Araponga ou municípios 

vizinhos, estabelecendo, ainda que de forma diferenciada, fortes vínculos com o campo. Dos 

cinco jovens de Araponga que entrevistamos, três fizeram o ensino médio nesta escola. 

 

 

 

 

                                                           
Mata, foi resultado de um amplo processo de mobilização e pesquisa realizado por vários STRs da região, 

assessorados pelo CTA-ZM e UFV, com o objetivo de demarcação e implantação do Parque Estadual da Serra do 

Brigadeiro, processo este que desembocou na proposição da Serra do Brigadeiro, como um dos territórios 

prioritários em Minas Gerais, para implementação do PNDT/SRA/MDA. O PDTS da Serra do Brigadeiro 

financiou a construção de duas EFAs e de várias outras estruturas coletivas, como armazéns e agroindústrias, além 

de apoiar ações de capacitação e organização e gestão. 
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3.3.4 Escola Família Agrícola Paulo Freire (Acaiaca-MG) 

 

A proposta de construção de uma EFA no município de Acaiaca começou a ser debatida 

em um Encontro Regional das CEBs, realizado em Acaiaca ainda em 1991, em um contexto de 

preocupações das comunidades com a formação de jovens do campo e da degradação do meio 

ambiente, em especial com o uso abusivo de agrotóxicos (MELO, 2013).  

Nos anos seguintes, jovens de Acaiaca, organizados na PJR, foram conhecer a 

experiência de uma EFA no município de Piranga-MG. Depois, a partir de debates entre um 

grupo de agricultores e representantes de entidades da igreja católica, indicaram dois jovens 

para fazerem o ensino fundamental em uma EFA no município de Dom Silvério. Em 1998, com 

uma relação já estabelecida com a Fundação Marianense de Educação, que desenvolvia o 

projeto das Comunidade Educativa Popular Agrícola – CEPA76, indicaram dois jovens para 

fazerem o ensino médio profissionalizante em uma EFA em Riacho de Santana, na Bahia, com 

o objetivo de que ampliassem seus conhecimentos na pedagogia da alternância e depois 

retornassem para contribuir na criação da EFA em Acaiaca77 (MELO, 2013). 

Mas foi a partir de 2002 que o sonho de criação de uma EFA em Acaiaca começa a se 

concretizar. Com a eleição de Padre João do Carmo para a prefeitura, essa primeira 

administração do Partido dos Trabalhadores no município faz uma parceria com o CTA-ZM na 

realização de um diagnóstico participativo e elaboração de um plano municipal de 

desenvolvimento sustentável, a partir do qual a criação da EFA é estabelecida como uma 

prioridade. A partir de uma articulação envolvendo lideranças comunitárias, entidades, Igreja, 

poder público e agricultores/as dos municípios de Acaiaca, Barra Longa, Mariana, Guaraciaba 

e Araponga, se constitui a Associação Regional da EFA Paulo Freire, reconhecida em 2003 

como Utilidade Pública Municipal, o que permite a prefeitura ceder, em regime de comodato, 

uma área de terra de um hectare com uma edificação já construída capaz de abrigar a escola, 

agora denominada EFA Paulo Freire – EFAP.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Mesmo projeto que resultou na criação de uma CEPA em Viçosa que esteve na origem da EFA Puris. 
77 Um desses jovens, atualmente é o coordenador da EFA Paulo Freire. 
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FOTO 3 – SEDE DA EFAP, EM ACAIACA-MG. 

 

 
 

FONTE: Acervo EFA Paulo Freire. 

 

A partir daí a EFAP estabelece várias parcerias para sua implementação, dentre elas 

com a Secretaria Municipal de Educação de Acaiaca, o CTA-ZM, a EMATER-MG, a UFV. 

Mesmo ainda com dificuldades para o transporte de estudantes e sem os recursos financeiros 

para seu pleno funcionamento inicia suas atividades com a primeira turma de educandos em 

2004. A escola oferece o Curso de Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio em 

tempo integral, em regime de alternância de quinze dias, pautado nos princípios da Educação 

do Campo e com duração de três anos (MELO, 2013). 

A primeira turma de educandos da EFAP foi constituída por jovens vindos dos 

municípios de Acaiaca, Araponga, Barra Longa, Carangola, Caiana, Diogo de Vasconcelos, 

Divino, Espera Feliz, Mariana, Ponte Nova, Guaraciaba, Sem Peixe, Piranga e Jequeri. Muitos 

desses jovens encontravam-se envolvidos em diferentes movimentos, como Movimento dos 

Atingidos por Barragens – MAB, Movimento Sindical, Movimento da Rede de Economia 

Solidária e Pastoral da Juventude Rural (CAON et al., 2008). 

Em seu projeto político pedagógico a EFAP enfatiza que opta por um modelo de 

formação em alternância que respeita e valoriza a vida, o ser humano e os recursos naturais, 

com instrumentos pedagógicos que fortalecem os vínculos entre a escola e os princípios da 

agroecologia, favorecendo sistemas de produção diversificados, o aproveitamento de insumos 

disponíveis nas pequenas propriedades, reduzindo custos e aumentando a rentabilidade 

econômica. 
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Para se ter uma ideia da abrangência e importância da EFAP na formação de jovens do 

campo na Zona da Mata, a escola já formou, a partir do ensino médio, 312 jovens como 

Técnicos em Agropecuária. Estes jovens são oriundos de 47 municípios da região, mas a grande 

maioria dos egressos (cerca de 240) são de municípios do entorno de Acaiaca. Entrevistamos 

duas jovens egressas da EFA Paulo Freire e para ambas o primeiro contato com a agroecologia 

se deu a partir da vivencia nesta escola. 

 

3.3.5 Intercâmbios Agroecológicos (Divino-MG) 

Ao fim da primeira década de existência e intervenção do CTA-ZM na Zona da Mata, a 

entidade realizou sua primeira avaliação externa, na qual a equipe de avaliação contratada 

destacou o impacto produzido pelas atividades de intercâmbios entre agricultores/as, pelo seu 

papel de socialização de informações e formação, constatando, durante entrevistas feitas no 

campo, as referências positivas dos/das agricultores/as a esta prática. Essa observação da equipe 

de avaliação veio de encontro a uma percepção que já vinha se consolidando na equipe técnica 

do CTA-ZM, levando a entidade a intensificar essa prática metodológica nos anos que se 

seguiram. 

Entretanto, foi somente em 2007 que o CTA-ZM estrutura um programa de trabalho 

denominado “Ambientes de Interação Agroecológica” 78, que coloca de forma central em sua 

estratégia metodológica a realização dos intercâmbios agroecológicos. O CTA pretendia que, 

em vários municípios de sua área de atuação, a partir do diálogo com os STRs e demais 

organizações parceiras locais, se buscasse construir uma dinâmica social de inovação e 

formação agroecológica, que pouco a pouco fosse assumida pelas organizações dos próprios 

agricultores e agricultoras. Desta forma, tanto o CTA-ZM, como a UFV e outras organizações, 

passariam a desempenhar um papel mais de apoio e assessoria a um processo protagonizado 

pelas organizações locais de agricultores e agricultoras. Divino foi um dos poucos municípios 

da área de atuação do CTA-ZM no qual a estratégia metodológica dos intercâmbios foi 

apropriada por uma organização local, o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na 

Agricultura Familiar – Sintraf 79. 

 

 

                                                           
78 Esta experiência do CTA-ZM foi analisada nas pesquisas de mestrado de Miranda (2014) e Zanelli (2015). 
79 No início dos anos 2000, ocorreu uma divisão no movimento sindical dos trabalhadores rurais na Zona da Mata, 

onde parte dos sindicatos permaneceram vinculados à Federação dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais – 

FETAEMG, e outra parte se vinculou à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar – FETRAF. Com o 

novo vínculo à FETRAF, alguns sindicatos passaram a se denominar Sintraf. 
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FOTO 4 – COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DOS INTERCÂMBIOS AGROECOLÓGICOS EM DIVINO- 

                    MG, 2018 

 

 
 

FONTE: Acervo CTA-ZM 

 

A metodologia dos intercâmbios foi inicialmente objeto de muitas discussões entre 

professores/as da UFV e técnicos/as do CTA-ZM e se baseou principalmente na experiência já 

desenvolvida em anos anteriores. Ao longo dos anos, contribuíram no aperfeiçoamento da 

metodologia o contato e intercâmbio metodológico com outras organizações promotoras da 

agroecologia no Brasil, o conhecimento de outras experiências, como a do “Campesino a 

Campesino”, desenvolvida em países da América Central (ZANELLI, 2015; ZANELLI; 

SILVA, 2017). E, em Divino, a metodologia também foi aperfeiçoada e adaptada pelas próprias 

organizações dos agricultores/as. 

Os intercâmbios tiveram início em Divino no ano de 2008. Cada intercâmbio, que se 

realiza sempre no sítio de uma família agricultora, utiliza a metodologia a partir dos seguintes 

passos: (i) mobilização, (ii) mística de abertura; (iii) apresentação dos participantes; (iv) história 

da família/comunidade; (v) caminhada pela propriedade; (vi) socialização das observações 

feitas durante a caminhada, utilizando círculo de cultura, (vii) trocas de sementes e mudas, (viii) 

informes e encaminhamentos, (ix) merenda agroecológica e (x) mística de encerramento. 

Durante os intercâmbios podem ser realizadas oficinas e / ou mutirões (AMORIM et al., 2018). 

Seguindo estes passos, o intercâmbio agroecológico parte do pressuposto que o 

agroecossistema de cada família agricultora é um território de produção de conhecimento, e 

assim se busca estimular a troca de saberes entre os participantes, onde os técnicos, quando 

participam, assumem mais o papel de problematizar e incentivar o diálogo. Enquanto ambientes 
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educativos, os intercâmbios têm demonstrado grande potencial na construção do conhecimento 

agroecológico (AMORIM et al., 2018). 

A metodologia utilizada nos intercâmbios em Divino tem possibilitado a aproximação 

de jovens, que tem sido em média 50% dos participantes. Os jovens se sentem à vontade para 

participar de um diálogo que presa pela horizontalidade dos saberes (AMORIM et al., 2018). 

Todos os jovens de Divino, entrevistados nesta pesquisa, revelaram ter participado de algum 

intercâmbio, assim como atestam a importância dessa experiência em sua aproximação com a 

agroecologia. 

Com o crescimento do número de participantes, os organizadores dos intercâmbios em 

Divino passaram a realizar de forma simultânea vários “intercambinhos”, possibilitando sua 

expansão para várias comunidades. Buscam realizar esses encontros mensalmente e a cada três 

meses organizam o “intercâmbão”, que é o encontro de todos os grupos de “intercambinhos”, 

para socializar os aprendizados e planejarem os próximos passos (GOMES et al., 2020). 

 

3.3.6 Ecojovem (Divino-MG) 

 

O Ecojovem iniciou suas atividades em 2009, inspirado na experiência das escolinhas 

sindicais, desenvolvida por STRs da região desde meados da década de 1990, e influenciado 

também pelos intercâmbios agroecológicos, que davam seus primeiros passos em Divino. Havia 

o interesse de lideranças juvenis que um número maior de jovens participasse dos intercâmbios, 

mas a participação era de certa forma limitada, em função da estratégia dos intercâmbios de 

envolver inicialmente um número ainda pequeno de famílias. O Ecojovem tinha como objetivos 

despertar jovens lideranças para atuarem em suas comunidades em prol de transformações nas 

condições de vida e trabalho vivenciadas no campo e nas cidades; resgatar a identidade cultural 

do campo; proporcionar a troca de saberes; capacitar jovens em agroecologia; aprofundar no 

entendimento das relações sociais de gênero; e combater o êxodo rural (ECOJOVEM, 2009). 

O Ecojovem era um grupo e ao mesmo tempo um processo de formação de jovens do 

campo do município do Divino. Um processo de formação que ocorria de forma itinerante nas 

comunidades rurais de Divino, em encontros que aconteciam principalmente em um final de 

semana, a cada dois meses, onde estava previsto a conclusão de um ciclo de formação em 

aproximadamente 24 meses, ou seja, com a realização de 12 encontros (FERRARI, 2011). 

Os encontros, ou cursos, eram realizados nos sítios de famílias agricultoras que 

recebiam os jovens, sendo realizados momentos de aprendizagem com as famílias que os 

acolhiam, nos quais contavam sua história e sua relação com aquele lugar, falavam do trabalho 
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que realizavam no sítio, das experiências agroecológicas que realizavam na produção, no 

beneficiamento, na geração de renda, entre outros aspectos. E outros momentos do curso eram 

dedicados a algum tema específico, dentre eles juventude, cooperação, políticas públicas, 

movimentos sociais, comunicação e expressão, agroecologia, espiritualidade, sexualidade e 

afetividade, terapias alternativas, cultura e relações sociais de gênero. Sempre que possível se 

contava com a ajuda de assessores para construir metodologias, trazer novos elementos sobre o 

tema proposto e orientar a discussão (FERRARI, 2011).  

O Ecojovem foi criado e organizado pelos próprios jovens do município, a partir de uma 

parceria entre a PJR e Sintraf de Divino, que mantinha financeiramente os encontros. Tiveram 

também o apoio da cooperativa de crédito, que ajudava nos transportes; do CTA-ZM, que 

contribuía no processo de construção e assessoria em alguns encontros; da Associação dos 

Produtores Rurais de Divino, que auxiliava nos transportes e na venda, com desconto, de 

produtos da agricultura familiar usados na alimentação nos encontros. Também contribuíam no 

processo as próprias famílias das comunidades rurais de Divino que recebiam os jovens durante 

os encontros.   

A iniciativa de criar o grupo partiu de alguns jovens que já militavam na PJR e no 

movimento sindical de trabalhadores rurais em Divino, participavam de atividades que o Sintraf 

realizava com o CTA-ZM, como por exemplo os intercâmbios ou as atividades de arte-educação 

ambiental com crianças e jovens do Projeto Curupira. Jovens que sentiam a necessidade de 

agregar mais jovens nas discussões e ações realizadas pelo movimento e sindicato. Vivenciava-

se um contexto no qual as escolinhas sindicais, que foram organizadas por alguns STRs da 

região, e a própria a Pastoral da Juventude Rural, que tiveram grande importância na formação 

da juventude e de lideranças do movimento sindical, estarem enfraquecidas, com dificuldades 

em conseguir envolver os jovens e as jovens do campo do município (FERRARI, 2011).  

A partir da pesquisa de mestrado realizada por Clara Teixeira Ferrari, junto ao 

Ecojovem, essa autora relata que em algumas entrevistas realizadas na época (2010) vários 

jovens afirmaram que tinham pouco envolvimento com as organizações da agricultura familiar 

do município e passaram a participar do STR, da cooperativa, da associação e de diversas 

mobilizações e atividades relacionadas ao STR e ao CTA-ZM, após o envolvimento com o 

Ecojovem (FERRARI, 2011). 

Na entrevista que realizamos agora, em nossa pesquisa, com Gilvânia, que atuou como 

representante da PJR na criação do Ecojovem, ela relata que a agroecologia era um dos elos de 

articulação da PJR com o STR. Essa era uma bandeira de luta central da PJR, tanto que o 

primeiro encontro que realizou como coordenadora da PJR em Divino, em 2005, foi sobre o 
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tema da agroecologia. E percebiam a necessidade de ampliar a participação de jovens do campo 

em processos de formação como os intercâmbios.  

Gilvânia também acrescenta que o Ecojovem concluiu o processo de formação de duas 

turmas, a primeira no período de 2009 a 2012, e a segunda entre os anos de 2015 e 2017. A 

formação dessa segunda turma contou com o apoio da cooperativa de trabalho Coopermata, que 

fez um projeto para um Fundo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB que 

apoiava cursos de formação para a juventude. E a intenção era até ter voltado com o Ecojovem 

no ano passado, em 2020, mas com a questão da pandemia... parou a conversa.  

Na percepção de Gilvânia, o Ecojovem foi um programa de formação construído a partir 

de uma parceria entre a PJR e o sindicato. Não é um movimento em si, é um espaço para formar 

lideranças para atuar dentro do sindicato, na agroecologia, na PJR. 

De quatro jovens que entrevistamos em Divino, nesta pesquisa, dois participaram da 

primeira turma do Ecojovem, e dois na segunda.  

 

3.3.7 Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia – ECOA/UFV e o Programa TEIA 

 

No âmbito do processo de constituição da rede de promoção da agroecologia na Zona 

da Mata, ainda na década de 1990, que se inicia o processo de construção do Núcleo de 

Educação do Campo e Agroecologia da UFV – ECOA/UFV, buscando fortalecer a dimensão 

científica das diferentes experiências desenvolvidas com ampla participação popular (CONTE 

et al., 2015). No entanto a institucionalização do núcleo na UFV só veio a acontecer no ano de 

2016, após um longo processo de superação dos entraves burocráticos existentes na instituição, 

que só se tornou possível por ter sido ancorado nas fortes relações estabelecidas com os 

movimentos sociais e sindicais, assim como no acesso e bons resultados alcançados em vários 

editais de pesquisa, extensão e ensino, legitimando junto à UFV a importância da criação do 

Núcleo (OLIVEIRA et al., 2018). 

Portanto, o ECOA/UFV é fruto de uma longa trajetória de interação entre a UFV, o 

CTA-ZM, as organizações de agricultores e outros diversos atores na construção da 

agroecologia na região (CARDOSO; FERRARI, 2006), e se configura como um espaço de 

articulação dos movimentos agroecológico e da educação do campo da Zona da Mata, na busca 

de aproximação de diferentes iniciativas que potencializam as construções coletivas, a partir de 

programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Um dos mais importantes programas no âmbito do ECOA/UFV é o Programa TEIA, 

um Programa de Extensão Universitária iniciado em 2005 e que busca gerar interação entre 
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Projetos de Extensão, a partir da utilização de ações integradoras e de intensa participação 

popular. O TEIA se organiza a partir de Coletivos de Criação organizativos e temáticos 

(Agroecologia, Saúde, Tecnologias Sociais, Economia Popular Solidária, Educação e 

Comunicação Populares, Gestão e Sistematização). Esses Coletivos, a partir da interação e 

demandas dos Projetos envolvidos, promovem ações com base em excursões pedagógicas, 

avaliação e planejamento comuns (FERRARI et al., 2018). 

Dentre as ações articuladoras do TEIA na região, podemos destacar a realização dos 

Terreiros Culturais nas comunidades, com o objetivo de identificar e reconhecer as culturas 

locais; as Trocas de Saberes, com a intenção de gerar novos procedimentos de interação entre 

os diferentes sujeitos e seus conhecimentos, a partir de diálogos entre os saberes acadêmicos e 

populares. Nestas atividades foram desenvolvidas, apropriadas e reinventadas, metodologias 

participativas como as Instalações Artístico Pedagógicas, as adaptações do Círculo de Cultura, 

dentre outras (CONTE et al., 2015). A perspectiva político-pedagógica do Programa TEIA está 

alicerçada nas propostas de educação popular e da metodologia de pesquisa participante 

(SANTOS; BARBOSA; KÖLLN, 2013). 

Se há um evento emblemático do Programa TEIA é a “Troca de Saberes”, um evento 

realizado pelo TEIA e seus parceiros no campus da UFV, por ocasião da realização do 

tradicional evento de extensão desta universidade que é a “Semana do Fazendeiro”. Fazendo de 

certa forma um contraponto à Semana do Fazendeiro, mas integrado a esta, durante quatro dias 

são realizadas mesas de debates, em torno de temas relevantes levantados nas ações junto aos 

parceiros; instalações pedagógicas diversas, que ilustram e socializam os resultados de 

diferentes projetos e organizações; atividades culturais, de valorização da cultura popular; 

plenárias de avaliação, dentre outras atividades (SANTOS; BARBOSA; KÖLLN, 2013). 

Desde o início de seu funcionamento, a cada ano o Programa TEIA passava a incorporar 

novos atores e novos projetos de extensão, chegando a ter em 2013 mais de trinta projetos em 

execução, envolvendo centenas de estudantes de graduação como bolsistas, muitos destes 

desenvolvendo suas atividades diretamente junto às organizações parceiras do programa. Tal 

dinâmica forçava o programa a exercitar continuamente um processo criativo de reinventar sua 

organicidade, buscando conferir mais sentido de corpo às suas ações através do aprofundamento 

de temas estratégicos como: agroecologia; economia popular solidária; gênero e feminismo; 

educação e cultura popular (BARBOSA et al., 2013). 
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FOTO 5 – XI TROCA DE SABERES NA UFV, 2019 

 

 
 

FONTE: Registro colaborativo Troca de Saberes – 2019 

 

A criação e fortalecimento dessa teia de projetos em sinergia, que se articulam através 

de concepções, práticas e metodologias semelhantes foi a forma buscada para promover uma 

relação horizontal entre diferentes saberes e diferentes atores envolvidos na construção da rede 

de agroecologia da Zona da Mata, contribuindo na desmistificação do saber acadêmico pelos 

agricultores e agricultoras, que passam a se perceber também como detentores de valiosos 

conhecimentos, legitimando seu saber (MOREIRA; HERDY; BARBOSA; 2016).  

Todos os jovens e as jovens que entrevistamos nesta pesquisa, que estudaram ou 

estudam na UFV, em algum momento de sua graduação estiveram envolvidos com alguma ação 

do TEIA ou ECOA/UFV. 

 

3.3.8 Cursinho Popular “Tecendo Sonhos” (Espera Feliz - MG) 

 

Em 2008 foi iniciado no município de Espera Feliz a experiência de um Cursinho Pré-

ENEM80 (antes Pré-Vestibular) de Educação Popular do Campo em Espera Feliz. Esse cursinho 

conhecido como “Tecendo Sonhos”, surgiu a partir de uma parceria entre o Programa TEIA e 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espera Feliz, apoiado por um projeto de extensão do 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária – Pibex da UFV. Posteriormente o 

Programa TEIA apoiou o cursinho com várias bolsas de extensão universitária. A parceria 

envolvia ainda os STRs de Caiana e de Caparaó, o CTA-ZM, a Associação Intermunicipal 

                                                           
80 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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Naturalista dos Terapeutas Populares – Teravida, a PJR, e a Cooperativa de Produção da 

Agricultura Familiar Solidária de Espera Feliz – CooFeliz (TEIXEIRA et al., 2016). 

O Cursinho Popular “Tecendo os Sonhos” tem como objetivo facilitar o acesso de 

jovens do campo à universidade pública, assim como propiciar uma formação integral, através 

de um processo de troca de conhecimentos onde se busca trabalhar conteúdos referentes ao 

vestibular a partir de elementos presentes no contexto da vida dos jovens do campo (TEIXEIRA 

et al., 2016). 

As atividades do cursinho eram realizadas uma vez por mês, em um final de semana, 

em um espaço cedido pela comunidade de São Felipe. Professores/as da rede pública local e 

estudantes da UFV atuavam como professores/monitores, a partir de um trabalho voluntário 

(alguns estudantes da UFV tinham bolsas de extensão). Os encontros mensais, que serviam 

como orientação relacionada ao conteúdo a ser aprofundado pelos cursistas, foram estruturados 

em eixos temáticos, a partir dos quais se buscava articular os conteúdos das disciplinas. Os 

encontros serviam assim para direcionar o estudo que os cursistas faziam em grupos, e as 

dúvidas eram trazidas para o próximo encontro (SANTOS; BARBOSA; KÖLLN 2013). 

A abordagem das disciplinas a partir de eixos temáticos que fazem parte do cotidiano 

dos cursistas propicia um processo de reflexão sobre a realidade e as formas de nela intervir. 

Ao se trazer para o debate a relação com a terra e os próprios hábitos alimentares, tendo em 

vista a procedência dos alimentos, foram realizadas visitas às famílias que já vinham 

construindo experiências agroecológicas em seus sítios. A utilização de produtos vindos destas 

famílias na alimentação feita nos encontros e o envolvimento das famílias em seu preparo eram 

formas buscadas para potencializar a reflexão sobre a realidade camponesa (TEIXEIRA et al., 

2016). Uma das jovens entrevistadas em nossa pesquisa relatou o grande impacto de uma visita 

a uma experiência agroecológica, feita durante o período que participou do cursinho, na sua 

aproximação com a agroecologia.  

Embora o cursinho tivesse como objetivo o aprendizado de conteúdos relacionados ao 

ENEM, para jovens do campo interessados em ingressar na universidade, ele se constituía 

também como um espaço de orientação mais amplo, relacionada às expectativas vivenciadas 

pelos jovens, à desnaturalização de conceitos sobre as dificuldades de acesso e permanência na 

universidade pública. Neste aspecto, destaca-se uma atividade promovida pelo cursinho nos 

anos de 2008 e 2009: a Semana de Vivência. Esta é uma ação em que os estudantes do cursinho 

passam uma semana nas dependências da UFV, frequentando aulas dos cursos que almejam 

ingressar, visitando as instalações e convivendo, a partir de um acolhimento solidário, com 

estudantes da universidade, em sua maioria bolsistas do Programa Teia. Foi uma ação com 
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impacto significativo em despertar o interesse pela universidade, contribuindo para que 

perdessem o medo a partir de um maior domínio sobre os conhecimentos necessários à entrada 

em um ambiente desconhecido como a UFV (SANTOS; BARBOSA; KÖLLN, 2013). 

 

3.3.9 Projeto Curupira - Arte Educação Ambiental e Agroecologia  

 

Este é mais um dos projetos desenvolvidos pelo CTA-ZM na Zona da Mata, em parceria 

com os STRs, mas também envolvendo escolas municipais e estaduais de ensino fundamental 

e secretarias municipais de educação. Desde 2006, o Projeto Curupira – Arte-educação 

Ambiental e Agroecologia realiza suas atividades em 33 escolas dos municípios de Araponga, 

Acaiaca, Divino e Viçosa, envolvendo aproximadamente 5.000 crianças e adolescentes, com 

idade entre 03 e 18 anos, além de 500 educadores que atuam nestas escolas. 

A criação desse projeto surgiu a partir da percepção, pelo CTA-ZM, da necessidade de 

sensibilizar também as crianças e adolescentes para o debate da agroecologia, uma vez que se 

constituem sujeitos de direitos e atuantes no mundo, que interferem na realidade de suas 

famílias e comunidades, contribuindo para a transformação social. Portanto, crianças e 

adolescentes vistos como sujeitos críticos e atuantes em seu contexto, e não como como seres 

incompletos, em formação, incapazes de transformar a realidade onde vivem, uma visão 

recorrente a respeito da infância, da adolescência e da própria juventude (CORTES; SANTOS; 

CUNHA, 2017). 

 
FOTO 6 – EQUIPE DO PROJETO CURUPIRA/CTA-ZM E CRIANÇAS DE ESCOLA MUNICIPAL EM  

                      VIÇOSA-MG, 2018 

 

 

FONTE: Acervo CTA-ZM 
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É nessa perspectiva que o CTA-ZM procura se basear nos pressupostos da Arte-

educação, enfatizando componentes lúdicos e artísticos, mas também tendo apoio da pedagogia 

crítica, que estimule uma visão crítica do mundo, da sociedade e da relação ser 

humano/natureza. Se busca, a partir de atividades que utilizam linguagens artísticas, como a 

dança, a música, o teatro, o desenho, contribuir na valorização das experiências locais e do 

conhecimento popular, utilizando a arte-educação como ferramenta de aprendizagem e ação na 

educação ambiental e agroecologia (CORTES; SANTOS; CUNHA, 2017).  

O projeto teve início no município de Divino, envolvendo famílias agricultoras parceiras 

do CTA-ZM em outros programas de trabalho. Só depois que expande sua ação envolvendo as 

escolas municipais e estaduais, e algumas EFAs, ampliando as atividades para os municípios 

de Araponga, Acaiaca e Viçosa. Nas entrevistas que realizamos nesta pesquisa houveram várias 

referências feitas por jovens entrevistados/as, relativas à sua participação, quando ainda 

crianças ou adolescentes, em atividades promovidas pelo Projeto Curupira, ressaltando a sua 

importância na sua aproximação com a agroecologia. 

 

3.3.10 Programa Mulheres e Agroecologia  

 

O CTA-ZM foi fundado e iniciou suas atividades em 1987, mas foi somente no final da 

década de 1990 que começou a desenvolver um olhar crítico sobre as relações de gênero no 

meio rural e também as que estavam expressas em sua própria organização institucional. A 

criação e o funcionamento de um grupo de apoio de gênero dentro da organização, composto 

por quatro agricultoras (lideranças de STRs da região), foi uma das primeiras iniciativas 

voltadas para alcançar o objetivo, incluído em seus projetos institucionais desde então, de “[...] 

promover a equidade nas relações sociais de gênero e gerações, contribuindo para que os jovens 

e as mulheres agricultoras participem efetivamente dos processos de decisão, no âmbito familiar 

e/ou social” (CTA-ZM, 2007, p. 18). 

No entanto, foram necessários mais alguns anos para que a entidade percebesse que não 

bastava garantir vagas para as mulheres agricultoras em seus programas de formação, mas que 

era preciso ações específicas de fortalecimento das mulheres para que ocupassem espaços de 

poder. Foi em 2008 que o CTA-ZM realizou uma pesquisa81, abrangendo os municípios de 

                                                           
81 A pesquisa intitulada “Gênero e Construção do Espaço: Agricultoras e Agroecologia na Zona da Mata Mineira”, 

com o objetivo de  analisar a relação entre Gênero e Agroecologia, problematizando impactos, produções, 

reproduções e ressignificações do conhecimento/práticas agroecológicas, tendo como referência o lugar ocupado 

pelas mulheres no contexto da agricultura familiar, além de qualificar a abordagem de gênero nas ações 

desenvolvidas pelos movimentos e organizações sociais no campo da Agroecologia (LADEIRA et al., 2011). 
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Acaiaca, Araponga, Divino e Espera Feliz, que identificou a necessidade de criação de espaços 

específicos em que as mulheres pudessem discutir, refletir e apontar alternativas para 

transformação da realidade em que vivem (LADEIRA et al., 2011).  

A partir desta pesquisa que o CTA-ZM deu início a vários programas de formação, 

sendo o primeiro o Programa de Formação Mulheres e Agroecologia, envolvendo 150 mulheres 

da Zona da Mata e Leste de Minas Gerais, no qual aliava a formação em práticas agroecológicas 

e autonomia das mulheres com o objetivo de as empoderar politicamente. Na sequência 

desenvolveu o Programa de Formação em Feminismo e Agroecologia, que buscou aliar a 

construção política do feminismo e da agroecologia. E, finalmente, o Programa de Formação 

em Gestão de Empreendimentos para Mulheres, no qual se fez uma formação específica para 

mulheres na autogestão dos seus empreendimentos (CARDOSO, 2016).  

 

FOTO 7 – REUNIÃO DO MOVIMENTO DE MULHERES DA ZONA DA MATA E LESTE DE MINAS, EM  

                  DIVINO-MG. 

 

 
 

FONTE: Acervo CTA-ZM. 

 

Assim se constitui o Programa Mulheres e Agroecologia do CTA-ZM, que incorpora 

não só os processos de formação mencionados, mas busca criar estratégias de fortalecimento 

do Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste de Minas, que envolve esse público das 

mulheres agricultoras agroecológicas de 14 municípios da região, envolve o acompanhamento 

técnico de grupos produtivos de mulheres, incluindo-os em políticas públicas como o Programa 

Ecoforte, que integrou o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO 

(CARDOSO, 2016). 
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Outra ação importante do Programa Mulheres e Agroecologia foi o desenvolvimento e 

implementação da Caderneta Agroecológica, um instrumento metodológico no qual as 

agricultoras registram diariamente a quantidade e renda obtida com a doação, a venda, o 

consumo e a troca de produtos e serviços elaborados a partir do seu trabalho. Se constitui como 

uma proposta de monitoramento da produção da agricultura familiar e camponesa com o 

objetivo de dar visibilidade e valorizar a produção agroecológica, sobretudo das mulheres 

agricultoras. 

Portanto, o Programa Mulheres e Agroecologia do CTA-ZM atua em diversas frentes, 

tanto na formação de caráter técnico e político da agroecologia, na formação feminista que 

busca contribuir para tirar as mulheres do lugar subordinado imposto pela sociedade patriarcal, 

como na construção de estratégias que deem visibilidade ao trabalho das mulheres agricultoras 

e ampliem seu acesso aos mercados e às políticas públicas (CARDOSO, 2016).  

Apesar de só uma das jovens entrevistadas em nossa pesquisa ter mencionado 

diretamente o Programa de Mulheres e Agroecologia, consideramos que suas ações tiveram 

influência nos demais programas do CTA-ZM e nas organizações e movimentos de 

agricultores/as, assim como em muitas experiências agroecológicas aqui descritas. 

 

3.3.11 Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Licena/UFV 

 

Como foi descrito anteriormente, o ECOA/UFV, construído a partir de uma longa 

trajetória de interação entre UFV, organizações de agricultores/as e organizações como o CTA-

ZM, é herdeiro de um conjunto de programas e projetos em desenvolvimento nesta 

universidade. E é no âmbito das ações desenvolvidas por esse Núcleo que é criado o Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em ciências da natureza – Licena/UFV. 

Portanto, é dessa trajetória e interface da Educação do Campo com a Agroecologia que, 

professores de diversos departamentos da UFV recepcionam o Edital de Seleção Nº 2/2012 do 

Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO e mobilizam organizações 

parceiras do movimento social para elaboração da proposta de implantação do Curso de 

Licenciatura e Educação do Campo nesta universidade. A proposta surge assim alicerçada em 

uma parceria histórica com diferentes organizações e movimentos sociais, cujas ações têm sido 

articuladas no âmbito de diversos programas e projetos institucionais (FERRARI et al., 2018). 

O curso, que se situa no âmbito da área de conhecimento das Ciências da Natureza e dos 

princípios da Educação do Campo, busca o desenvolvimento de uma formação que, orientada 

por abordagem multidisciplinar, articule as práticas sociais escolares e não escolares e os 
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saberes da experiência dos diferentes sujeitos e movimentos do campo aos saberes produzidos 

nas diferentes áreas do conhecimento acadêmico. Sua perspectiva é formar professores para 

uma atuação profissional que, além da docência, possibilite a gestão dos processos educativos 

que acontecem nas escolas do campo e nos outros espaços socioeducativos (UFV, 2014). 

A Licena/UFV foi implementada no primeiro semestre de 2014 e habilita professores 

para a docência em Ciências da Natureza, em um currículo organizado em 8 (oito) semestres, 

por meio da Formação por Alternância. Confere aos formandos o diploma de Licenciado em 

Educação do Campo em Ciências da Natureza, habilitados para atuarem nos anos finais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

A organização curricular da Licena/UFV contempla um percurso formativo composto 

por eixos temáticos anuais e por temas geradores semestrais que se articulam com os conteúdos 

disciplinares potencializando a abordagem interdisciplinar. O acompanhamento do tempo 

comunidade dos educandos se dá em articulação e diálogo com os movimentos sociais, 

organizações sindicais do campo, secretarias de educação e escolas do campo, tanto na 

construção, quanto na execução. 

 

FOTO 8 – ACOMPANHAMENTO DO TEMPO COMUNIDADE REALIZADO PELA LICENA/UFV, EM  

                     2017 

 

 
 

FONTE: Acervo Licena/UFV. 

 

O curso adota o conceito de agroecologia como ciência, prática e movimento (WEZELL 

et al., 2009) e essa abordagem se faz presente por meio da relação das experiências dos 

educandos (práticas educativas, de trabalho e de organização social) e a associação dessas 

experiências nos enfoques das disciplinas e dos instrumentos pedagógicos utilizados. Outra 

abordagem é a pedagogia do trabalho, trazendo a discussão a escola do trabalho e a sua relação 
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com as escolas do campo, fazendo a relação entre o trabalho socialmente necessário como 

princípio básico da formação, em que o vínculo entre agricultura camponesa e agroecologia se 

coloca enquanto eixo central para a organização dos conteúdos escolares (FERRARI et al., 

2018). 

A Licena/UFV recebe estudantes de diversas regiões do estado, além da Zona da Mata. 

Nos primeiros anos de funcionamento do curso vieram muitos estudantes do Vale do 

Jequitinhonha, Norte de Minas e Vale do Rio Doce, especialmente oriundos de assentamentos 

da reforma agrária e comunidades quilombolas. Os estudantes da Zona da Mata têm origem 

variada, muitos são monitores ou egressos das EFAs, outros com vínculos com o movimento 

sindical de trabalhadores rurais, outros filhos de agricultores sem vínculo com organizações, 

alguns de assentamentos e comunidades quilombolas. Tem ainda aqueles que já atuam em 

escolas na zona rural e tem também estudantes (poucos) ainda sem vínculos direto com o 

campo.  

Para se ter uma ideia do impacto da Licena/UFV na Zona da Mata, dos 188 egressos do 

curso, aqueles que entraram nos anos 2014 a 2016, 43% são dessa região, ou seja, 80 egressos 

na Zona da Mata. Do total de egressos 42,5% encontram-se atuando na educação escolar; 27,5% 

atuando na gestão de processos educativos e processos comunitários; 21,2% continuam 

estudando/fazendo outras formações; 18,8% atualmente são trabalham como agricultores ou 

agricultoras familiares; e somente 15% não se encontra atuando em sua área de formação.  

Atualmente, encontram-se matriculados na Licena/UFV 278 estudantes, somando as 

turmas de 2017 a 2021. Destes estudantes, 56% são da Zona da Mata, ou seja, 156 estudantes. 

Estes dados mostram, em primeiro lugar, que vem crescendo a proporção de estudantes dessa 

região no curso, em comparação com as demais regiões do estado. E, em segundo lugar, que 

daqui a quatro ou cinco anos, teremos cerca de 230 educadores e educadoras do campo, 

formados na Licena/UFV, em sua grande maioria atuando na região, dentro de sua área de 

formação, ou seja, diretamente vinculados ao campo. 

 

3.3.12 Experiências agroecológicas das famílias agricultoras 

 

Existe na Zona da Mata um grande número de experiências agroecológicas realizadas 

pelas famílias agricultoras em seus sítios. O CTA-ZM, em parceria com o ECOA/UFV, vem 

desenvolvendo um esforço de registrar e divulgar tais experiências através de boletins 

denominados “Nossa Roça: experiências de agricultura familiar e agroecologia”. Mesmo já 

tendo publicado em torno de cinquenta desses boletins, sabemos que o número de experiências 
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é muito maior. Descrevemos a seguir, a partir de informações contidas nestes boletins, algumas 

dessas experiências, porque são experiências vivenciadas por jovens do campo que 

entrevistamos nesta pesquisa. Consideramos que assim contribuímos também para a 

contextualização da relação destes jovens com a agroecologia. 

 

3.3.12.1 A propriedade de Dadinho e Cida82 

 

Geraldo Cândido da Silva, conhecido como Dadinho, foi um dos agricultores que ajudou 

a fundar o STR de Tombos e o CTA-ZM. Casou-se em 1993 com a Maria Aparecida de Almeida 

Pedrosa (Cida), casamento que resultou no nascimento de um filho e duas filhas, uma delas 

entrevistada em nossa pesquisa. Dadinho trabalhava como meeiro e só em 1997 comprou seu 

primeiro pedaço de terra. Posteriormente, com uma com nova compra, conseguiram formar o 

sítio que tem aproximadamente 12 hectares. É a partir da compra da terra que o casal inicia a 

experiência agroecológica no sítio. 

A estratégia inicial foi de produzir muita massa vegetal na propriedade para virar esterco 

e adubar a terra. Começou a plantar banana e muitas outras coisas nas lavouras de café que 

formava, dentre elas a pitanga, cacau, abiu, uvaia, cabeludinha e acerola. Produzem também 

muitas hortaliças, plantas medicinais e plantas ornamentais. Ou seja, plantou o café sombreado 

e o enfeitou, e viu a sua produção aumentar. Com uma produção diversificada, viu também seus 

custos diminuírem, pois não usa nem adubo e nem agrotóxico. A esta estratégia produtiva 

ambientalmente saudável, desenvolveram outra: a comercialização direta dos seus produtos. O 

estilo de se produzir agradou aos consumidores, principalmente, aos estudantes das escolas 

públicas que consomem estes alimentos, através da alimentação escolar, mas também aqueles 

que frequentam a feira de Pedra Dourada. 

 

3.3.12.2 Café orgânico nos sítios da Pedra Redonda: a família de Edmar e Elisângela83 

 

Na história da vida de Edmar houve um período que saiu de Araponga e foi morar na 

cidade de São Paulo para trabalhar, vivendo por lá durante 13 anos. Depois retornou, insatisfeito 

com a vida na cidade grande. Através da conquista de terra em conjunto comprou .um pedaço 

de terra e voltou a ser agricultor. Casou-se com Elisângela, tem dois filhos, Maria Clara e Pedro 

Lucas. Pedro Lucas é um dos jovens entrevistados em nossa pesquisa. Atualmente eles residem 

                                                           
82 Fonte: CTA-ZM (2011). 
83 Fonte: CTZ-ZM (2014). 
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na cidade para conciliar com o trabalho de Elisângela, que é professora, mas Edmar continua a 

trabalhar na roça, ao pé da Pedra Redonda.  

A partir de discussões em que se envolveu no STR e CTA-ZM, em 2003, Edmar iniciou 

o processo de transição de sua lavoura de café para o sistema orgânico. Segundo o próprio 

Edmar: “[...] para montar um sistema equilibrado, é importante olhar para a natureza para 

desenharmos o sistema. A observação da natureza é importante até para sabermos se vamos 

trabalhar na sombra ou no sol” (CTA-ZM, 2014, p.2). Esta “observação da natureza” se revela 

no seu sistema produtivo quando, em seu manejo de pragas e doenças, analisa que “[...] o ar 

que corre entre as plantas de café combate a ferrugem; as aranhas controlam a broca-do-café e 

as vespas e abelhas controlam o bicho mineiro” (CTA-ZM, 2014, p.2). Onde tem bastante 

diversidade de plantas os parasitas não atacam muito, assim deixam o cipó suma, como atrativo 

para vespas e abelhas. A embaúba serve de atrativo para o jacu, na época da germinação do 

feijão, pois tendo o fruto da embaúba para alimentar o jacu, ele não ataca o pé de feijão. E por 

aí vai... 

As lavouras de café são orgânicas, onde se faz a colheita de forma seletiva e a secagem 

natural, o que tem garantido excelente qualidade da bebida do café. Edmar e seus irmãos já 

receberam vários prêmios pela qualidade da bebida do café. Inclusive, Pedro Lucas também já 

foi premiado com o café que colheu em sua “lavourinha”. Em 2006 o café de Edmar foi eleito 

o melhor café de Minas Gerais. O café dos irmãos é certificado como orgânico pela certificadora 

Alemã Brazilian Specialty Coffee – BCS, e é comercializado pela Cooperativa dos Agricultores 

Familiares de Poço Fundo, no Sul de Minas. Além do café, produzem frutas, legumes, criam 

animais e exploram o turismo rural nas propriedades. 

 

3.3.12.3 “Morar na roça foi por querer e teimosia”: a família de Irene e João Márcio84 

 

Irene, natural de Carangola, morava e trabalhava em um Posto de Saúde e depois na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Divino, quando conheceu João 

Márcio, que na época trabalhava em uma fazenda nas proximidades. Se casaram em 1990 em 

Divino e enfrentaram muitas dificuldades até conseguirem construir a própria casa com a ajuda 

de parentes. Hoje o casal possui três filhos: Marcelo, Ana Carolina e João Márcio e moram na 

zona rural de Divino/MG, trabalhando na roça e na transição agroecológica. João Marcio, o 

filho mais novo do casal, é um dos jovens entrevistados em nossa pesquisa. 

                                                           
84 Fonte: Zanelli et al. (2016).  
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Somente em 2009, depois de vários empréstimos ao banco, conseguiram comprar um 

pedaço de terra. Contam que tiveram muito trabalho para deixar a propriedade tão bonita e 

diversificada como está hoje. O primeiro plantio foi de mandioca, arroz, amendoim, milho, 

abóbora e feijão. Depois de alguns anos conseguiram construir, através do Programa Nacional 

de Habitação Rural – PNHR, a casa onde vivem hoje. Por isso João Márcio (pai) afirma que 

“[...] morar na roça foi por querer e teimosia nossa” (ZANELLI et al., 2016, p.1), pois o começo 

não foi nada fácil. 

No sítio onde moram produzem uma grande diversidade de plantas: arroz, cana, couve, 

cebolinha, chuchu, beterraba, jabuticaba, manga, goiaba, laranja, caju, banana, mamão, maçã, 

romã, graviola, lichia, mexerica, acerola, ameixa, jambo, abacate, pêssego, limão, jaca, 

mandioca, café, plantas ornamentais e plantas medicinais. Além dos animais: peixes, vacas, 

porcos e galinhas. Produzem muito dos alimentos que consomem e dependem pouco de 

supermercados, garantindo a segurança e soberania alimentar da família.  

A família comercializa café, leite, queijo, hortaliças e polpas de fruta, principalmente de 

manga e caju, preparadas por Irene. Além das polpas de frutas e trabalho doméstico realizado 

por Irene, ela também dedica parte do seu tempo semanal para cuidados com a fabricação de 

artesanatos, incrementando a renda da família. Existe na propriedade um biodigestor que 

fornece o gás de cozinha, substituindo a utilização do botijão de gás comum.  

 

3.3.12.4 A agroecologia mudou o jeito de ver o mundo: a história de Luciana e Gilberto85 

 

Luciana e Gilberto formam um jovem casal que optou por permanecer no campo e 

produzir de forma agroecológica. Luciana foi uma das jovens que entrevistamos em nossa 

pesquisa. O sítio onde moram e trabalham está localizado na comunidade da Vargem Grande 

de Baixo, em Divino/MG. A propriedade foi adquirida em 2010, de forma coletiva, por meio 

da Política Nacional de Crédito Fundiário – PNCF.  Sete agricultores que já moravam e 

trabalhavam na região como meeiros participaram do projeto, e todos buscam produzir de forma 

agroecológica, sem o uso de agrotóxicos.  

 Gilberto e Luciana participam ativamente do Sintraf e fazem parte da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais de Divino e Orizânia e da Cooperativa da Agricultura Familiar e 

Solidária de Divino e Orizânia – COOPERDOM. Além disso, estão envolvidos no movimento 

das CEBs, na PJR e colaboram também com o CTA-ZM. 

                                                           
85 Fonte: CTA-ZM (2016).  
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Gilberto se aproximou inicialmente da agroecologia a partir do seu contato com a PJR, 

o que o fez mudar sua forma de lidar com a terra e o ajudou a valorizar sua identidade 

camponesa. Já Luciana conheceu a agroecologia quando começou a namorar com Gilberto, o 

que contribuiu na sua participação nos movimentos sociais e nas associações, que gerou 

também mudanças na sua relação com a terra e com as pessoas. Como ela diz: “[...] mudou 

completamente meu jeito de ver o mundo” (CTA-ZM, 2016, p.1). 

A lavoura de café no sítio é consorciada com árvores, onde se encontram capoeira 

branca, abacate, cedro, papagaio e outras árvores, além das bananeiras e mandioca. Gilberto 

não capina o cafezal, apenas roça, o que garante um solo sempre coberto e protegido do sol e 

do impacto das gotas da chuva. A presença das árvores e o manejo do mato no cafezal 

contribuem para um solo e para que precisem comprar menos adubo químico. No sítio há 

também uma área de pasto dedicada à criação de gado. Além do pasto, o gado é alimentado 

com recursos provenientes do sistema agroflorestal das lavouras, como as bananeiras. O esterco 

do gado é utilizado no biodigestor, que fornece o gás para a cozinha, e após passar pelo 

biodigestor, é utilizado como adubo orgânico. O quintal também é agroflorestal, com árvores 

frutíferas consorciadas com flores e verduras. A variedade de espécies, tanto domésticas como 

silvestres, buscam imitar as condições de equilíbrio da natureza. 

 

*** 

 

É importante destacar após a descrição destas experiências que estas são diversas em 

termos da escala e do número de pessoas envolvidas, do tempo de duração, da intensidade da 

vivência pelos/as jovens, do grau de institucionalização, dentre outros aspectos. A vivência de 

uma experiência agroecológica em uma EFA, por exemplo, que envolve um processo de 

formação de pelo menos três anos, é distinta daquela que resulta da participação de jovens em 

alguns intercâmbios agroecológicos. Da mesma forma que o contato com a agroecologia 

somente a partir de uma EFA é diferente daquele que resulta da convivência cotidiana em uma 

família que desenvolve uma experiência agroecológica há anos. 

Também é necessário deixar claro que os/as jovens entrevistados, em sua maioria, e em 

graus variados, vivenciaram simultaneamente várias das experiências descritas, o que resulta 

em uma multiplicidade de influências em seus processos de socialização e formação.  
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CAPÍTULO 4 – SITUAÇÃO JUVENIL E PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO  

 

Nos capítulos anteriores buscamos, em primeiro lugar, analisar a produção 

teórica/acadêmica relativa ao tema da juventude rural/juventude do campo, onde concluímos 

por adotar um enfoque das juventudes do campo, no plural, de forma que pudéssemos analisar 

em profundidade os modos de vida de jovens inseridos em uma conjuntura socioeconômica e 

cultural específica da Zona da Mata de Minas Gerais, na qual se consolidaram diferentes 

experiências agroecológicas. Em seguida, ao descrever as experiências que foram e são 

vivenciadas pelos jovens, buscamos situá-las historicamente não só em relação ao contexto 

regional, mas a aquele mais geral que se refere ao desenvolvimento capitalista do campo no 

Brasil.   

Neste capítulo, começamos a trazer os dados coletados nas entrevistas feitas com jovens 

do campo da região, analisando como eles traduzem uma situação juvenil peculiar, que enseja 

processos de socialização que por vezes se aproximam e por outras vezes se afastam de uma 

condição juvenil mais geral, focalizada em estudos mais amplos da juventude rural. 

 

4.1 AS JOVENS E OS JOVENS DO CAMPO ENTREVISTADAS/OS 

 

Consideramos oportuno neste momento, antes de adentrarmos na análise dos dados 

levantados nas entrevistas, trazer uma breve biografia de cada uma das jovens e dos jovens 

entrevistados. Acrescentando essa informação a aquelas já apresentadas nos critérios de seleção 

dos jovens, na introdução desta tese, queremos ir familiarizando e situando o leitor acerca destas 

e destes jovens, e de certa forma também esclarecer mais um pouco sobre de que juventude do 

campo estamos falando. 

 

4.1.1 Edcarlos 

 

Edcarlos é um jovem negro de 18 anos que nasceu e viveu na cidade de Ponte Nova até 

os nove anos de idade. Nessa época ele e sua mãe foram morar em Araponga para ajudar a tia 

que estava grávida. Posteriormente, o avô de Edcarlos veio a falecer e sua mãe retornou para 

Ponte Nova, mas Edcarlos permaneceu morando com os tios, uma vez que tinha se adaptado 

muito bem com a vida em Araponga, onde permanece morando até hoje. Edcarlos teve seu 

primeiro contato com a agroecologia quando foi estudar na EFA de Jequeri, mas considera que 

começou mesmo a adentrar no aprendizado e vivência da agroecologia quando terminou o 
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ensino fundamental e ingressou no ensino médio na EFA Puris, período no qual passou a ajudar 

o tio em sua lavoura de café orgânico. Antes mesmo de se formar em técnico agropecuário na 

EFA Puris, iniciou um estágio em uma empresa de produtos agropecuários em Araponga e após 

a sua formatura foi contratado por essa empresa, onde continua trabalhando até os dias atuais.  

 

4.1.2 Eliana 

 

Eliana é uma jovem de 19 anos, também egressa da EFA Puris. Ela nasceu e viveu na 

Comunidade de Salazar, em Araponga, lugar onde, segundo Eliana, adquiriu sua identidade 

enquanto sujeita do campo. Eliana fez seus estudos nas escolas municipal e estadual de 

Araponga, antes de ingressar no ensino médio na EFA Puris. Mesmo tendo convivido com 

experiências agroecológicas em sua comunidade, considera que passou a vivenciar mesmo a 

agroecologia a partir do seu ingresso na EFA. Após se formar no ensino médio ingressou em 

2019 na Licena/UFV onde cursa o quarto período nesta licenciatura em educação do campo. 

Atualmente Eliana está casada com um monitor/professor da EFA Puris e reside na cidade de 

Canaã, situada entre Araponga e Viçosa. 

 

4.1.3 Pedro Lucas 

 

Também em Araponga encontramos o jovem Pedro Lucas, que recentemente completou 

18 anos. A mãe de Pedro Lucas é professora na escola estadual em Araponga, onde ele sempre 

estudou e completou o ensino médio. Seu pai é um agricultor, descendente de negros e 

indígenas Puri, com uma longa experiência com agroecologia. Há mais de trinta anos seu pai já 

participava das ações nas CEBs e no STR em Araponga, que resultaram na implementação de 

muitas experiências agroecológicas, dentre as quais a sua, na comunidade da Pedra Redonda. 

Uma experiência de referência na região, de cafeicultura orgânica, visitada frequentemente por 

agricultores, estudantes, técnicos e pesquisadores. Hoje, Pedro Lucas, além de ajudar o pai no 

sítio, constrói a sua própria experiência agroecológica com um sistema agroflorestal de 

produção de café orgânico. 

 

4.1.4 Rosiane (Rosi) 

 

Rosi é também descendente de negros e puris, filha de um agricultor e uma agricultora 

envolvidos no movimento agroecológico em Araponga há mais de trinta anos. Seu pai foi 
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presidente do STR e um dos agricultores que ajudaram a fundar o CTA-ZM. Portanto, Rosi, 

que hoje está com 21 anos, já nasceu em meio a esse movimento, vivenciando desde criança a 

experiência agroecológica de sua família. A experiência familiar já demonstra sua influência 

quando Rosi cria um grupo de agroecologia na escola estadual de Araponga, onde concluiu o 

ensino médio. Após sua formatura, com apenas 17 anos segue para Viçosa para fazer o curso 

de Bacharelado em Administração na UFV. Para se manter em Viçosa, Rosi realiza diversos 

tipos de trabalho, dentre os quais como estagiária na equipe administrativa do CTA-ZM, onde 

permanece trabalhando até hoje, momento em que já cursou praticamente metade do seu curso 

de graduação. 

 

FOTO 9 – ROSI E SUA FAMÍLIA, ONZE ANOS ATRÁS 

 

 
 

FONTE: Cedida por Rosiane (Dados da pesquisa). 

 

4.1.5 Willian 

 

Por fim, o último jovem de Araponga entrevistado é Willian, também negro e 

descendente de puris, hoje com 23 anos. Assim como Rosi, Willian nasceu em meio a 

experiências agroecológicas na comunidade de Praia D’Anta, onde se iniciaram as primeiras 

experiências com agroecologia no município, há mais de trinta anos atrás. Willian fez o ensino 

fundamental em escolas municipal e estadual, mas fez o ensino médio na EFA Puris. A partir 

daí foi também para Viçosa onde ingressou no curso de Educação Infantil, mas no ano seguinte 

foi para o curso de Geografia, ambos na UFV. Antes de ir para Viçosa Willian trabalhava nas 

lavouras de café junto com sua família, mas agora faz estágio no Programa Curupira do CTA-

ZM, é militante do movimento sindical, integrando a Coordenação Regional da Juventude 
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Trabalhadora Rural, no Polo Sindical Zona da Mata da FETAEMG. Atua também na Pastoral 

da Juventude Rural, onde diz que dedica a maior parte do seu tempo de militância, na promoção 

da agroecologia. Nas últimas eleições de 2018, se candidatou a vereador pelo PT, em Araponga, 

mas não conseguiu votos suficientes para se eleger.  

 

FOTO 10 – WILLIAN E PARTE DA DELEGAÇÃO DE MINAS GERAIS NO ASSENTAMENTO  

                             NORMANDIA, EM CARUARU, POR OCASIÃO DA ASSEMBLEIA NACIONAL DA PJR,  

                             EM 2016. 

 

 
 

FONTE: Cedida por Willian (Dados da pesquisa). 

 

 4.1.6 Irineu 

 

Já Irineu é de Divino, onde nasceu e permanece até hoje. Ele faz parte do grupo de 

jovens mais maduros, que entrevistamos. Hoje está com 28 anos. Irineu estudou no ensino 

fundamental e médio em escolas municipal e estadual em Divino, e depois fez um curso de 

Técnico em Enfermagem, pela Fundação Antônio Carlos. Trabalhou durante quatro anos em 

uma clínica particular em Divino, mas mesmo neste período nunca deixou de trabalhar na 

agricultura junto com sua família. Em 2007 passou a frequentar encontros da PJR, daí ingressou 

no grupo Ecojovens e passou a atuar junto ao STR de Divino. Foi através dessa militância no 

movimento que Irineu teve contato com as experiências agroecológicas. Há cinco anos atrás, 

com o falecimento de seu pai, passou a dirigir sua própria experiência, em seu próprio sítio, a 

partir da divisão da terra entre ele e os irmãos. Hoje continua trabalhando no sítio com sua 

esposa, cuidando do primeiro filho do casal. Irineu foi candidato a vereador nas últimas eleições 

de 2018, mas também não se elegeu. 
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4.1.7 Janaína 

 

Janaína é uma jovem de 21 anos, que nasceu e estudou em Divino até o ensino médio. 

Continua residindo em Divino, na casa que divide com seu avô, mas agora faz o curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, Licena/UFV, que é em regime de alternância. Janaína 

considera que desde cedo começou a ter contato com a agroecologia quando ajudava sua mãe 

na horta, mas a consciência sobre a agroecologia foi sendo amadurecida com sua participação 

em encontros da PJR e se firmou com o curso técnico em Agroecologia, feito no Instituto 

Federal – IF – Sudeste em Muriaé, e agora na Licena/UFV. Atualmente, Janaína divide seu 

tempo entre o trabalho de cuidado da casa, da horta e jardim, e as atividades da Licena/UFV, 

que neste momento de pandemia estão sendo feitas de forma virtual. Esporadicamente Janaína 

também trabalha como auxiliar de dentista, quando as funcionárias de um consultório em 

Divino estão de férias.  

 

4.1.8 João Márcio 

 

João Márcio é outro jovem negro, de Divino, também com 21 anos de idade, que está 

estudando na UFV. Como Janaína, fez o ensino fundamental em Divino, mas já o ensino médio 

foi realizado na EFA Puris, em Araponga. Depois disso é que ingressou no curso de 

Cooperativismo na UFV, estando agora no quarto período desta graduação. O pai e a mãe de 

João Márcio trabalhavam como meeiros e só em 2010 conseguiram adquirir sua própria terra 

para iniciarem sua experiência com a agroecologia, pois trabalhando à meia não era possível. 

João Márcio conheceu a agroecologia participando dos intercâmbios promovidos pelo STR de 

Divino e posteriormente fortaleceu sua vivência com a agroecologia na EFA Puris. Além do 

trabalho no sítio da família, já trabalhou como diarista na capina de lavouras de café etc, sempre 

um trabalho diretamente no campo. Depois, sua família destinou a ele uma área no sítio onde 

implantou uma horta comercial e para o autoconsumo da família, totalmente sobre sua 

responsabilidade. Mesmo estudando na UFV continua com seu trabalho na horta e ajudando o 

pai, quando este necessita. 

 

4.1.9 Luciana  

 

A última jovem entrevistada em Divino é Luciana, também do grupo mais maduro de 

entrevistados/as, ela hoje está com 29 anos. Luciana começou a ter contato com experiências 
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agroecológicas quando começou a namorar com Gilberto, com quem hoje está casada, e com 

ele começou a participar dos intercâmbios agroecológicos promovidos pelo STR. Luciana 

participou de um programa de formação de jovens organizado pela PJR e STR, com apoio do 

CTA-ZM, o Ecojovens. E trabalhou por três anos na associação de agricultores/as familiares de 

Divino, onde ajudou a organizar a feirinha de produtos agroecológicos, ampliando seu contato 

com as experiências. Começou como secretária da associação, depois assumiu sua presidência, 

mas se afastou após o nascimento da filha do casal, que hoje está com três anos de idade. 

Luciana pretende retornar ao trabalho na associação, que atualmente já é uma cooperativa, mas 

no momento se dedica integralmente ao trabalho, junto com Gilberto, conduzindo a experiência 

agroecológica que realizam em seu próprio sítio. 

 

4.1.10 Poliana 

 

Assim como os jovens Willian, Pedro Lucas e Rosi de Araponga, a jovem Poliana, de 

Pedra Dourada, também nasceu em uma família que há mais de trinta anos iniciou uma 

experiência agroecológica. A experiência da família de Poliana é uma referência na Zona da 

Mata, recebendo muitas visitas de agricultores/as, estudantes e pesquisadores/as ao longo dos 

anos. Poliana, hoje com 24 anos de idade, fez seus estudos fundamental e médio na sua cidade 

natal, Pedra Dourada, e depois ingressou na Licena/UFV, vindo a se formar nesta licenciatura 

em 2019. No ano seguinte Poliana ingressou no curso de Agroecologia no IF Sudeste, em Rio 

Pomba, mas aí veio a pandemia da Covid-19 e ela teve que interromper o curso. Atualmente 

segue trabalhando com sua família no sítio em Pedra Dourada. 

 

4.1.11 Synthia 

 

Synthia é de Espera Feliz e está atualmente com 25 anos de idade. Desde que nasceu, 

seu pai e sua mãe já eram militantes das CEBs e do movimento sindical dos trabalhadores rurais 

de Espera Feliz. A partir dessa militância conseguiram acessar sua própria terra, no Programa 

Nacional de Crédito Fundiário, e aí iniciaram sua própria experiência agroecológica. Seguindo 

os passos da família, Synthia desde cedo estava envolvida com o STR, participando ativamente 

da PJR e da escolinha sindical. Aliás, seu primeiro contato com uma experiência agroecológica 

foi a partir de uma visita organizada pelo Cursinho Popular “Tecendo os Sonhos”, de Espera 

Feliz. A partir dessa sua participação na escolinha, vislumbrou a possibilidade de entrar na 

universidade, vindo a ingressar no curso de Geografia na UFV.  Mas mesmo antes de entrar na 
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UFV, Synthia já vinha a Viçosa regularmente como participante do programa de formação de 

mulheres agricultoras realizado pelo CTA-ZM. Com seu ingresso na UFV, passou a estagiar no 

CTA-ZM, neste mesmo programa, e depois de formada em geografia passou a integrar a equipe 

técnica desta entidade. 

 

4.1.12 Sofia 

 

Sofia é uma jovem, hoje com 18 anos, nascida no município de Piranga. Seu primeiro 

contato com a agroecologia, e os meios de praticá-la, foi quando ingressou na EFA Paulo Freire, 

em Acaiaca. Fez os estudos do fundamental em sua cidade natal, onde desde cedo ajudava seus 

pais no trabalho na roça, tanto na casa como no plantio de milho, feijão, capinando o quintal 

etc. No final do ano passado que Sofia fez um projeto e montou uma horta agroecológica na 

propriedade da sua família, onde cultivam vários produtos e comercializam na feira da 

agricultura familiar. Atualmente, Sofia está morando na cidade de Mariana, onde trabalha em 

um supermercado, e também está fazendo alguns cursos técnicos como os de enfermagem do 

trabalho, operadora de caixa e marketing pessoal. 

 

4.1.13 Damaris 

 

E finalmente, apresentamos a Damaris, uma jovem negra de 19 anos, natural de 

Guaraciaba. Assim como Sofia, Damaris também estudou na EFA Paulo Freire e foi nesta 

escola que teve seu primeiro contato com uma experiência agroecológica. No entanto, Damaris 

não morava no campo, morava na cidade de Guaraciaba, onde seu pai é um conhecido mecânico 

de automóveis. Damaris fez o ensino fundamental nesta cidade, onde foi criada pelo pai e pela 

sua avó paterna. Mesmo morando na cidade, quando ainda estudava na EFA, Damaris batalhou 

e fez uma horta agroecológica no fundo da sua casa e oficina do pai, onde sua avó ajuda a 

cuidar. Depois de formada na EFA, Damaris se mudou para Mariana, para trabalhar em uma 

horta agroecológica comercial, na qual havia estagiado anteriormente. Saiu deste trabalho, mas 

permaneceu na cidade de Mariana, trabalhando em uma grande rede de supermercados. 
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FOTO 11 – A JOVEM DAMARIS E SUAS COLEGAS DE REPÚBLICA, EM MARIANA MG 

 

 
 

Fonte: Cedida por Damaris (Dados da pesquisa). 

  

 

4.2 DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES FAMILIARES 

 

É na família que as crianças e jovens iniciam seu processo de educação, de socialização 

e construção de sua identidade. A partir das entrevistas foi possível identificar uma diversidade 

de situações vividas pelos jovens e pelas jovens em suas famílias, fato normal e esperado 

quando se realiza entrevistas individuais em profundidade. No entanto, é possível também 

identificar certas recorrências, que tanto se referem a aspectos comuns da vida de jovens do 

campo em geral, como alguns aspectos que podem estar relacionados ao envolvimento de suas 

famílias nas experiências agroecológicas. 

A diversidade de situações pode ser vista, em primeiro lugar, na composição das 

famílias, pessoas com as quais essas jovens e esses jovens convivem no dia a dia. A maior parte 

dos jovens convivem ou conviveram em uma família nuclear tradicional, com a mãe, o pai, e 

um número variado de irmãs e irmãos. Mas há também uma jovem que foi criada basicamente 

pelo pai e a avó, outra que mora há bastante tempo só com o avô, e um jovem que desde cedo 

mora com a tia, o tio e os primos, que hoje o consideram como irmão. 

Outro aspecto que diferencia as situações vividas pelos jovens entrevistados, nas suas 

respectivas famílias, se refere à existência de uma experiência agroecológica desenvolvida pela 

própria família, o que pode estar relacionado à possibilidade de acesso à terra. Dos treze jovens 

entrevistados, dez mencionam a existência de uma experiência agroecológica no sítio da 

família. Cinco destes jovens mencionam que a experiência familiar só teve início quando a 
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família teve acesso à sua própria terra. Assim, metade destas dez famílias passou por momentos 

de muita privação até conquistarem a terra própria, a partir de um processo de organização e 

luta do movimento sindical. Dos três casos em que os/as jovens não mencionaram a experiência 

familiar com agroecologia, em um o pai não permitia a incorporação de um manejo 

agroecológico nas lavouras; em outro caso a jovem menciona que a experiência só foi 

implantada a partir da sua formação na EFA; e no caso da terceira jovem a família mora na 

cidade, não possui terra própria. 

Um aspecto que apareceu comum a todos, rapazes e moças, foi uma grande valorização 

da família, enquanto um lugar de conforto, segurança e satisfação no convívio. Vários 

mencionam que os momentos de maior alegria são aqueles compartilhados com a família. 

Diferente da entrevista realizada preliminarmente com o jovem André, de Viçosa, onde a partir 

de uma entrevista em profundidade, de modo presencial, foi possível identificar uma grande 

tensão vivida com o seu pai, nestas entrevistas os possíveis conflitos existentes não emergiram 

na fala dos jovens e das jovens. Isto não quer dizer que nestas famílias não ocorram conflitos 

relacionados à autoridade paterna/materna ou mesmo no convívio com irmãos e irmãs. Pode 

indicar que talvez a metodologia utilizada, com entrevistas via WatsApp, e a decorrente 

profundidade alcançada nas entrevistas, não tenha contribuído para que emergissem.  

Outro aspecto comum nos relatos dos jovens se refere ao dia a dia na vida em casa, 

quando moravam ainda com os pais. Todos relatam uma rotina de ir para a escola em um 

período do dia e no outro contribuir no trabalho em casa e no sítio. Em nenhuma das entrevistas 

apareceu que tenha ocorrido algum conflito em relação a ir para a escola. Os relatos foram 

unânimes no sentido, do apoio para que pudessem estudar da melhor forma possível, dentro das 

possibilidades da família. Em relação ao trabalho junto com a família, somente em alguns casos 

a própria divisão do trabalho era objeto de conversa e negociação na família, o que pareceu 

predominar foi aquela divisão do trabalho culturalmente estabelecida, dos rapazes 

acompanharem mais os pais na lavoura e as moças trabalharem mais, mas não exclusivamente, 

nos serviços domésticos, no quintal e entorno das casas. 

Um relato recorrente na fala de jovens que vivenciaram desde cedo uma experiência 

agroecológica na sua família, que já nasceram no contexto destas experiências, foi a abertura 

para conversar e debater diferentes pontos de vista sobre a agroecologia com estas pessoas, que 

aliás quase sempre são suas principais referências para resolver dúvidas relacionadas com a 

prática agroecológica. São relatos diferentes daqueles jovens que vivenciaram a agroecologia a 

partir da sua participação no movimento social, onde surgem relatos da dificuldade de abordar 

esse tema nas conversas com os pais e mesmo de conflitos gerados com a tentativa dos jovens 
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em iniciar alguma experiência no sítio da família. Isso não como uma regra, mas como uma 

certa recorrência verificada nos relatos. 

 No caso de jovens que se aproximaram da agroecologia a partir das EFAs, as famílias 

não aparecem como fonte de informação, de solução de dúvidas etc., até por falta de 

conhecimento e experiência com a agroecologia. Mas tanto estes jovens, como aqueles que já 

nasceram no contexto de uma experiência agroecológica, relatam que tiveram maior autonomia 

e apoio dos pais para desenvolverem suas próprias experiências nos sítios das famílias.  

 

4.3 EDUCAÇÃO FORMAL: ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS DO CAMPO 

 

A escola, para além de ser uma instituição dedicada à educação e aprendizagem dos 

conhecimentos, das artes, da tecnologia etc., constitui-se como um dos principais espaços de 

socialização das crianças e jovens, seja na cidade, seja no campo. Os jovens e as jovens do 

campo entrevistadas nessa pesquisa, em sua totalidade, tiveram acesso ao ensino fundamental 

em escolas públicas situadas em suas comunidades ou na sede de distritos ou dos municípios 

onde residem. Somente uma das jovens entrevistadas precisou interromper o ensino 

fundamental, que foi complementado posteriormente em uma turma de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA. Os demais realizaram o ensino fundamental e médio nas idades correspondentes 

a esses ciclos da educação escolar. 

No Quadro 3 apresentamos uma síntese da escolaridade dos/das jovens entrevistados/as, 

onde podemos identificar, além do grau de formação alcançado por cada um/uma, ou seja, 

ensino fundamental, médio/profissionalizante ou superior, identificamos também os diferentes 

tipos de escolas que tiveram acesso para estudar. 

 
QUADRO 3 – ESCOLARIDADE DOS/AS JOVENS ENTREVISTADOS/AS 

 

Jovens Ensino 

Fundamental I 

Ensino 

Fundamental II 

Ensino Médio / 

Técnico  

Ensino Superior 

(graduação) 

Edcarlos Escola Estadual Escola 

Estadual/EFA de 

Jequeri 

EFA Puris - 

Eliana Escola Municipal Escola Estadual EFA Puris UFV (Licena) 

Pedro Lucas Escola Estadual Escola Estadual Escola Estadual - 

Rosi Escola Municipal Escola Estadual Escola Estadual UFV(Administração) 

  Willian Escola Municipal e 

Estadual 

Escola Estadual EFA Puris UFV (Geografia) 

Irineu Escola Municipal  Escola Estadual Escola Estadual e 

Fundação 

Antônio Carlos 

- 

Janaína Escola Municipal Escola Estadual IF Sudeste 

(Muriaé) 

UFV (Licena) 
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João Márcio Escola Estadual Escola Estadual EFA Puris UFV 

(Cooperativismo) 

Luciana Escola Municipal Escola 

Estadual/EJA 

Escola Estadual - 

Poliana Escola Estadual Escola Estadual Escola Estadual UFV (Licena) 

IF Sudeste/Rio 

Pomba 

(Agroecologia) 

Synthia Escola Municipal Escola Estadual Escola Estadual UFV (Geografia) 

Sofia Escola Municipal Escola Estadual EFA Paulo 

Freire/CEPED 

- 

Damaris Escola Estadual Escola Estadual EFA Paulo Freire - 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

Dos jovens entrevistados, oito fizeram o primeiro ciclo do ensino fundamental 

(Fundamental I), que vai até o 5° ano, em escolas públicas municipais localizadas nas 

comunidades rurais onde viviam, ou na vizinhança desta. Os outros sete o fizeram em escolas 

públicas estaduais localizadas normalmente na sede dos municípios, principalmente devido ao 

fato de residirem na sede do município ou em comunidades rurais próximas. Apesar de estar 

em curso um processo contínuo de nucleação das escolas de ensino fundamental, e o decorrente 

fechamento de escolas na zona rural, essa é uma realidade ainda presente em pequenos 

municípios da Zona da Mata de Minas Gerais. Nos municípios de Divino e Araponga, por 

exemplo, atualmente existem, respectivamente, 10 e 7 escolas públicas municipais localizadas 

nas comunidades rurais86, mas que oferecem o ensino somente até o primeiro ciclo do 

fundamental. Para concluírem o ensino fundamental e o ensino médio os jovens e as jovens do 

campo necessitam ir para escolas na sede do município, normalmente escolas públicas 

estaduais. Somente um dos jovens entrevistados fez uma parte do ensino fundamental na EFA 

de Jequeri. 

O mais comum entre estes jovens e estas jovens era ir para a escola a pé, quando estavam 

no primeiro ciclo do ensino fundamental, uma vez que as escolas eram próximas de suas casas. 

Mas daí em diante a maior parte passa a utilizar do transporte escolar oferecido pelas prefeituras 

para chegarem à escola. Não transparece nas entrevistas que este fosse um processo penoso: ir 

para a escola. Pelo contrário, vários relatam que era um momento divertido, de muitas 

brincadeiras, onde estabeleciam e fortaleciam laços de amizades com parentes e vizinhos.  

Como podemos verificar nesta fala de Rosi, “[...] eu não falo que foi uma experiência ruim, 

porque era um momento que a gente conseguia ir, a gente não sentia o peso do caminho, porque 

                                                           
86 Dados obtidos no site Escolas.inf.br, disponível em: <https://www.escolas.inf.br/estado/mg>. Acesso em: 25 

jun. 2021. 
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a gente ia andando e brincando” (informação verbal)87. Ou no depoimento a seguir de Irineu: 

“[...] A gente tem aquele grupo de amigos que ia para escola, então ... apesar da distância, era 

comum encontrar os amigos, conversava, o tempo passava e você não via” (informação 

verbal)88. 

Sem entrar no mérito da qualidade do ensino ofertado nas escolas públicas municipais89, 

as referências dos/das jovens em relação ao período do Fundamental I, são em grande parte 

positivas, como um período de descobertas, de ampliação dos laços de amizade. 

Aparentemente, pelo fato de as escolas estarem mais próximas do seu local de moradia, 

mencionam não terem tido grandes dificuldades de adaptação quando passaram a frequentar a 

escola. A fala de Janaína é bem ilustrativa:  

 

 

Eu tive uma trajetória muito, muito enriquecedora né, porque com ela eu tinha contato 

com os outros jovens... tinha contato com a terra, porque a gente brincava era no meio 

da estrada. Quando estava no ensino fundamental I, que era na minha comunidade a 

escola, eu me sentia também bem acolhida, eu me sentia como se eu estivesse como 

no meu próprio lar mesmo. Porque os professores, eles tinham total dedicação com a 

gente. Eu não tenho nada a questionar, ótimos os professores que deixava a gente fazer 

educação física na forma que a gente brincasse em ar livre, professores que nos 

ajudaram e nos incentivaram a plantar árvores também (informação verbal)90. 

 

 

Já quando passam a frequentar as escolas mais distantes, na sede do município, surgem 

os relatos de dificuldades de inserção no meio escolar e começam a sentir mais o preconceito 

por serem “da roça”. Vários jovens mencionam por exemplo a “zoação” dos colegas, quando 

chegavam na escola com os pés sujos de barro, ou como diz Rosi: “[...] por às vezes não ter 

uma roupa que, na época, as outras crianças consideravam que eram melhores, que eram 

superior, e que a da gente era inferior” (informação verbal)91. O preconceito era verificado, e 

sentido, não apenas na relação com os colegas “da cidade”, mas de forma institucionalizada na 

escola. Vejamos o depoimento de Willian a esse respeito: 

 

 

E aí é que eu acho que um dia que marcou, assim... que foi quando eu tava terminando 

o sétimo ano, que eu peguei, eu descobri que existia uma separação na escola. Que os 

estudantes da roça estudavam de manhã, e os da rua estudava à tarde. Isso, assim ... 

tinha diferença inclusive nos professores, era os melhores ficavam à tarde, e de manhã 

eles tinham entendimento, de que a turma da manhã era atrasada, então os professores 

que não estavam tão dispostos a dar aula ia de manhã, e os outros que queriam se 

                                                           
87 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
88 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
89 Vários jovens relatam terem estudado em salas multisseriadas, em alguns momentos do Fundamental I, por 

exemplo. 
90 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
91 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
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dedicar um pouco mais, ter um contato melhor com os alunos, ia à tarde (informação 

verbal)92. 

 

 

Um caso de preconceito racial foi mencionado, pela jovem Rosi, que nos fez o seguinte 

relato na entrevista:  

 

 

O que me afetou mesmo foi uma apresentação que eu tava ajudando a organizar para 

o Dia Internacional da Mulher, e naquele momento de tá organizando as coisas e tá 

passando o tempo todo no pátio da escola, porque a gente tava organizando uma 

apresentação com alunos de várias turmas, eu tava com o meu cabelo cacheado, preso, 

e um indivíduo virou para mim e falou assim: “ah, cabelo de samambaia”. E eu não 

tive reação no momento, mas depois eu fiquei pensando, e eu cheguei em casa e eu 

comentei sobre isso, eu falei ... assim, eu não sabia até então o quanto que o racismo 

dói nas pessoas, principalmente em crianças. Foi uma coisa que que eu senti muito, 

tanto que foi um pontapé para eu começar a defender a causa (informação verbal)93. 

 

 

Em relação ao ensino médio, praticamente metade dos jovens entrevistados o realizou 

nas escolas estaduais, localizadas na sede de seus municípios, e a outra metade nas Escolas 

Família Agrícola: EFA Puris em Araponga e EFA Paulo Freire em Acaiaca. Somente uma 

jovem fez o ensino médio no IF Sudeste, localizado no município de Muriaé.   

Nos relatos dos jovens que fizeram o ensino médio nas escolas públicas estaduais, além 

dos aspectos relacionados à discriminação já mencionados, pelo menos uma das jovens relata 

que o ensino médio foi muito desafiador, por conta de uma pressão muito grande em relação à 

preparação para o ENEM, que há excesso de conteúdo, sem uma preocupação com o processo 

de aprendizagem dos alunos ou com a realidade específica de cada estudante. Mas há também 

algumas menções positivas, como as excursões em universidades que a escola de ensino médio 

de Araponga realizava. Luciana, que na época que fazia o ensino médio (EJA) na escola 

estadual em Divino, e já militava no movimento sindical e agroecológico, faz uma menção 

positiva ressaltando que teve a oportunidade de poder passar os conhecimentos que tinha 

adquirido nesta militância, para seus colegas de turma: “[...] foi um período bem marcante para 

mim, essa questão assim ... que minhas as colegas lá da escola... também chegar lá perto de 

mim perguntando né, como funcionava, o que era” (informação verbal)94. 

Por outro lado, são notáveis e unânimes as referências muito positivas ao ensino médio 

por aqueles jovens que estudaram nas EFAs. Além de destacarem que são escolas que valorizam 

a cultura, o saber e a condição camponesa; a alternância educativa, que possibilita um vínculo 

                                                           
92 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
93 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
94 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
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maior da escola com a realidade dos jovens do campo, há também relatos de vários outros 

aspectos valorizados nessas escolas pelos jovens entrevistados. 

Eliana, que fez o ensino médio integrado ao curso técnico em agropecuária, com ênfase 

em agroecologia, na EFA Puris, em Araponga, menciona alguns momentos marcantes na 

escola: “[...] assim... as visitas eu gostava muito, porque a gente sempre conhecia um lugar 

novo, sempre aprendia; as intervenções externas, bastante conhecimento, era muita coisa 

marcante” (informação verbal)95. João Márcio, que morava em Divino, mas que também 

estudou na EFA Puris, complementa: “[...] o dia que fiz apresentação do meu projeto na 

UNIVIÇOSA96, sobre biodigestor, no terceiro ano. Então, eu já tinha experiência de 

apresentar... e apresentar pra escola toda algo que a gente mesmo tinha feito, é, foi bem 

marcante” (informação verbal)97. 

A fala de duas das jovens entrevistadas que fizeram o ensino médio, também integrado 

ao curso técnico em agropecuária, na EFA Paulo Freire, localizada em Acaiaca, vão no mesmo 

sentido. Sofia, que na época ainda residia em Piranga, nos diz: “[...] o ensino é totalmente 

diferente, aprendi muita coisa com os monitores, nas intervenções que fazíamos... só tenho a 

dizer coisas boas de lá, pois é uma ótima escola (informação verbal)98. E o depoimento de 

Damaris, que saía quinzenalmente de Guaraciaba para Acaiaca, é bem significativo: 

 

 

Eu gostei muito mesmo sabe, foi uma experiência muito assim ... diferente de qualquer 

outra escola, que qualquer outra pessoa ou eu mesmo poderia estudar. É uma coisa 

que não é comum em lugar nenhum. A EFA, além de formar a gente como 

profissional, ela também forma a gente como cidadão, sabe. Ensina a gente a 

conversar com as pessoas, a ter educação, a saber entrar e sair dos lugares, saber o que 

conversar (informação verbal)99. 

 

 

Para além da abordagem da agroecologia nestas escolas é importante considerar a 

contribuição da Pedagogia da Alternância100, como uma proposta pedagógica, assumida nas 

diversas experiências de Educação do Campo, voltada à realidade de jovens e adultos 

trabalhadores que têm o campo como espaço de vida, trabalho e produção cultural 

(CORDEIRO, REIS, HAGE, 2011), com a finalidade de formação integral da pessoa humana. 

                                                           
95 Depoimento de Eliana em 01-01-2021, Araponga. 
96 Centro Universitário de Viçosa – UNIVIÇOSA. Universidade privada, sediada no município de Viçosa. 
97 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
98 Depoimento de Sofia em 22-02-2021, Piranga. 
99 Depoimento de Damaris em 23-02-2021, Guaraciaba. 
100 Para mais informações sobre a Pedagogia da Alternância há várias referências, dentre elas vale conferir um 

levantamento dos estudos realizados, abrangendo o período de 1969 a 2006 (TEIXEIRA et al., 2008); um 

levantamento do estado da arte da produção acadêmica brasileira, abrangendo o período de 1997 a 2014 (SILVA; 

SAHR, 2017); e uma publicação recente que reúne artigos de autores nacionais e internacionais que busca retratar 

a riqueza de experiências realizadas ao longo de 50 anos da Alternância no Brasil (FOERSTE et al., 2019). 
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Uma proposta pedagógica onde se busca “[...] realizar uma alternância entre o cotidiano de vida 

do sujeito, suas atividades produtivas, culturais, associativas, políticas, etc. – constituintes do 

seu meio de vida – e o outro contexto, que é o meio escolar ou acadêmico” (SILVA, 2015, p. 

156). 

 No que toca ao ensino superior, sete dos treze jovens entrevistados pelo menos já 

iniciaram um curso de graduação, os demais apenas concluíram o ensino médio. Somente duas 

jovens já concluíram a graduação. Todos/as ingressaram na UFV para se graduarem, três no 

curso de Licenciatura em Educação do Campo, dois no curso de Geografia, um no curso de 

Cooperativismo e outra no curso de Administração. A jovem Poliana iniciou em 2020 uma 

segunda graduação, no curso de Agroecologia, oferecido pelo IF Sudeste de Rio Pomba. 

É possível que o processo de ampliação do acesso à escolaridade em nível superior101, 

intensificado a partir dos governos do Partido dos Trabalhadores, possam ter contribuído para 

que a realidade de uma pequena presença de jovens do campo da Zona da Mata na universidade 

tenha se modificado nesse período. Além da ampliação do número de cursos e vagas, e da 

política de cotas nas universidades, três das jovens entrevistadas se beneficiaram da prioridade 

dada aos sujeitos do campo para o ingresso na Licena/UFV. Portanto, não deixa de ser 

significativo o ingresso de quase 250 jovens do campo da Zona da Mata, somente na 

Licena/UFV. É possível que um número maior de jovens do campo da região tenha ingressado 

nos demais cursos oferecidos por esta universidade, no mesmo período. 

Contudo, este pode ser considerado um aspecto particular do grupo de jovens do campo 

entrevistados nesta pesquisa, ou seja, praticamente a metade deles atingiu a formação de nível 

superior, e dos que apenas concluíram o ensino médio a metade formou-se também como 

técnicos agrícolas. Provavelmente esta proporção não corresponde àquela que encontraremos 

se analisarmos a juventude do campo no geral, nos municípios da Zona da Mata. É uma 

característica específica deste grupo de jovens entrevistados.  

À exceção das jovens que ingressaram na Licena/UFV, os demais relatam que também 

sofreram preconceitos por serem jovens do campo, quando entraram para a universidade. 

Synthia relata que certa vez, quando em sua turma discutiam o espaço geográfico, ela trouxe 

sua experiência no Assentamento Padre Jésus, em Espera Feliz, sobre a fronteira invisível que 

percebia em relação ao uso de agrotóxicos etc. Neste momento ela percebeu certos olhares: 

“[...] o que que essa menina está fazendo aqui na universidade... a gente se sente um ponto fora 

                                                           
101 No caso da Universidade Federal de Viçosa, esse processo se deu especialmente através do Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, um programa instituído pelo 

Governo Federal do Brasil através do Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007. 



 

147 

da curva. Tanto os olhares como os comentários mesmo: mais uma da roça aí tá chegando aqui 

na universidade” (informação verbal)102. Ela relata que tinha apoio de professores no 

departamento, que valorizavam sua experiência no assentamento, e que estes preconceitos 

estavam presentes mais entre os colegas que eram em sua quase totalidade de origem urbana. 

Ao mesmo tempo, relata como sua experiência no movimento social e agroecológico, assim 

como a participação no movimento estudantil, lhe ajudou a superar preconceitos: “[...] aí eles 

começam a falar assim: não, essa menina é capaz. Aí a gente começa a ser um pouco mais 

reconhecida, começa a quebrar esses estereótipos de jovem rural. Mas até então, é muito difícil 

você se inserir dentro de um grupo” (informação verbal)103. 

Rosi foi outra jovem que vivenciou também preconceitos na universidade. Ela menciona 

tanto o preconceito racial: “[...] já teve racismo dentro de sala de aula, não comigo, mas com 

outras pessoas, que eu já vi. Já me chamaram de macaco, já... enfim, atrocidades que não vem 

ao caso” (informação verbal)104. Como também preconceito religioso: “[...] já vi cenas de 

intolerância religiosa dentro da própria sala de aula, momento que eu me levantei e falei com o 

professor que preferia me retirar do que ficar ouvindo o que ele estava falando” (informação 

verbal)105. E menciona que se não tivesse tido a educação que teve na família, de nunca abaixar 

a cabeça nestas situações, teria sofrido muito mais. 

O depoimento de Willian, a seguir, é muito interessante no sentido da sua percepção das 

nuances entre os preconceitos que sentiu na escola estadual em Araponga, dos preconceitos 

existentes dentro da universidade: 

 

 

Essa questão da UFV, assim, partindo da minha vivência né, ela já se torna uma 

questão completamente diferente [em relação à segregação mencionada na escola 

estadual] porque na UFV, meio que... ninguém conhece ninguém.  Então, esse tipo de 

preconceito, de onde a pessoa veio, ele se torna um pouco diferente. Porque lá em 

Araponga era fácil, sabia quem era da roça e quem era da cidade.  Já aqui na UFV, 

não, é muito fácil as pessoas passar despercebido. Então essa questão, ela acaba não 

sendo observada. Eu acredito que é por essa distância entre as pessoas e tudo mais que 

eu não vivenciei esse preconceito dessa forma aqui. Mas acho que dialoga um pouco 

com essa questão da UFV assim... eu tenho feito ultimamente o esforço de tentar trazer 

a questão da juventude rural para os diferentes debates. Então, quando eu tenho 

oportunidade nas disciplinas da geografia, quando a gente vai discutir a questão 

agrária, eu gosto de fazer o recorte da juventude na cartografia social. E observo que 

é um assunto que gera pouco interesse, que não desperta atenção mesmo quando a 

gente tá falando sobre questão agrária, por exemplo. Então, sim, eu vejo que essa 

talvez pode ser uma forma de... Enfim, acho que talvez isso pode ser uma expressão 

daquilo que eu vivenciei lá na escola estadual (informação verbal)106. 

                                                           
102 Depoimento de Synthia em 15-10-2020, Espera Feliz. 
103 Depoimento de Synthia em 15-10-2020, Espera Feliz. 
104 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
105 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
106 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
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Independentemente dessa menção a preconceitos, todos os jovens e as jovens 

entrevistadas valorizam muito o fato de terem alcançado o ensino superior, a satisfação de 

estarem na universidade, uma conquista que resultou de muito esforço e empenho para ser 

alcançada. O mesmo Willian relata que inicialmente prestou vestibular para o curso de História 

na Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG e ao mesmo tempo prestou o ENEM para 

entrar no curso de Geografia na UFV, não tendo sucesso em nenhum dos dois. Com medo de 

não ser aprovado no curso de geografia naquele ano, acabou jogando sua nota do ENEM para 

outro curso na UFV, o de Educação Infantil. Em 2018 fez novamente o ENEM e aí conseguiu 

nota suficiente para ingressar no curso de Geografia na UFV. 

Synthia, de Espera Feliz, pensava assim em relação à UFV: “[...] essa universidade é 

assim... uma coisa muito distante né, eu lembro que quando eu falo assim... o pessoal de 

Viçosa... nunca vamos chegar lá” (informação verbal)107. Mas, após o ingresso de jovens 

conhecidos seus, do movimento sindical de sua cidade, que conseguiram entrar, ela diz que 

passou a ver uma luz no fim do túnel e passou a buscar o seu sonho também. E este sonho foi 

fortalecido com a sua participação no Cursinho Popular “Tecendo Sonhos”, que se realizava 

em Espera Feliz desde 2012, com apoio do STR, UFV e CTA-ZM. Seu depoimento, a seguir, 

ilustra o significado dessa conquista: 

 

 

E agora eu vi algo se concretizando né. Nossa! Passei na UFV. Aí queria falar com 

todo mundo. Uma vitória assim... porque lá de casa sou a primeira das filhas a entrar 

numa universidade federal, né. Então, ser jovem rural, estudar a vida inteira em escola 

pública, não é fácil. Quando a gente alcança essa vitória é uma conquista, tanto pra 

mim, quanto para a família, até os amigos também. E serve de exemplo para os outros 

jovens que morava ali perto também (informação verbal)108. 

 

 

João Márcio, de Divino, que ingressou no curso que queria na UFV, o de 

Cooperativismo, mesmo já tendo estado na UFV anteriormente por várias vezes, fala do 

significado do dia em que iniciou o curso: “[...] mas aquela experiência de estar lá como 

estudante, de ter conseguido entrar no curso que eu queria, aquilo é muito marcante” 

(informação verbal)109.  

Como ressaltado anteriormente, as três jovens entrevistadas que ingressaram no curso 

de Licenciatura em Educação do Campo na UFV não mencionaram em nenhum momento terem 

                                                           
107 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
108 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
109 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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sentido qualquer tipo de discriminação em relação aos professores e colegas de curso, embora 

isso possa acontecer em relação a outros estudantes com os quais convivem no campus, durante 

o tempo universidade. O depoimento a seguir, de Janaína, representa bem o sentimento ao 

ingressar na Licena/UFV: 

 

 

No Licena, eu me senti como eu já estivesse já em família, no primeiro encontro. 

Porque eu já estou acostumada de participar de místicas, por conta de meu encontro 

na PJR. Quando eu cheguei no Licena, quando eu me deparei com aquela abertura 

incrível da mística, o acolhimento que os professores têm com aluno, me fez eu me 

sentir realizada, como que se eu estivesse realmente em um local que fosse o meu 

local. Hora nenhuma eu me senti excluída, ou que estivesse me oprimindo de alguma 

maneira (informação verbal)110. 

 

 

Finalizamos este tópico ressaltando que a situação vivida por estes jovens que 

entrevistamos, em relação ao acesso à educação formal, muito provavelmente não é 

representativa das juventudes do campo no geral, na Zona da Mata, tendo em vista que todos 

completaram o ensino médio e mais da metade teve acesso ao ensino superior. Isso não quer 

dizer que muitos aspectos relatados não o sejam, como, por exemplo, a discriminação que 

jovens da roça sofrem quando passam a frequentar as “escolas da cidade”. E mesmo o que pode 

ser qualificado como particularidade deste grupo de jovens, não deve ser inviabilizado, pois 

pode representar uma tendência em vários municípios da região. 

 

4.4  A SOCIALIZAÇÃO E OS DESAFIOS NO MUNDO DO TRABALHO  

 

Os jovens e as jovens entrevistados nessa pesquisa, assim como os demais jovens do 

campo em geral, trabalham desde cedo junto com suas famílias, nesta que é denominada como 

agricultura familiar. O trabalho junto à família cumpre uma função econômica, ao gerar 

produtos para o autoconsumo e para a comercialização. Em alguns casos os jovens também 

vendem sua força de trabalho para complementar a renda familiar. Trabalhar desde cedo 

também é uma forma de aprendizado, na agricultura, na criação animal, na comercialização e 

mesmo na gestão das propriedades rurais. Mas o trabalho também é um importante espaço de 

socialização dos jovens, especialmente naquelas comunidades rurais em que vigoram o sistema 

de troca de dias de serviço, muito comum nas comunidades camponesas onde se cultiva o 

café111, como pode ser visto na seguinte fala de Willian: “[...] quando que a gente já tá 

                                                           
110 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
111 Pelo fato da colheita do café exigir uma grande demanda de mão de obra em um curto espaço de tempo, muitas 

famílias realizam a troca de dias de serviço especialmente nesta etapa da produção, permitindo que a colheita seja 
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maiorzinho, que é quando a gente já começa a trabalhar, que é a questão da troca de dia. Na 

medida que a gente vai trocando dias de serviço, aí a gente vai formando outro tipo de relações” 

(informação verbal)112. Ou então, quando os jovens, normalmente os rapazes, saem para 

trabalhar a dia para outros agricultores.  

A única jovem entrevistada em que o trabalho na agricultura junto à família não foi 

verificado foi Damaris, que viveu na zona urbana de Guaraciaba até ingressar no ensino médio 

na EFA Paulo Freire. Contudo, no período de estudo na EFA, na quinzena que estava em casa, 

Damaris passou a assumir o serviço doméstico e a cultivar uma horta na casa de sua família. 

Também é comum na juventude do campo uma divisão de gênero no trabalho na família, 

onde os rapazes normalmente acompanham os pais nas atividades consideradas mais “pesadas”, 

que em tese exigem maior esforço físico, ou seja, nos trabalhos de preparo do solo e tratos 

culturais nas pastagens, lavouras ou culturas que ocupam áreas maiores nas propriedades. Cabe 

às moças, “ajudarem” a mãe nos serviços domésticos, de cuidados com a casa e a família, e 

também nos serviços no entorno das casas, que significam o cuidado com a horta, pomar, jardim 

e cuidados com a criação de animais. Muitas moças contribuem também em outros tipos de 

trabalho na propriedade, quando é alta a demanda de mão de obra, como nos períodos de plantio 

e colheita. Esse tipo de divisão social do trabalho, no qual a jornada de trabalho das moças é 

superior à dos rapazes, foi verificado nas famílias de jovens que entrevistamos. 

Em dois casos, nas famílias de Pedro Lucas e João Márcio, identificamos uma situação 

que não é a mais comum na agricultura familiar, que se refere a uma maior autonomia dada 

pela família ao jovem para que realize uma atividade autônoma dentro do sítio, reservando uma 

área onde este jovem desenvolve uma atividade totalmente sobre sua responsabilidade, 

inclusive lhe dando autonomia na gestão econômica desta atividade e, em alguns casos, na renda 

auferida.  É o que verificamos no caso de Pedro Lucas, para o qual seu pai destinou uma área 

onde atualmente cultiva 2.500 pés de café. Não foi de imediato, inicialmente começou com uma 

lavoura menor, o avô também o ajudou doando uma vaca, e ao final do resultado destas 

produções ficou acertada essa área para Pedro Lucas tocar sua lavoura com autonomia, embora 

siga muito os conselhos do pai, que é sua grande referência na agroecologia. 

Já no caso de João Márcio, ele tem autonomia na horta comercial cultivada no sítio. 

Segundo ele, “[...] A área da horta não chega a ser uma área minha, em meu nome, mas é uma 

                                                           
feita rapidamente, o que facilita o processo de secagem do café no terreiro e garante melhor qualidade do produto. 

A turma de trabalhadores/as, da qual alguns membros da família participam, se junta para fazer a colheita de uma 

família até concluí-la e depois segue para a lavoura da próxima família, de acordo com o planejamento feito 

coletivamente.  
112 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
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área que eu... aonde eu passo maior parte do tempo. E as ações lá, a maioria quem faz sou eu. 

Então, indiretamente é uma área que fica mais destinada para mim” (informação verbal)113. Mas 

ele não tem autonomia na renda auferida com essa atividade, sendo esta utilizada para cobrir as 

necessidades de consumo e investimento da família. Como ele próprio explica: “[...] aí, de 

acordo com a necessidade de cada um... por exemplo, eu preciso de um dinheiro eu recorro à 

minha mãe ou meu pai e pego esse dinheiro, mas esse dinheiro pode ser proveniente da horta 

ou de outros empreendimentos que a gente mexe aqui” (informação verbal)114. E tanto no caso 

de Pedro Lucas, como de João Márcio, apesar de terem uma ocupação prioritária em suas 

atividades autônomas, também participam de outras atividades no sítio quando se faz 

necessário, assim como tem apoio de outros membros da família quando necessitam. 

No entanto, quando focalizamos o trabalho dos jovens e das jovens a partir do momento 

que saem de casa para estudar, ou quando se formam, a situação verificada é bem mais 

diversificada. No Quadro 4, abaixo, apresentamos tanto os diferentes tipos de trabalho já 

realizados pelos jovens como a sua ocupação atual, para termos uma ideia dessa diversidade.  

 
QUADRO 4 – TRABALHOS REALIZADOS E OCUPAÇÃO ATUAL DOS/AS JOVENS  

                                          ENTREVISTADOS/AS 

 

Jovens Trabalhos realizados Ocupação atual 

Edcarlos - Trabalho na agricultura (familiar*) 

- Trabalho na agricultura (diarista) 

- Trabalho em empresa de produtos 

agropecuários (venda; assistência técnica) 

Eliana - Trabalho na agricultura (familiar*) - Trabalho na agricultura (familiar*) 

Pedro Lucas  - Trabalho na agricultura (familiar*) - Trabalho na agricultura (familiar*) 

Rosi - Trabalho na agricultura (familiar*) 

- Vendedora ambulante 

- Trabalho em restaurante (diarista) 

- Doméstica e Faxineira (diarista) 

- Estágio no setor financeiro do CTAZM 

- Estágio no setor financeiro do CTA-ZM 

- Trabalho em restaurante (diarista) 

- Bolsista Programa Extensão 

Universitária da UFV 

Willian Trabalho na agricultura (familiar*) - Estágio no Programa Curupira/CTAZM 

- FETAEMG / Coordenação Regional ZM  

- Assessoria na PJR (voluntário)  

- Bolsista Programa Extensão 

Universitária da UFV 

Irineu - Trabalho na agricultura (familiar*) 

- Auxiliar de enfermagem (assalariado) 

- Trabalho na agricultura (familiar*) 

Janaína - Trabalho na agricultura (familiar*) - Trabalho na agricultura (familiar*) 

- Auxiliar de dentista (diarista/eventual) 

- Bolsista Programa Extensão 

Universitária da UFV 

João Márcio - Trabalho na agricultura (familiar*) 

- Trabalho na agricultura (diarista) 

- Trabalho na agricultura (familiar*) 

Luciana - Trabalho na agricultura (familiar*) 

- Trabalho na Cooperativa de Agr. Fam. 

- Grupo Receitadeiras Dom Divino 

- Trabalho na agricultura (familiar*) 

Poliana - Trabalho na agricultura (familiar*) - Trabalho na agricultura (familiar*) 

                                                           
113 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
114 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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Synthia - Trabalho na agricultura (familiar*) 

- Aulas de reforço (no ensino médio) 

- Estágio Programa Mulheres/CTA-ZM 

- Bolsista Pibid** e Pibex*** na UFV 

- Equipe técnica do CTA-ZM 

Sofia - Trabalho na agricultura (familiar*) 

- Trabalho na agricultura (diarista) 

- Trabalho em Supermercado (assalariada) 

Damaris - Trabalho na agricultura (diarista)  - Trabalho em Supermercado (assalariada) 

 
*Consideramos como trabalho na agricultura familiar tanto aqueles referentes diretamente à atividade agropecuária, como o trabalho 

doméstico, de reprodução da família. 
**Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/UFV 

***Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária/UFV 

 

FONTE: O autor (2021) 

 

Um primeiro aspecto que destacamos a partir do Quadro 4 é que vários dos jovens 

entrevistados necessitam de algum trabalho que lhes garanta uma renda quando saem de casa 

para estudar. Podemos dividir estes jovens em dois grupos. O primeiro constituído daqueles 

que permanecem contribuindo no trabalho no sítio, com a família, como é o caso de Eliana, 

João Márcio e Poliana. Quando o curso é em alternância, como nas EFAs e na Licena/UFV, 

essa alternativa de trabalho torna-se mais viável, uma vez que podem permanecer a maior parte 

do tempo junto com suas famílias no sítio. 

O segundo grupo são aqueles que, impossibilitados de continuar com o trabalho junto 

com a família, precisam conseguir outra fonte de renda que lhes possibilite continuar os estudos, 

como é o caso de Rosi, Willian e Janaína. A opção para alguns é obter auxílio na própria 

universidade, seja por intermédio da assistência estudantil, seja nos programas de bolsas 

institucionais oferecidos, ou como bolsistas em projetos de pesquisa e extensão. Já outros 

precisam batalhar da forma que for preciso. Rosi é uma dessas jovens que precisam se virar 

para garantir sua autonomia e continuar os estudos. Seu depoimento, a seguir, é bem ilustrativo 

dessa batalha: 

 

 

Eu me mudei para Viçosa, eu tava com 17 anos. E a minha família sempre foi muito 

humilde. Então assim, eu morava no alojamento da UFV, recebi a bolsa alimentação. 

Mas eu ainda tinha necessidade de arrumar alguma coisa para fazer para poder suprir 

alguns gastos que tinha de material na universidade e de outras coisas que eu queria 

comprar também que meus pais não tinham condições de arcar, né. Então, o primeiro 

serviço que eu arrumei foi informal, foi trabalhando como vendedora ambulante. Eu 

revendia bolo de pote para uma mulher aqui em Viçosa .... E isso eu fiquei por um 

bom tempo, até o final de 2017 .... Aí eu consegui um serviço no restaurante chinês 

aqui em Viçosa, que também era informal, mas era fixo. Eu trabalhava nos finais de 

semana, sábado e domingo, apenas. E lá eu exercia a função de caixa atendente. E lá 

nesse restaurante eu fiquei por oito meses. E o restaurante veio a fechar por questão 

de falência ... eu acabei saindo e eu fiquei sem serviço por um tempo. Mas aí, durante 

esse tempo que eu fiquei sem serviço, eu comecei a fazer faxina, pegar alguns bicos 

né, fazer faxina, cuidava de criança, alguns bicos como garçonete, freelancer mesmo. 

E eu fiz isso por muito tempo, até que eu peguei fixo em uma casa de família. Eu 

comecei como doméstica, também sem carteira assinada. Fiquei como diarista para 
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eles né, eu fazia faxina na casa pelo menos uma vez na semana. E logo após eu 

comecei a trabalhar de babá pra essa mesma família. E eu fiquei lá um tempo, até que 

em 2019 eu entrei para o CTA, como estagiária (informação verbal)115. 

 

 

Temos ainda um terceiro grupo de jovens que já se formaram, seja no nível médio ou 

superior, e que agora estão só trabalhando, sem mais nenhum vínculo com a escola. Dos que se 

formaram apenas em nível médio, temos Edcarlos, que atualmente trabalha em uma empresa 

de produtos agropecuários, onde além da função de vendedor atua na assistência técnica junto 

aos agricultores de Araponga. Temos Sofia e Damaris, que se formaram na EFA Paulo Freire e 

hoje estão trabalhando em dois diferentes supermercados na cidade de Mariana. Temos ainda 

Irineu e Luciana, o jovem e a jovem mais maduros que entrevistamos, que atualmente estão 

totalmente dedicados ao trabalho no sítio, junto com suas respectivas famílias recém-formadas. 

E, finalmente, Pedro Lucas que se dedica agora ao trabalho no sítio de sua família, 

desenvolvendo sua lavoura agroecológica de café. 

A única jovem entrevistada que já se formou em nível superior e que agora está só 

trabalhando é Synthia, que terminou o curso de Geografia na UFV e ingressou na equipe técnica 

do CTA-ZM. Depois de ter batalhado muito durante a graduação, entrou nesta organização, na 

qual já tinha feito estágio durante alguns anos. Synthia assim nos relata o sentimento de estar 

hoje na equipe técnica do CTA-ZM: 

 

 

O sentimento de estar trabalhando hoje no CTA é de uma vitória sabe, porque antes 

eu não me reconhecia, eu não me via ali dentro ainda. Eu achava que era ... eu nunca 

ia chegar lá, sempre vou tá aqui como agricultora, como participante. E hoje esse 

espaço que a gente vai construindo aqui, isso assim é uma conquista mesmo, sabe. 

Porque a realidade ela é muito pesada né, para nós que somos jovens rurais, pela falta 

de renda, de recursos, então às vezes a gente tem muito sonho, mas você não tem 

como investir naquilo. Foi a partir do movimento agroecológico mesmo, de todos 

esses encontros que a gente vai fazendo que eu consegui chegar até a universidade 

também né. Sempre tento trazer essa importância de participar desses espaços para a 

gente conseguir alcançar. Então assim ... nem sei se a gente não tivesse participado de 

tudo, nós estaríamos no lugar que eu estou hoje. É um sentimento muito bom sabe. 

Às vezes fico assim até emocionada de falar porque é ... é muito gostoso de sentir, 

essa emoção, de ter conseguido chegar até aqui (informação verbal)
116

.    

 

 

Cabe destacar, ao final deste tópico, a importância de diferentes políticas públicas, em 

diferentes níveis, implementadas no país, e em Minas Gerais, no passado recente117, na abertura 

de novas possibilidades de trabalho e renda para os/as jovens do campo aqui entrevistados/as. 

Destacamos inicialmente o Edital Especial nº 01/2020 da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

                                                           
115 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
116 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
117 Aqui nos referimos ao período focalizado nesta pesquisa que vai de 2004/2005 até o ano de 2020. 
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da UFV – PEC/UFV, lançado com recursos de uma emenda parlamentar do Deputado Federal 

Padre João (PT), no âmbito do Polo Agroecológico da Zona da Mata118, do qual se beneficiaram 

três dos jovens aqui entrevistados: Rosi, Janaína e Willian. Todos três são, atualmente, bolsistas 

deste programa de extensão universitária, realizando um trabalho que contribui tanto na sua 

formação, como na permanência destes jovens na universidade. Recordamos também o que já 

foi ressaltado na descrição da experiência agroecológica do Programa TEIA (Capítulo 3), que 

diferentes editais de pesquisa e extensão acessados pela UFV em políticas de fomento durante 

os governos do Partido dos Trabalhadores, permitiram a centenas de estudantes de graduação 

dessa universidade recebessem bolsas para atuar nos projetos. Uma destas estudantes foi a 

entrevistada Synthia, que na época era graduanda de Geografia119. 

Como já mencionado anteriormente, outra política pública foi o Plano Nacional de 

Desenvolvimento Territorial, iniciada nos governos Lula, com recursos da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial, do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário – SDT/MDA. 

A EFA Puris em Araponga, onde Edcarlos, Eliana, Willian e João Márcio completaram o ensino 

médio e se formaram em técnicos/as agrícolas, foi construída com recursos do Projeto de 

Desenvolvimento Territorial da Serra do Brigadeiro, Zona da Mata.  

Finalmente, podemos citar o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa 

de Aquisição de Alimentos, ambos do Governo Federal, que beneficiaram diretamente jovens 

como João Márcio, que desenvolve o projeto produtivo de sua horta agroecológica graças ao 

mercado aberto aos seus produtos por estas políticas. 

Também podemos afirmar que, de forma indireta, a grande maioria dos jovens e das 

jovens entrevistadas se beneficiaram de um conjunto maior de políticas públicas, justamente 

aquelas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, incluindo políticas de crédito 

(custeio e investimento), crédito fundiário, assistência técnica e extensão rural, dentre outras. 

Sem mencionar a expansão da eletrificação rural e do programa de habitação rural, através do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Políticas públicas, especialmente ao nível federal, que 

foram criadas/ampliadas e implementadas na Zona da Mata no período em questão.  

 

                                                           
118 O Polo Agroecológico e de Produção Orgânica na região da Zona da Mata, foi instituído pela lei 23.207, de 27 

de dezembro de 2018 promulgada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o objetivo de promover e 

incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica na região. As ações governamentais 

relacionadas ao polo de que trata esta lei serão realizadas no âmbito da Política Estadual de Agroecologia e 

Produção Orgânica – PEAPO, de que trata a Lei nº 21.146, de 14 de janeiro de 2014. 
119 Podemos dizer também que Synthia e Luciana foram beneficiadas pela Política Nacional de Crédito Fundiário, 

implementada pela Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA, do extinto Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA, na medida em que foi através desta política que suas famílias conseguiram ter acesso à terra. 
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4.5  SOCIABILIDADE NAS COMUNIDADES E ATIVIDADES DE LAZER 

 

Apesar de alguns jovens entrevistados mencionarem que suas relações de amizade com 

outros jovens terem sido construídas principalmente no âmbito da escola, mencionam também 

que a comunidade (ou bairro) é também um espaço importante de convivência e socialização. 

Suas relações neste âmbito variam muito em função dos espaços de sociabilidade de cada 

comunidade, se é uma comunidade mais populosa ou não, se tem ou não uma grande presença 

de parentes, se está próxima ou mais distante de um centro urbano. De qualquer forma, como 

veremos mais adiante, estas relações que se estabelecem no campo se encontram cada vez mais 

imbricadas às relações com a cidade. 

Um importante espaço de socialização nas comunidades, mencionados pela maior parte 

dos jovens, são as atividades relacionadas com a igreja. Vários mencionam as reuniões na 

igreja, as novenas, assim como outras celebrações religiosas, enquanto um momento de 

encontro com outros jovens, de estabelecer e fortalecer amizades. Embora sejam, ao mesmo 

tempo, espaço de expressão de divergências e conflitos gerados no cotidiano da vida das 

famílias do lugar. Pedro Lucas, por exemplo, nos diz que uma das atividades de lazer que mais 

tem feito atualmente é tocar violão na igreja, nas novenas: “[...] de todas as atividades que eu 

faço a de maior frequência é isso, tá tocando, tá durante nove dias lá na igreja tocando” 

(informação verbal)120. E o depoimento de Synthia, a seguir, é bem ilustrativo destes momentos 

de socialização nas atividades da igreja: 

 

 

Durante a semana a gente basicamente ficava por conta do trabalho mesmo. Toda 

terça feira era encontro do grupo de reflexão. Era o dia que a gente saia, ia na casa de 

algum vizinho, era quando a gente se reunia nesse movimento da igreja também né, 

às sete horas era dia de grupo de reflexão. Aí ia toda família né ... E o domingo era 

dia da gente ir muito para a casa da minha avó. Ou a gente recebia visita em casa ou 

a gente ia visitar um parente, no final do dia. E a noite era hora de ir pra igreja, para 

uma celebração ou para a missa, se tivesse... Mas também tinha todos os sábados que 

a gente tinha a catequese, que era na igreja, então ali já era os amigos que nem colegas 

né, a gente já ia todo mundo junto (informação verbal)121. 

 

 

Não foi somente atividades ligadas à igreja católica que surgiram nos relatos como 

espaços de socialização. Rosi nos conta que quando foi para Viçosa estudar na universidade 

acabou se afastando, pela falta de contato, de muitas amizades feitas em Araponga. No início, 

quando chegou em Viçosa, conheceu muitas pessoas novas no seu próprio curso, e na 

                                                           
120 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
121 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
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universidade de forma mais ampla, saindo para festinhas, barzinho etc. Mas, atualmente suas 

amizades estão mais relacionadas às atividades religiosas que participa. Na sua própria fala: 

“[...] eu arrisco a dizer que hoje todas as amizades que eu tenho eu conheci dentro de um centro 

espírita, dentro de um terreiro de umbanda. Amigos que eu falo... de questão de tá saindo, de tá 

conversando” (informação verbal)122.  

Os jovens que moram na sede do município, ou em comunidades mais próximas, 

mencionam como espaços de socialização os encontros que realizam com os amigos em praças 

ou barzinhos da cidade. Mas, os demais também mencionam outros espaços de encontro nas 

comunidades, para além da igreja, onde ganha destaque o campinho de futebol com o boteco 

ao lado. O seguinte depoimento de Willian ilustra bem esse espaço: 

 

 

Nesta questão da socialização na comunidade, tem muito a ver com a questão do 

futebol mesmo, assim sabe... porque na roça é assim... onde que tem um campinho de 

futebol com o um boteco perto né, geralmente é isso, tem um campinho com um 

boteco do lado. Esse acaba sendo um ponto de encontro da comunidade toda. Ele é 

como se fosse meio que um centro, ele acaba funcionando. Então, é ali que a gente 

vai socializando de fato. Esse é o principal ponto de interação que se dá, é por aí... 

Mas a primeira [forma de socialização] vem a ser pelo brincar mesmo, porque nesses 

campinhos vai criança, vai adulto, vai idoso, todo mundo acaba indo por um motivo 

ou por outro e ele acaba sendo esse ponto de encontro ali (informação verbal)123. 

 

 

Outro espaço de socialização, mencionado por alguns jovens, está relacionado à sua 

participação nos movimentos sociais. É o caso do engajamento de Willian, Janaína e Synthia 

nas atividades da PJR, do envolvimento de Irineu e Luciana no movimento sindical de 

trabalhadores/as rurais em Divino, assim como da participação de Pedro Lucas, Rosi, Poliana 

e João Márcio em atividades promovidas no âmbito do movimento agroecológico da região. 

Como exemplo desse tipo de socialização, citamos a seguinte fala de Rosi: 

 

 

Acho que assim... o que dá para falar sobre a questão da amizade, até com a Maria 

Abgair, ela foi uma pessoa que eu conheci num encontro, no Encontro da Juventude 

Rural da Zona da Zona e Leste de Minas. E é uma pessoa que assim... hoje eu tenho 

menos contato com ela, mas mesmo ela morando em Divino, eu morando antes em 

Araponga, agora aqui em Viçosa, sempre tive contato com ela, sempre conversei 

muito com ela, e foi uma coisa que fluiu. Assim... eu falo que foi uma amizade da 

agroecologia para a vida, da juventude rural para a vida né (informação verbal)124. 

 

 

  Mas é quando abordamos nas entrevistas as questões mais relacionadas às atividades 

de lazer realizadas pelos jovens, que notamos vir à tona, de forma mais evidente, a imbricação 

                                                           
122 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
123 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
124 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
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dos processos de socialização, e até certo ponto de modo de vida, com práticas e valores tidos 

como mais urbanos. E esta é uma dimensão que aparece de forma bastante recorrente nos 

estudos acerca da juventude rural como fator que estimula o êxodo rural ou a atração de jovens 

do campo para a cidade. 

Quando perguntamos aos jovens e às jovens sobre suas atividades de lazer, o futebol é 

quase uma unanimidade, tanto para os rapazes como para as moças. Algumas meninas 

mencionam participar de times femininos, como na comunidade de Luciana: “[...] a gente 

também joga futebol aqui, sabe, a gente tem um timinho, né” (informação verbal)125. Mas não 

é só a prática desse esporte que atrai, é tudo que a circunda, é a torcida, o bate papo que rola 

assistindo ou depois do jogo, como fica ilustrado na fala de João Márcio: “[...] em relação ao 

lazer, o tipo de lazer que mais tem em Divino é futebol, e eu não sou muito de jogar, mas 

acompanho” (informação verbal)126. 

Outra unanimidade, pelo menos em relação à Divino e Araponga, que são dois 

municípios situados na Serra do Brigadeiro, uma região montanhosa com muitos cursos d’água, 

são as cachoeiras. Todos os/as jovens entrevistados/as nestes municípios mencionam que ir 

tomar banho de cachoeira é uma de suas atividades de lazer preferidas. Como Janaína disse, 

“[...] gosto muito de tá indo na cachoeira com a minha amiga, gosto de quando eu estou com 

um tempinho livre de tá vindo para o meio da natureza, se conectando com a natureza” 

(informação verbal)127. E, da mesma forma que no futebol, não precisa saber nadar para curtir 

uma cachoeira. Segundo Willian, “[...] eu gosto bastante de uma cachoeira também, sabe. De ir 

pra cachoeira, de ficar lá... apesar de eu não saber nadar, mas gosto de ir pra cachoeira, acho 

que é a muvuca na verdade, tá junto com o povo ali” (informação verbal)128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
126 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
127 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
128 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
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FOTO 12 – CACHOEIRA EM VARGEM GRANDE DE BAIXO, DIVINO-MG 

 

 
 

FONTE: Cedida por Janaína (Dados da pesquisa). 

 

É verdade que, comparativamente à cidade, de forma geral há menos presença de 

equipamentos públicos destinados ao lazer de crianças e jovens nas comunidades rurais, como 

uma quadra de esportes ou parques, por exemplo. Mas durante as entrevistas não nos pareceu 

que este seja um problema tão significativo para os jovens entrevistados. Talvez devido à 

presença de atrativos ambientais que estimulam atividades como ir a uma cachoeira, subir o 

pico de uma montanha, fazer caminhadas e trilhas. Achamos significativo o seguinte 

depoimento de Pedro Lucas: 

 

 

As atividades de lazer que eu tenho, eu faço muita coisa assim... eu tenho muita 

atividade pra fazer realmente. Mas assim, ultimamente eu tenho pedalado bastante né, 

andado bastante de bicicleta, praticado o ciclismo, basicamente na modalidade de 

mountain bike. Eu também, há bastante tempo, a gente tá jogando um futebol. Tá na 

cultura do nosso país e, de vez em quando, a gente vai jogar um futebol, com meus 

primos lá na Pedra Redonda, com os meus tios, eu gosto de tá batendo uma bolinha 

lá. Eu também gosto de fazer umas trilhas, umas caminhadas, assim... Eu gosto 

bastante de fazer a prática do trekking, né. É um negócio que eu realmente gosto. E 

meus amigos gostam bastante disso aí, a gente pedala, a gente faz essas trilhas aí. 

Muita cachoeira, muita pedra, então a gente costuma fazer isso aí. Bom, também tem 

a cavalgada, andar a cavalo é uma prática que eu realizo bastante. Aqui tem os eventos 

das cavalgadas. Agora não está tendo por causa da pandemia. Então a gente vai nessas 

cavalgadas, é uma maneira da gente tá se conectando na natureza (informação 

verbal)129. 

 

 

                                                           
129 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
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Este depoimento poderia ser creditado tranquilamente a um jovem urbano, de uma 

pequena ou grande cidade. Excetuando-se a cavalgada, que pode ser caracterizada como uma 

atividade tipicamente rural, embora seja realizada também por pessoas do meio urbano, as 

demais atividades citadas por Pedro Lucas são alvo do desejo de muitos jovens urbanos. O que 

queremos aqui destacar é que muitas vezes não há distinção entre o que é valorizado como 

atividades de lazer, tanto por jovens do campo como por jovens da cidade. Mais do que isso, o 

gosto e a dedicação de Pedro Lucas a estas atividades não significam que tenha abdicado de 

hábitos e costumes rurais em favor de uma cultura urbana. Mostra que, na atualidade, há muitos 

tipos de lazer que podem ser desejados e praticados tanto por jovens do campo como da cidade. 

E que, pela proximidade, as atividades mencionadas por este jovem podem ser mais facilmente 

realizadas por quem vive neste ambiente da Serra do Brigadeiro. Certamente, jovens que moram 

na periferia de grandes centros urbanos têm muito mais restrições e menos acesso a alguns 

destes tipos de atividades de lazer do que estes jovens que entrevistamos. 

Uma outra questão que poderia ser analisada em relação a este tipo de lazer vinculado a 

um contato mais próximo com a natureza seria: até que ponto a vivencia de uma experiência 

agroecológica favorece a valorização deste tipo de lazer pelos jovens? Retomaremos essa 

questão no próximo capítulo, quando analisaremos a relação entre as juventudes do campo e a 

agroecologia. Assim como a relação entre lazer e cultura, numa perspectiva de valorização da 

cultura do campo pelos jovens do campo. O depoimento de Willian, a seguir, é instigante nesse 

sentido: 

 

 

E uma coisa que eu tenho feito ultimamente, eu tenho tentado fazer um pouco, é a 

experiência de conhecer os pontos turísticos do município. Então é uma coisa que eu 

gosto, assim, de fazer. E eu tenho procurado principalmente esses lugares que são 

famosos entre o povo, que o povo todo comenta, mas quando você vai ver, o lugar tá 

lá assim... abandonado, sem nenhum tipo de cuidados, sem nenhum tipo de 

investimento. Como por exemplo, a Pedra Redonda, em Araponga. Ela é um ponto 

turístico nosso, a comunidade frequenta lá, tudo mais... Mas enfim, eu tenho gostado 

de fazer esse tipo de coisa, de ir me embrenhando no meio das nossas grota aí, e essas 

festas, de tá no meio do povo. É isso que eu gosto (informação verbal)130. 

 

 

A imbricação do modo de vida urbano e rural, na atualidade, pode ser verificada também 

em outras atividades de lazer mencionadas pelos jovens, e que tem a ver com o desenvolvimento 

tecnológico alcançado pela sociedade moderna. Pelo menos quatro jovens entrevistados 

mencionaram que o acesso à novas tecnologias de informação têm lhes possibilitado 

alternativas de lazer e sociabilidade mesmo estando no campo. Mencionam como atividades de 

                                                           
130 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
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lazer assistir filmes e séries pela internet, como diz Pedro Lucas: “[...] e no meu tempo livre, eu 

fico também aqui em casa, tranquilo, assistindo alguns vídeos no Youtube” (informação 

verbal)131. Ou mesmo na colocação de Eliana, quando revela as possibilidades que lhe permite 

o acesso a um telefone celular: “[...] eu gosto muito de ir para a universidade, lá tem as minhas 

amigas, as minhas amizades que eu fico por lá. Então, sinto muita falta, porque são pessoas de 

muito longe, então acabo conversando muito com elas pelo WhatsApp” (informação verbal)132. 

O vínculo rural-urbano no cotidiano da vida de jovens do campo na Zona da Mata de 

Minas Gerais pode ainda ser verificado nas diversas menções, nas entrevistas que fizemos, de 

que é frequente na vida de alguns desses jovens os passeios na praça da cidade, as reuniões com 

amigos nos barzinhos para tomar uma cerveja e conversar, de sair com a namorada e aproveitar 

a noite. A maior parte dos jovens entrevistados menciona ser comum este tipo de atividade de 

lazer por eles praticada. Como exemplos citamos os seguintes depoimentos de Pedro Lucas e 

João Márcio:  

 

 

[...] assim... saio, vou na praça, encontro com meus amigos, conversar... Igual tem um 

amigo meu que tem um carron, outro chega com outro violão, e a gente gosta muito 

de tocar um pagode, um reaggae, um forrózinho (informação verbal)133.  

 

 

[...] mas como é muito perto da cidade, nosso terreno, cerca de 2 Km, então eu tenho 

muito mais amizade na cidade. Quase todos os dias a gente vai até lá, no final de 

semana também, tem muitos familiares lá... Então eu acabo tendo muito mais contato 

com jovens tanto da cidade, como de outras comunidades, do que os da própria 

comunidade onde eu vivo (informação verbal)134. 

 

 

Seguramente este tipo de mobilidade rural-urbana é mais comum na Zona da Mata do 

que em outras regiões brasileiras, onde os municípios são maiores, assim como a distância das 

comunidades rurais até a sede do município. Mas, na Zona da Mata os municípios são pequenos 

e, além das distâncias serem menores, as condições de transporte não são tão difíceis, inclusive 

pelo fato de grande parte das famílias possuírem um meio de transporte próprio, nem que seja 

só uma moto. 

 

 

 

 

                                                           
131 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
132 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
133 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
134 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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4.6  RELACIONAMENTOS AMOROSOS E MODERNIDADE 

 

Se estamos falando de juventude, qualquer que seja, a dimensão da vida amorosa, dos 

relacionamentos amorosos, é fundamental e muitas vezes definidora do curso da vida cotidiana 

e mesmo de perspectivas e projetos de futuro. Esta também é uma dimensão que, em estudos 

sobre juventudes rurais, aparece como fator que pode contribuir para o afastamento de jovens 

do campo, em função de que o círculo de relacionamentos nas comunidades rurais possa ser 

mais restrito, onde códigos morais tradicionais, conservadores, possam ser mais arraigados, 

criando dificuldades para o namoro entre jovens do campo, especialmente quando se trata de 

relacionamentos homoafetivos. 

Em função da importância que consideramos ter essa dimensão na vida juvenil que 

incluímos questões em torno desse tema em nossas entrevistas.  Todos os jovens e as jovens 

entrevistados/as falaram sobre esse tema, sobre antigos e atuais relacionamentos, como 

iniciaram e, em alguns casos, como e porque terminaram. Muitos destes relatos atestam a 

importância dessa dimensão no cotidiano da vida dos jovens e das jovens. Como diz João 

Márcio: “[...] é um sentimento muito bom, você gostar de alguém, alguém gostar da gente. É 

algo que nos faz muito bem, tanto para cabeça, para o corpo, para tudo eu acho” (informação 

verbal)135. 

Evidentemente, este tipo de relação dos jovens está muito vinculado às demais relações 

que estabelecem na comunidade, na escola, no trabalho. Se a escola é mencionada como o 

principal espaço de socialização onde os jovens fazem suas amizades, é natural que este espaço 

aparecesse também como um lugar importante no desenvolvimento de relações amorosas. 

Cinco de treze jovens entrevistados mencionam que iniciaram namoros com colegas da escola. 

Alguns destes relacionamentos perduram até hoje, como no caso de Edcarlos: 

 

 

Eu a conheci na escola [EFA Puris], a gente estudava junto... A gente formou esse 

ano. Desde o primeiro ano a gente teve uma amizade muito positiva. E ali a gente foi 

se conhecendo, conversando mais. E aí no segundo ano, na metade do segundo ano, 

começou a despertar esse sentimento, aí eu cheguei com ela, conversei. Nem ficar a 

gente podia, porque a gente era muito amigo. Mas aí a gente foi conversando, foi se 

conhecendo, foi ficando algumas vezes, foi até que surgiu o relacionamento mesmo, 

no terceiro ano. Mas ela é uma pessoa incrível. Eu espero que esse relacionamento 

dure por vidas e vidas (informação verbal)136. 

 

 

                                                           
135 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
136 Depoimento de Edcarlos em 04-01-2021, Araponga. 
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O jovem e a jovem mais maduros que entrevistamos, Irineu e Luciana, afirmam que 

conheceram as pessoas com as quais iniciaram seus relacionamentos amorosos, e com as quais 

se casaram, a partir de sua atuação no movimento sindical de trabalhadores/as rurais. Duas 

jovens afirmaram que conheceram seus namorados em festas na cidade em que moravam. Um 

dos jovens disse que iniciou seu primeiro e atual namoro com uma jovem que conheceu na 

praça de alimentação em Divino. E outro afirma que já ficou com algumas pessoas, mas até o 

momento não teve um relacionamento mais sério. 

O que achamos, de certa forma, surpreendente foi o relato de quatro jovens que afirmam 

ter conhecido pessoas e iniciado seus relacionamentos amorosos a partir da internet, nas redes 

sociais. Poliana nos diz “[...] já tive sim relacionamentos amorosos. Conheci pela internet” 

(informação verbal)137. Sofia fala no mesmo sentido: [...] a gente conversava pelo celular, não 

nos conhecíamos ainda” (informação verbal)138. E Rosi completa: “[...] em 2018, eu entrei num 

relacionamento, a gente se conheceu por acaso, numa rede social. E acabou começando a 

conversar... e a gente tá junto até hoje” (informação verbal)139. Mas é no depoimento de Janaína 

que percebemos mais detalhes de como a coisa pode acontecer: 

 

 

Eu já tive relacionamentos sérios. No caso eu comecei a namorar muito nova, eu tinha 

em torno de 14 anos na época. Eu conheci o meu primeiro relacionamento que eu tive 

através da internet e a gente passou a conversar todo santo dia e marcamos de nos 

encontrar na virada de ano. Nisso a gente se encontrou, a gente conversou, logo após 

a gente resolveu que ia namorar, algo muito rápido. A gente nem tinha se conhecido 

direito e começamos a namorar, mas no andar da carruagem não estava dando nada 

certo, porque ele morava muito longe, muito distante. Era em Volta Redonda e moro 

na cidade de Divino, então a gente se via pouquíssimo, ele vinha uma vez por mês, 

quanto dava para me ver, então a gente tava discutindo muito né. Então acabou que o 

relacionamento nosso não deu certo. A gente optou em terminar, pela distância e por 

conta das discussões que tava tendo e tal, devido ciúmes. O meu segundo 

relacionamento eu conheci também através da internet. Na verdade, eu acho que o 

meu segundo e o meu terceiro também foi através da internet. Essa relação que eu tive 

através da internet com esses jovens, eu já tinha um conhecimento, assim de ver né, 

de ter visto eles algumas vezes e tal. Só que trocar conversa, a gente trocou conversa 

foi pela internet (informação verbal)140. 

 

 

Nossa surpresa foi mais no sentido de que as quatro jovens mencionadas moraram fora 

de casa, duas já no ensino médio e outras duas quando ingressaram na universidade. Ou seja, 

mesmo tendo a oportunidade de convivência com outros jovens fora de casa, as redes sociais, 

a internet, foi o caminho que encontraram para iniciar seus relacionamentos. Podemos dizer 

                                                           
137 Depoimento de Poliana em 27-01-2021, Pedra Dourada. 
138 Depoimento de Sofia em 22-02-2021, Piranga. 
139 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
140 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
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que essa realidade expressa pelas jovens demonstra que as fronteiras entre o mundo rural e o 

urbano são hoje muito mais fluidas, que as novas tecnologias de informação impactam tanto as 

juventudes da cidade como as do campo.  

 Por outro lado, o fato destes relatos serem de quatro moças, e não de nenhum dos 

rapazes, pode ser revelador de que as oportunidades de namoro, de estabelecer relações 

amorosas, no campo, ainda possam ser influenciadas por valores e códigos morais que exercem 

um controle maior na vida das moças, em relação aos rapazes. Não somente este fato que 

mencionamos, mas há outros trechos dos depoimentos dos jovens e das jovens que corroboram 

com essa perspectiva, como na fala seguinte de Willian: 

 

 

Eu conheci uma menina, a gente ficou um tempo bom, foi uns seis meses, na época 

isso era muito tempo, assim... considerado. Porém, é... oque que aconteceu é que não 

foi tudo certo. Porque ela era muito presa, na verdade ela é muito presa até hoje. Ela 

só podia ir na missa, por exemplo. Ela não podia sair pra fazer nada, se os irmãos dela 

não fosse junto, enfim que ela tivesse algum responsável por ela, assim... com o irmão 

dela ou o pai dela que tivesse junto. Foi assim, até que acabou (informação verbal)141. 

 

 

Outras jovens fizeram menção sobre como o comportamento machista por parte de seus 

namorados foram decisivos para que terminassem o namoro. Isso pode ser visto na fala de Rosi: 

“[...] eu tive um relacionamento breve, porém muito conturbado, abusivo até. Foi até o que me 

fez... o que me fez sair fora, foi isso. Porque a pessoa achava que podia mandar só porque era 

homem, que era superior” (informação verbal)142. Da mesma forma podemos verificar na fala 

de Janaína, quando afirma ter terminado um namoro por conta do ciúme de seu namorado: “[...] 

chegou a um certo ponto que o ciúme estava tão grande, tão grande, que eu optei em terminar 

definitivamente. Porque ele não tava nem aceitando eu sair com as minhas amigas, tomar açaí 

ou algo do tipo. Tinha ciúmes totalmente... controlador” (informação verbal)143. 

Outras jovens entrevistadas também revelam que não se subordinaram a situações desse 

tipo, na qual sua autodeterminação não era respeitada. Por outro lado, Eliana fala que sempre 

foi aquele tipo de pessoa que corria atrás de suas coisas, dos seus objetivos, e que teve apoio de 

seus pais nesse sentido. E isso se refletiu no relacionamento que iniciou e que acabou resultando 

em casamento. Ela afirma que, nesse sentido, sua vida de casada mudou pouco em relação à de 

solteira, a não ser que “[...] aumentou bastante a responsabilidade, mas já era algo assim que eu 

tinha um pouco” (informação verbal)144. 

                                                           
141 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
142 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
143 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
144 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
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Rosi faz ainda uma reflexão, ao falar sobre seu atual namorado, sobre como o 

aprendizado da vida, inclusive nos percalços em outros relacionamentos, vão trazendo mais 

maturidade para que os relacionamentos sejam mais felizes e duradouros:  

 

 

É uma pessoa que assim... que eu gosto muito, que eu confio, pra muitas coisas, que 

eu compartilho tristezas, alegrias. Que tá junto comigo pra vários momentos sabe. Eu, 

assim... hoje é uma pessoa que eu admiro e que... para quem falava que não ia namorar, 

que não ia ter nada sério com ninguém por muito tempo, paguei língua. Mas é uma 

pessoa que me faz bem, que me ajudou, me ajuda a ver as coisas de outra forma, que 

me ajudou a sair de vários problemas, várias crises de ansiedade, várias crises de 

estresse, que teve comigo nos momentos que eu precisei, que eu fiquei internada no 

hospital com alguns problemas de saúde, que teve presente comigo em todos os 

momentos. E assim... é uma pessoa que, independentemente se acabar o 

relacionamento, eu quero levar pra vida, por ser como é... Hoje, eu me considero uma 

pessoa muito mais madura. Nessa área, em relação a área amorosa. Até pela questão 

de coisas que já passei, pela questão da idade também né. Eu acho que chega num 

momento que a gente tem mais responsabilidade, e eu acho sim importante falar sobre 

isso. Até porque são processos né. E tem uma coisa que eu falo que me ajudou muito 

a crescer, e hoje tô ainda com essa pessoa que eu tô hoje, eu vejo como as coisas são 

diferentes, porque a pessoa, ela é muito carinhosa, ela tenta ver o meu lado. Graças a 

Deus, hoje eu tô muito feliz com a pessoa que eu tô. E é isso, eu acho que ele me 

ajudando, eu ajudando ele, e estamos junto até hoje, quase três anos já. E que seja os 

primeiros três anos de muitos (informação verbal)145. 

 

 

As histórias contadas pelos jovens e pelas jovens, relativas a diferentes dimensões de 

sua vida cotidiana, seja junto à família, na escola, na comunidade ou no trabalho, descritas neste 

capítulo, demonstram situações singulares, de cada indivíduo, ao mesmo tempo que revelam 

condições no contexto que de certa forma contribuem para moldar comportamentos que 

aparecem como regularidades nos relatos. Ainda não abordamos como o contato com a 

agroecologia, a vivência de uma experiência agroecológica, age como elemento do contexto 

específico destes jovens, o que faremos a partir do próximo capítulo, retomando aspectos da 

sociabilidade e da vida cotidiana. 

Mesmo sem considerar tais elementos de especificidade, os relatos descritos até aqui 

demonstram que as regularidades observadas na situação dos jovens entrevistados podem não 

ser verificadas em estudos mais amplos sobre a juventude do campo. Por outro lado, as 

observações feitas pelas jovens, por exemplo, relativas ao maior cerceamento da liberdade e 

autodeterminação das moças em relação aos rapazes, ou a discriminação como “jovens da 

roça”, que passam a sofrer mais quando vão à escola na cidade, seguramente são aspectos da 

situação vivida por uma ampla base da juventude rural ou do campo em todo o Brasil. No 

entanto, características da Zona da Mata de Minas Gerais, como o tamanho pequeno dos 
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municípios, a proximidade entre eles, a pequena distância entre muitas comunidades e a sede 

dos municípios, dentre outras, podem conferir peculiaridades à situação vivida por jovens dessa 

região, em relação às outras. 

Outra especificidade a ser destacada é a proximidade dos locais de vida e moradia 

destes/as jovens com a Universidade Federal de Viçosa. Não só por ser uma grande e 

reconhecida universidade, que oferta uma grande variedade de cursos superiores, mas 

especialmente pelos diferentes programas e projetos desenvolvidos por esta, por exemplo no 

âmbito do Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia - ECOA, que contribuíram em 

processos de formação de jovens em suas comunidades e na sua aproximação com a 

universidade. 

A tais especificidades da situação de jovens da Zona da Mata é que agregaremos no 

próximo capítulo mais uma especificidade, que se refere à vivencia de uma experiência 

agroecológica pelos jovens e pelas jovens do campo, a qual pode diferenciar estes jovens 

também no contexto regional. 

Desta forma é que procuramos operacionalizar algumas reflexões teóricas feitas no 

Capítulo 2 em nossa análise. No sentido de dar visibilidade à diversidade de situações e 

pertencimentos vividos pelos jovens (LEÃO; ANTUNES-ROCHA, 2015), de tratar as 

juventudes no plural, com múltiplas identidades (CASTRO et al., 2009), como sujeitos na 

construção e transformação do presente (NOVAES, 2007). 
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CAPÍTULO 5 – JUVENTUDES DO CAMPO E AGROECOLOGIA  

 

A partir deste capítulo começamos a apresentar e analisar os dados da pesquisa, 

levantados nas entrevistas com os jovens e as jovens do campo, que possibilitam estabelecer 

uma relação entre as experiências agroecológicas vivenciadas por estes/estas jovens, seus 

processos de socialização e seus projetos de vida no presente e no futuro. Iniciamos por uma 

análise acerca das diferentes formas de aproximação e inserção dos jovens nas experiências 

agroecológicas, que se mostram diversas e muitas vezes superpostas. Partindo da compreensão 

que os jovens têm sobre a agroecologia procuramos em seguida discutir como se dá essa práxis 

agroecológica. E finalizamos o capítulo com uma análise dos projetos de futuro destes jovens 

e sua relação com a vivência da agroecologia. 

 

5.1  FORMAS DE INSERÇÃO DOS JOVENS E DAS JOVENS NAS EXPERIÊNCIAS   

AGROECOLÓGICAS 

 

Como destacado na introdução desta tese, há diferentes formas pelas quais os jovens e 

as jovens do campo passaram a ter contato e vivenciar experiências de agroecologia na Zona 

da Mata. Como veremos adiante, a partir das entrevistas realizadas, essa diversidade se assenta 

no contexto específico do desenvolvimento das experiências agroecológicas da região. Os 

depoimentos dos jovens e das jovens demonstram também complementaridades, ou seja, o 

contato com a agroecologia pode vir de várias circunstâncias que se reforçam mutuamente. 

Apesar da diversidade, da história particular de cada jovem, em sua aproximação com a 

agroecologia, é possível também identificar elementos comuns na trajetória de vários deles. 

Dada a já longa trajetória de construção das experiências agroecológicas na região, foi 

possível identificar vários jovens que desde a infância vivenciaram experiências agroecológicas 

junto à sua família, uma vez que esta já estava desenvolvendo uma experiência há muitos anos. 

Quatro dos treze jovens entrevistados destacaram a vivência da experiência familiar como 

principal fator de aproximação com a agroecologia. É o caso de Pedro Lucas, em Araponga, 

quando menciona que “[...] a agroecologia vem através do meu vínculo familiar, desde a época 

do meu avô. Ele transmitiu isso pro meu pai, que construiu toda uma história com a 

agroecologia, principalmente com café orgânico, agroecológico. E que transmitiu isso pra mim” 

(informação verbal)146.  Rosi, oriunda de uma família engajada há décadas no movimento 

                                                           
146 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
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agroecológico, nos diz: “[...] eu nasci dentro de um cenário agroecológico. Meu pai é sócio 

fundador do CTA. Eu nasci vendo tudo isso, tendo acesso a conversas do meu pai e da minha 

mãe com outras pessoas que estão relacionadas no campo também da agroecologia” 

(informação verbal)147. E isso não se verifica só em Araponga, mas também em outros 

municípios como Pedra Dourada, como podemos ver nesta fala de Poliana: “[...] tive contato 

com a agroecologia através dos meus pais, experiência vivenciada com a própria família” 

(informação verbal)148. 

Outro jovem de Araponga, Willian, que também destaca a experiência familiar na sua 

aproximação com a agroecologia, faz o seguinte depoimento: 

 

 

Como que foi minha chegada aqui na agroecologia: Tenho que voltar um pouco lá 

atrás, na conquista de terra em conjunto. Porque os meus pais, eles são assentados, 

vamos dizer assim, da conquista de terras em conjunto aqui na comunidade de Praia 

D’Anta, aqui em Araponga. E lá no... quando você é assentado na conquista de terra 

em conjunto, tem os dez mandamentos, os dez mandamentos da terra. Que eles falam 

sobre preservação da natureza, sobre biodiversidade, sobre o não uso de agrotóxicos, 

enfim sobre muitas coisas que estão compreendidas nesses dez mandamentos né. E as 

pessoas de fato, os agricultores familiares de fato seguem. Então, eu como filho de 

agricultores familiares desse processo da conquista de terra em conjunto, eu aprendi 

desde cedo a trabalhar e a viver naquele modo ali né. Só que de fato eu não sabia que 

existia uma outra forma de produzir. A referência que eu tinha de campo, de 

agricultura, era ali na minha casa, com meus vizinhos também né. E todos eram ... e 

todos tinham essa referência que eu tinha. Foi muito mais tarde que eu fui 

compreender que existia uma outra forma de produção (informação verbal)149. 

 

 

No depoimento de Willian, podemos observar que em alguns casos, dada à dimensão 

territorial da experiência agroecológica, as referências dos jovens não se limitam só à dimensão 

do núcleo familiar, mas também à família estendida ou mesmo a comunidade ou córrego onde 

residem. É o que podemos observar também nos depoimentos, a seguir, das jovens Eliana e 

Janaína. Eliana diz: “Sempre tive contato com agroecologia, desde que eu nasci, pois eu sou 

filha de agricultores familiares e eu cresci em meio a diversas experiências agroecológicas” 

(informação verbal)150. Já Janaína relata: 

 

 

Eu conheci a agroecologia desde muito nova, por ter contato desde nova com a terra. 

Porém o meu pai, ele não tem um modelo 100% agroecológico porque ele usa adubo 

químico. Mas os meus tios têm, e eu também tenho muito contato com os meus tios 

(informação verbal)151. 

 

                                                           
147 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
148 Depoimento de Poliana em 27-01-2021, Pedra Dourada. 
149 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
150 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
151 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
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Acontecem também os casos nos quais os jovens vivenciaram o momento em que a 

família inicia sua experiência agroecológica, e tal experiência passa a ser uma referência para 

o/a jovem, mesmo que esta não seja a principal. No caso da jovem Synthia, de Espera Feliz, ela 

relata: 

 

 

Meus pais sempre foram envolvidos, tanto com as CEBs, como no movimento 

sindical. Antes, a gente vivia nessa situação de parceria, a gente não tinha autonomia 

pra decidir o que seria feito na terra. A gente não tinha como seguir com o trabalho 

da agroecologia. Então, a gente mudou de propriedade, começando a trabalhar de uma 

forma diferenciada. Foi a partir do movimento sindical de Espera Feliz. Já tinha 

também esse trabalho do CTA na região, ele começou a ver essas outras 

possibilidades, outras alternativas de agroecologia. Eu sempre acompanhei bem de 

perto desde pequena, toda essa articulação, esse movimento. Eu consigo enxergar toda 

essa transição que a minha família mesmo passou, sair dessa agricultura convencional, 

desse uso de agrotóxicos... Até que a gente consegue comprar nossa propriedade, pelo 

crédito fundiário. Aí que a gente faz 100% dessa transição mesmo (informação 

verbal)152. 

 

 

O mesmo podemos observar na fala de João Márcio, de Divino: 

 

 

Mas a gente sempre trabalhou como meieiro... de tanto a gente trabalhar para esses 

patrões, ele [o pai] era sujeito às ordens deles, e jogava muito agrotóxico... hoje em 

dia ele não pode nem passar perto onde tem uma lavoura com agrotóxico... Então, 

desde o momento que a gente comprou nosso primeiro pedaço de terra, já optou por 

não usar o agrotóxico... a gente fazia a agroecologia, mas sem saber o nome, sem saber 

ao certo o que era (informação verbal)153. 

 

 

Um aspecto que aparece nestes depoimentos, ao qual voltaremos em nossa análise mais 

adiante, se refere ao fato de que as duas famílias mencionadas conseguiram iniciar suas 

experiências agroecológicas somente depois de conquistarem o acesso à sua própria terra. 

Outro aspecto igualmente relevante que aparece nos depoimentos a seguir, que também 

será objeto de reflexão posterior, se refere ao papel das mulheres, das mães, no envolvimento 

dos jovens nas experiências agroecológicas das famílias. Janaína diz: “[...] o meu primeiro 

contato assim de experiência prática de agroecologia veio de muito cedo ... quando eu passei a 

cuidar de uma horta, ajudando a minha mãe” (informação verbal)154. Luciana, também de 

Divino, descreve de forma mais minuciosa o papel de sua mãe em sua aproximação com a 

agroecologia: 

 

 

                                                           
152 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
153 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
154 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
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Lá na casa dos meus pais, por exemplo, a minha mãe tem... a minha mãe que é essa 

pessoa que gosta de diversidade né, gosta de ter uma horta, de ficar... Que nem lá, 

nossa!  Fui na horta dela agora nessa semana... nossa! Que monte de coisa. Tá lá com 

um monte de alface... e muita variedade. Ela sempre foi essa pessoa, de... de plantar 

com variedade, e a gente está sempre conversando. Eu acho isso, nossa! Muito legal, 

porque é uma coisa que... bem antes de conhecer a agroecologia aí, com essa 

diversidade de coisas que é, ela já fazia isso né, até sem saber, e já fazia essa 

diversidade aí. E depois que me casei, já segui os passos, já fui plantando bastante 

coisas, aqui em casa mesmo, uma coisa simples assim... que achava muito importante 

(informação verbal)155. 

 

 

As experiências desenvolvidas pelas EFAs da região foi outra forma de aproximação 

dos jovens e das jovens entrevistadas com a agroecologia. Um dos jovens entrevistados e outras 

quatro jovens mencionaram que seu primeiro, ou mais importante, contato e vivência com a 

agroecologia foi a partir do momento que ingressaram em alguma EFA da região. Edcarlos, que 

na infância morava na cidade de Ponte Nova, fala desse processo quando ingressa na EFA de 

Jequeri: “[...] foi quando comecei a conhecer o campo, as formas de trabalhar, então ali eu fiz 

uma introdução pra mim do que era agroecologia. E a agroecologia mesmo eu peguei depois de 

três anos quando eu entrei no ensino médio na EFA Puris” (informação verbal)156. Eliana, que 

já tinha algum contato com experiências agroecológicas na comunidade de Salazar, em 

Araponga, relata o papel da EFA Puris: “[...] foi aí que eu conheci a proposta da agroecologia, 

eu fui esmiuçando os meus conhecimentos e fazendo uma ligação da teoria, que até então eu 

não imaginava que existia, com a prática que eu já vivenciava” (informação verbal)157. 

Sofia, do município de Piranga, relata que: “[...] eu conheci a agroecologia e os meios 

de praticá-la, na EFA Paulo Freire. Pois eles nos ensinaram como é feita, como manter uma 

preservação de água plantando plantas que são boas...” (informação verbal)158. E Damaris, que 

morava em Guaraciaba, traz mais detalhes de sua chegada também na EFA Paulo Freire: 

 

 

O meu primeiro contato com a agroecologia foi na EFA mesmo, quando eu entrei lá 

que a gente foi... no primeiro dia de aula na EFA, eu lembro muito bem, a gente foi lá 

conhecer a horta do Valdir Polac, que é um produtor de hortaliças. Ele produz tudo 

no orgânico, tem uma horta muito grande, e aí a gente foi conhecer lá a horta desse 

Valdir Polac. E aí a gente teve lá e ele explicou como ele trabalhava, de acordo com 

a natureza, para não estragar natureza e tudo mais. Falou sobre as práticas que ele 

usava, que era uma prática de modo que não agredia o meio ambiente e que trazia o 

benefício para ele... foi meu primeiro contato com a agroecologia... eu nunca tinha 

tido esse tipo de contato, até porque eu morava na cidade, quando eu morava em 

Guaraciaba. Então, lá na minha família a gente não tinha lugar para plantar. Então, as 

                                                           
155 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
156 Depoimento de Edcarlos em 04-01-2021, Araponga. 
157 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
158 Depoimento de Sofia em 22-02-2021, Piranga. 
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hortas que eu vi, esses trem, era tudo na casa dos outros. Na minha casa mesmo eu 

nunca tive (informação verbal)159. 

 

 

Já a jovem Janaína, que conheceu um pouco da agroecologia a partir da experiência de 

alguns parentes, em Divino, não estudou em EFA, mas teve sua vivência mais significativa com 

a agroecologia em outras duas experiências de educação formal, no Curso Técnico em 

Agroecologia do Instituto Federal do Sudeste, em Muriaé, e no curso de Licenciatura em 

Educação do Campo na UFV, como esclarece no seguinte depoimento: 

 

 

Já no curso técnico... foi um curso que me ajudou... porque o que o curso me capacitou 

a ser técnica em agroecologia, onde eu conheci mais sobre os manejos agroecológicos. 

Assim como o Licena também fez, e vem fazendo, porque ele me traz vários saberes, 

vários conhecimentos, que eu posso aplicar na minha comunidade (informação 

verbal)160. 

 

 

Por fim, uma outra forma de aproximação e de vivência dos jovens entrevistados em 

experiências agroecológicas ocorreu em função da sua inserção nos movimentos sociais: no 

movimento sindical dos trabalhadores rurais; em movimentos juvenis, especialmente na 

Pastoral da Juventude Rural; e no próprio movimento agroecológico na região da Zona da Mata.  

É significativo perceber que a maior parte dos/das jovens que afirmam terem se 

envolvido nas experiências agroecológicas a partir da sua inserção nos movimentos sejam 

exatamente jovens de Araponga e Divino. Fato que corrobora com a nossa avaliação de que 

estes dois municípios possam ser considerados como dois polos dinâmicos de construção da 

agroecologia na Zona da Mata e que, portanto, deveriam ser priorizados na definição da amostra 

de jovens a serem entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Depoimento de Damaris em 23-02-2021, Guaraciaba. 
160 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
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FOTO 13 – O JOVEM IRINEU, DURANTE A CARAVANA AGROECOLÓGICA E CULTURAL DA ZONA  

                      DA MATA – RUMO AO III ENCONTRO NACIONAL DE AGROECOLOGIA, REALIZADA  

                      EM 2013 

 

 
 

FONTE: Cedida por Irineu (Dados de pesquisa). 

 

Três dos quatro jovens entrevistados em Divino relatam que foi a partir da sua 

participação no movimento sindical dos trabalhadores rurais e na Pastoral da Juventude Rural 

que passaram a se envolver com a agroecologia.  Irineu afirma o seguinte: “[...] o primeiro 

contato com agroecologia foi quando eu fui convidado para participar dos encontros 

primeiramente organizados pela PJR e depois continuados pelo STR, aqui de Divino” 

(informação verbal)161. E uma das principais atividades de promoção da agroecologia realizada 

pelo STR de Divino são os intercâmbios agroecológicos. Daí que estes são destacados na fala 

de outro jovem, o João Márcio: 

 

 

A minha primeira experiência, que eu me lembro, foi quando eu participei dos 

intercâmbios. Foi antes de eu ir para a EFA, no ano de 2014, que eu participei do meu 

primeiro intercâmbio... aquilo me deixou muito empolgado, porque foi um tipo de 

propriedade muito diferente do que eu tava acostumado a lidar (informação verbal)162.  

 

 

No mesmo sentido temos o depoimento de Luciana, outra jovem do município de 

Divino:  

 

 

Meu primeiro contato com a agroecologia foi através do Gilberto, a gente namorava, 

e ele começou a falar sobre o intercâmbio que realizavam em Divino. Sempre vivi na 

roça com meus pais, sempre plantavam com diversidade, produzia quase tudo que 

consumimos, mas só quando me casei que comecei a participar realmente, e a 

                                                           
161 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
162 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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conhecer melhor as práticas agroecológicas... Um mês depois tive o prazer em receber 

os companheiros e companheiras da agroecologia em um intercâmbio aqui em minha 

casa, fiquei encantada com o novo mundo que é a agroecologia, as coisas começaram 

a fazer sentido, as diversidades, o cuidado com a terra, o não uso de agrotóxicos 

(informação verbal)163. 

 

 

Em Araponga, tanto Willian como Rosi mencionaram a importância das iniciativas dos 

movimentos nesse processo de aproximação, apesar de terem destacado a experiência familiar 

como definidora. Willian anteriormente já destacou a importância da experiência da Conquista 

de Terra em Conjunto, desenvolvida pelo STR, na sua aproximação com a agroecologia. E a 

jovem Rosi faz o seguinte relato:  

 

 

Eu tinha noção do que o meu pai fazia, do que minha mãe fazia, mas eu não tinha 

noção da importância que aquilo tinha. Eu, para falar a verdade, quando eu me dei 

conta mesmo, eu tava por volta dos 13 e 14 anos, que foi quando, juntamente com 

CTA, eu entrei para um grupo de jovens (informação verbal)164. 

 

 

Por outro lado, é importante ressaltar que também em outros municípios há um papel 

importante do movimento sindical no envolvimento de jovens, com a agroecologia. Destacamos 

a seguir o depoimento da jovem Synthia, que é do município de Espera Feliz, a esse respeito: 

 

 

Eu falo que eu nasci dentro desse movimento. Meus pais sempre foram envolvidos, 

tanto com as Cebs, como no movimento sindical. Então, desde muito nova eu sempre 

envolvida no movimento sindical, na escolinha sindical, que já trazia a agroecologia. 

Depois que eu saí da escola eu já entrei na PJR, levava essa discussão para dentro do 

movimento de igreja. Mas a gente sempre estava envolvida na luta. Por isso que eu 

digo que cresci dentro do movimento agroecológico mesmo (informação verbal)165. 

 

 

Vimos, a partir destes depoimentos de jovens do campo da Zona da Mata, que o processo 

de aproximação com a agroecologia é múltiplo e diversificado. Às vezes ele se inicia com a 

participação do jovem, ou da jovem, em uma pequena atividade de formação, como um 

intercâmbio agroecológico ou um encontro de jovens. Outras vezes pode-se dar a partir da 

relação com uma pessoa, a partir de um namoro. No entanto, fica evidente como elementos 

comuns nos depoimentos dos jovens a importância dada às experiências agroecológicas 

familiares e/ou comunitárias; às experiências de educação formal das EFAs, IF Sudeste e 

Licena/UFV; assim como às diferentes iniciativas do movimento sindical e da Pastoral da 

Juventude Rural, nesse processo. Isso não quer dizer que são somente estas “portas de entrada” 

                                                           
163 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
164 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
165 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
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na agroecologia que existam para os/as jovens do campo na Zona da Mata. Outras poderiam ser 

identificadas se a amostragem de jovens fosse realizada de outra forma, a partir de outros 

sujeitos que não aqueles que tínhamos contato previamente ao realizar a pesquisa. 

No diagrama abaixo buscamos uma visualização dos jovens e das jovens 

entrevistados/as em relação às diferentes “portas de entrada” mencionadas. 

 

FIGURA 2 – DIFERENTES FORMAS DE INSERÇÃO DOS/AS JOVENS NAS EXPERIÊNCIAS 

                                AGROECOLÓGICAS 

 

 
 

FONTE: O autor (2021). 

 

Uma primeira observação que podemos fazer é de que há sobreposições, como foi 

ressaltado anteriormente. O mesmo jovem pode ter iniciado sua vivência em uma experiência 

agroecológica na família e ao mesmo tempo sua vivência ser reforçada com sua participação 

no movimento social, ou em uma EFA, na Licena/UFV ou IF Sudeste. E assim sucessivamente. 

A partir desse aspecto podemos dizer que a amostra de jovens entrevistados é bem 

representativa destas diferentes “portas de entrada”. 

Se flexibilizamos um pouco mais nossa análise, a partir das entrevistas, haveria a 

possibilidade de considerar que Pedro Lucas e Poliana fossem incluídos também no grupo sob 

a influência dos movimentos sociais, mesmo que não tenham expressado isso nas suas 

entrevistas, uma vez que seus pais foram membros ativos do movimento sindical e 

agroecológico da Zona da Mata. Da mesma forma, poderia ser considerada também a influência 

da família da Luciana em sua aproximação com a agroecologia, uma vez que ela própria destaca 

na sua fala que na sua família “[...] sempre plantavam com diversidade, produzia quase tudo 
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que consumimos” (informação verbal)166, destacando aí o exemplo de sua mãe. Se assim o 

fizermos, poderíamos intuir que é mais comum a sobreposição de diferentes influências na 

vivência de experiências agroecológicas pelos jovens na região. De toda forma, restariam 

Irineu, Sofia e Damaris como exceção à regra para nos dizer que nem sempre esta regra é válida. 

Esta tendência de sobreposição de diferentes fatores que influenciam a inserção dos/das 

jovens nas experiências se explica pela dinâmica do movimento agroecológico na Zona da 

Mata, caracterizada pela articulação em rede de múltiplos sujeitos, sejam estes constituídos por 

instituições, organizações, movimentos sociais ou mesmo por pessoas individualmente. Estes 

diferentes sujeitos se interconectam a partir de sua participação em fóruns de debates ao nível 

regional ou local, na realização de ações conjuntas ou em sua presença em atividades de 

formação e intercâmbio em diferentes níveis. Na medida que um jovem ou uma jovem se 

aproxima de uma experiência agroecológica particular é de se esperar que passe a sofrer a 

influência de outros sujeitos que interagem com essa experiência, a partir desta dinâmica de 

rede. É preciso considerarmos também que o movimento agroecológico na região se edificou 

sobre uma base social que mantem seus próprios espaços de interação, uma base social 

majoritariamente organizada nos sindicatos de trabalhadores rurais, a partir da ação das CEBs, 

da CPT e da PJR. 

 

5.2  SIGNIFICADO DA AGROECOLOGIA PARA OS/AS JOVENS ENTREVISTADOS/AS 

 

Uma vez explicitadas as formas de inserção destes jovens nas experiências 

agroecológicas, talvez caiba uma primeira reflexão sobre o conceito, ou o entendimento que 

eles e elas têm sobre o que é a agroecologia. Desta forma podemos situar um pouco melhor 

tanto os depoimentos anteriores quanto os que virão adiante, quando analisaremos como estes 

jovens praticam a agroecologia e enfrentam as dúvidas e desafios que surgem nesta práxis. Cabe 

ressaltar que nas entrevistas não foram feitas perguntas nesse sentido (do tipo: Qual seu conceito 

de agroecologia? Ou, o que significa a agroecologia para você?), de forma a não induzir 

respostas com um sentido mais normativo, menos contextualizado167. As concepções sobre a 

agroecologia surgiram quando relatavam suas vivências, como enfrentavam os desafios etc. 

                                                           
166 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
167 Este também é um exemplo dos cuidados que tivemos nas entrevistas para evitar respostas mais adequadas, ou 

adaptadas, ao entrevistador, uma vez que vários jovens já me conheciam e me identificavam como membro do 

CTA-ZM, como militante da agroecologia. 
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A prática da agricultura de uma forma ecológica, respeitando a natureza é uma dimensão 

da agroecologia que pode ser observada em vários depoimentos. Para Edcarlos: “[...] o que a 

agroecologia proporciona é o jeito de trabalhar no campo, com o intuito de não agredir e sim 

melhorar o meio ambiente” (informação verbal)168. Na mesma linha segue Poliana: “[...] uma 

forma da gente cultivar de forma mais harmoniosa, sem agredir o meio ambiente, trabalhando 

com consciência, sem o uso de produtos químicos, evitando assim a contaminação do meio 

ambiente” (informação verbal)169. Uma dimensão também refletida na fala de Sofia: “[...] eu 

conheci a agroecologia... como manter uma preservação da água, plantando plantas que são 

boas para a preservação da água...” (informação verbal)170. Ou nos dizeres de Pedro Lucas: “[...] 

esse cultivo que a gente tem, esse manejo cuidando da natureza... Para um mundo que tenha a 

natureza, a vegetação ali, que é responsável por regular tantos fatores ambientais” (informação 

verbal)171. 

Esta primeira conceitualização da agroecologia, à princípio, pode ser vista como 

superficial, ou como Caporal (2009) costumava dizer, um conceito vulgarizado, que concebe a 

agroecologia como um simples modelo de agricultura que envolve a adoção de determinadas 

práticas ou tecnologias agrícolas ambientalmente mais adequadas. Alguns destes jovens podem 

até ter esse entendimento sobre a agroecologia, mas quando Pedro Lucas menciona a natureza, 

a vegetação que é responsável por regular tantos fatores ambientais, ou Sofia que fala da 

preservação da água, está embutida em suas falas, como jovens agricultores/as, uma dimensão 

da co-produção camponesa. A preservação da água e dos serviços ecossistêmicos da vegetação 

nativa são dimensões fundamentais na agricultura camponesa. Revelam a presença de uma 

racionalidade ecológica da agricultura camponesa, que mantem as características do conjunto 

de conhecimentos necessário para a sua reprodução social, assim como da reprodução biológica 

da natureza (TOLEDO, 1993). 

Por outro lado, tal como explicitado na fala de Poliana, em muitos casos essa dimensão 

do respeito à natureza aparece associada ao não uso de agrotóxicos, ou insumos químicos, mas 

também à dimensão da soberania alimentar e qualidade dos alimentos.  Eliana fala de “[...] 

comer um alimento mais saudável, produzir o próprio alimento” (informação verbal)172. Sofia 

conta da sua horta agroecológica: “[...] onde eu e minha família mesmo cultivamos nossos 

produtos, em nossa própria propriedade. Com alimentos saudáveis, adubação orgânica, sem 
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química” (informação verbal)173.  O mesmo assunto é abordado por Damaris: “[...] só de pensar 

que ali não tinha nenhum adubo químico, que ali não tinha nenhuma gotinha de insumo 

químico... tava comendo ali uma verdura pura, uma verdura limpa” (informação verbal)174. 

Opiniões que podemos arrematar com o seguinte depoimento de João Márcio: 

 

 

Eu acho que é um prazer muito grande pra gente como agricultor... de conseguir 

plantar os alimentos que vão até à mesa do consumidor. A gente conseguir plantar 

algo e colher e ver satisfação do cliente, de elogiar o seu produto, de notar a qualidade 

do produto (informação verbal)175. 

 

 

E essa dimensão da soberania alimentar, da garantia de acesso a um alimento de 

qualidade conhecida, e vinculado a um hábito alimentar culturalmente estabelecido, é também 

um aspecto fundamental na garantia de um certo nível de autonomia, algo sempre valorizado e 

buscado na agricultura camponesa. Portanto, mesmo que uma identidade camponesa não tenha 

se expressado nas diferentes abordagens dos/das jovens sobre seu entendimento da 

agroecologia, é possível estabelecermos já alguns vínculos entre as concepções de agroecologia 

expressas e a condição camponesa. 

Fazemos essa digressão no debate sobre a relação da agroecologia com a condição 

camponesa de forma a situar as concepções de agroecologia expressas pelos/as jovens. Quando 

afirmam compreender a agroecologia como uma forma de trabalhar que não agride o meio 

ambiente, que cuida da natureza, que contribui para regular fatores ambientais, o que se 

expressa não é uma visão idílica da conservação da natureza, mas uma relação de co-produção 

entre a família agricultora e a natureza, ou seja, expressam uma preocupação em manter viva e 

ecologicamente equilibrada a terra da qual dependem para realizar sua produção. 

Quando relacionam a agroecologia com a possibilidade de produzir e consumir um 

alimento saudável, se expressa também um desejo de autonomia, de segurança alimentar da 

família. Ao mencionar também a satisfação dos clientes que compram os alimentos produzidos 

de forma ecológica, sem agrotóxicos, veem aí uma possibilidade estratégica de inserção no 

mercado, que pode reforçar a renda e também a própria forma de produzir. 

Mas a compreensão de alguns jovens sobre a agroecologia vai além destas dimensões 

propriamente produtivas. Incorporam dimensões que envolvem a relação entre as pessoas, a 

relação entre a cidade e o campo, o modo de vida da agricultura familiar camponesa e, em certa 

medida, uma dimensão espiritual na concepção de agroecologia. Para Synthia, a agroecologia 
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“[...] não é simplesmente modo de produção, a agroecologia é um modo de vida... entender 

todas as outras relações que tem na família, na harmonia das pessoas que estão ali nesse espaço 

do bem viver, ali dentro da propriedade” (informação verbal)176. Já Rosi destaca que “[...] a 

gente tá saindo do que era simplesmente os meios de produção agroecológica, simplesmente 

um meio de convivência rural, pra expandir. Porque a agroecologia, na minha visão, não é só 

rural, mas hoje tem um projeto urbano também” (informação verbal)177. E o depoimento de 

Willian, a seguir, demonstra que tais concepções de agroecologia não são normativas, resultam 

de processos de amadurecimento e reflexão a partir da sua prática: 

 

 

E meu irmão... é um pouco mais acima de mim, ele pegou, foi, e me perguntou se eu 

sabia o que que era agroecologia. Que ele até brincava... já que eu tava na EFA, eu 

deveria saber o que que é agroecologia. E ali na inocência ali, eu peguei e respondi: 

agroecologia é uma agricultura ecológica. Era assim o termo que eu gostava de usar 

na época ali.  Eu devia ter de 14 para 15 anos mais ou menos. E eu achava que era o 

link mais fácil que eu fazia, é uma agricultura ecológica né. Pensei que era a junção 

das palavras assim. Mas aí eu fui compreendendo, entendendo e vendo que a 

agroecologia era muito além de agricultura ecológica né, que ela envolvia vários 

fatores. Aí eu comecei a compreender também que a agroecologia não era só a prática 

né. A prática é um... talvez seja a forma como ela se expressa de fato no campo, mas 

ela tem várias outras expressões, tem várias outras dimensões da agroecologia. E isso 

eu fui compreender um pouco mais tarde (informação verbal)178. 

 

 

Luciana nos fala também que foi desenvolvendo ao longo do tempo sua compreensão 

sobre agroecologia: “[...] que é esse ver as coisas diferente né... é um olhar diferente que a gente 

tem pras coisas que não tinha antes... um olhar muito bom porque... de mais cuidado né, com 

as coisas, é um amor maior, é esse cuidado com a terra” (informação verbal)179. 

E por fim, destacamos o depoimento de Irineu que, assentado em uma vivência prática 

da agroecologia, nos traz também essa dimensão de caráter mais filosófico e mesmo espiritual, 

em sua concepção de agroecologia:  

 

 

Talvez um conhecimento de vida diferente, da agricultura... nessa primeira 

experiência de algo novo, de uma ideia nova, e que caiu como uma luva dentro daquilo 

que eu imaginava que o mundo deveria ser... E aí a agroecologia, ela trouxe isso para 

mim sabe, essa questão do mundo um pouco mais parecido com aquilo que eu pensava 

dentro da minha cabeça, não daquilo que o mundo vinha me ensinando em si. Que é 

esse o sentimento que talvez eu tenho quando eu tô lá, o sentimento de estar 

cumprindo com a minha parte, não só com humanidade em si, mas com o meio 

ambiente... Quando eu vejo o quanto de jacu pra lavoura afora, quando eu vejo um 

monte lagarto e outros animais que frequentam aqui a minha propriedade... Então, 

assim, é o sentimento de estar fazendo a minha parte com o pouco. É porque o muito... 
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você tenta abraçar o mundo não consegue, e nem resolve o problema do mundo e nem 

se satisfaz em seu desejo de luta (informação verbal)180.  

 

 

Estes depoimentos demonstram que a concepção de agroecologia de alguns jovens é 

decorrente não só de um processo de amadurecimento, mas também de um processo de 

formação, de reflexão sobre a prática. Ou seja, alguns destes jovens, ao praticar a agroecologia 

vão aos poucos percebendo que esta forma de relacionar com a natureza, e com as pessoas nela 

inseridas, é diferente de outras formas, como a preconizada nos sistemas de produção baseados 

na modernização da agricultura, atualmente disseminada e hegemônica na sociedade. 

Quando Synthia, Rosi e Willian dizem que a agroecologia não é só uma prática, que ela 

tem várias outras expressões, ou dimensões, demonstram o entendimento de que esta prática se 

insere em um conjunto maior de determinações, de um processo histórico. Luciana, ao afirmar 

que na sua opinião a agroecologia é um “[...] olhar diferente que a gente tem pras coisas que 

não tinha antes”, mostra igualmente um entendimento para além da prática agrícola, e também 

que adquiriu uma nova consciência, a partir de uma reflexão sobre sua vivência. Da mesma 

forma quando Irineu fala que a agroecologia trouxe para ele uma visão de mundo mais coerente 

com suas próprias convicções filosóficas, diferente daquilo que “o mundo” vinha lhe ensinando. 

E mais, quando Irineu afirma que a prática da agroecologia lhe traz o sentimento de estar 

fazendo sua parte “com o pouco”, demonstra que esta prática, que transforma sua relação com 

a natureza, é também uma forma de luta social. 

Aqui podemos retomar a referência a Thompson, quando analisa que, apesar da 

experiência (histórica) ser condicionada pelas condições materiais da vida e pelo processo 

histórico, as formas de senti-la e pensá-la pode ser diferente, ou seja, o mesmo não acontece 

com a consciência que se adquire da experiência. Há outras dimensões que integram o processo 

de produzir a existência humana que se fazem presentes na experiência, como a memória do 

acervo histórico cultural e das relações afetivas. Assim há que se considerar a experiência 

vivida, a experiência percebida e a experiência modificada, que pode, ou não, levar a uma 

consciência social ou consciência de classe (THOMPSON, 1981).  

 

5.3 DA PRÁTICA À PRÁXIS AGROECOLÓGICA  

 

É na prática concreta da agroecologia, no enfrentamento das dificuldades e desafios que 

vão surgindo, que podemos verificar como as concepções sobre agroecologia, descritas 
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anteriormente, se expressam no dia a dia destes jovens, e se configuram enquanto práxis, ou 

seja, como uma atividade que tem a sua origem na interação entre o ser humano e a natureza, e 

que remete para a transformação material da realidade. Todos os jovens e as jovens 

entrevistadas, em algum período da vida, estiveram envolvidos diretamente na produção 

agroecológica, seja junto às suas famílias ou individualmente. 

Atualmente, seis dos treze jovens entrevistados, três moças e três rapazes, permanecem 

a maior parte do seu tempo praticando a agroecologia nos seus próprios sítios ou das suas 

famílias. Janaína dedica a maior parte do seu tempo nos cuidados da casa de seu avô, com quem 

mora, assim como na horta e jardim que estão sob sua responsabilidade. Como ela mesmo diz: 

“[...] eu sempre procuro fazer rotação de cultura, em conservar as plantas que já existem, seja 

elas alimentícias, seja elas medicinais. Além do mais, eu cuido também do jardim, de acordo 

que não agrida né, a natureza” (informação verbal)181.  

Janaína divide o seu tempo com os estudos na Licena/UFV, que antes da pandemia 

exigia que passasse algumas semanas em Viçosa, nos quatro tempos universidade por ano e que 

são presenciais, mas atualmente, devido a pandemia, esses tempos universidade tem sido 

realizados por via remota, o que tem lhe possibilitado ficar mais tempo em casa. 

Luciana que, assim como Janaína, reside no município de Divino, no momento está 

totalmente dedicada ao trabalho em sua propriedade, junto com seu companheiro Gilberto, com 

quem compartilha a prática agroecológica, dentro e fora de casa. Não só nos plantios e criações, 

mas em outras atividades, como na participação de ambos no movimento social. Pretende 

brevemente retomar o seu trabalho na Cooperativa de Agricultores Familiares de Divino, 

interrompido quando ficou grávida de sua primeira filha. 

Poliana, que atualmente está em Pedra Dourada ainda morando com a família, terminou 

a pouco tempo o curso de Licenciatura em Educação do Campo na UFV e agora divide o 

trabalho com a família: 

 

 

O trabalho aqui em casa é assim, todo mundo faz de tudo um pouco, desde de trabalhar 

em casa quanto na roça. A gente trabalha como pedreiro, marceneiro, engenheiro e 

entre outros. O meu trabalho em particular é mais em casa, porque depois que fiz 

cirurgia fiquei mais nos serviços leves, mas quando precisam de mim na roça, eu vou. 

Pratico a agroecologia me alimentando de produtos naturais, que eu e minha família 

plantamos e colhemos em nossos quintais. Com um estilo de vida mais saudável 

(informação verbal)182. 
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Outros dois jovens do município de Divino são o João Márcio e o Irineu. João Márcio 

vive uma situação parecida com a de Janaína, ele divide o seu tempo entre o trabalho na 

propriedade dos seus pais e a graduação em Cooperativismo na UFV. Em relação a este trabalho 

ele nos diz: “[...] como aqui em casa o terreno é todo agroecológico, então qualquer tipo de 

serviço, seja na horta, seja na palhada de milho, seja na lavoura ou até no pomar, tudo tá 

relacionado à agroecologia” (informação verbal)183. Já Irineu vive uma situação mais similar à 

de Luciana, mora e trabalha em seu próprio sítio onde “[...] a gente faz essa prática sem uso de 

agrotóxicos... e com muitas árvores, uma lavoura bem florestada, tentando fazer alguns manejos 

menos químicos e alguns tratamentos mais caseiros, digamos assim” (informação verbal)184.  

E finalmente Pedro Lucas, que apesar de ter apenas 18 anos, diz praticar a agroecologia 

através de sua atividade econômica, que é o plantio e o cultivo de café. Não só o café, mas o 

milho, o feijão, o abacate e as próprias árvores que tem lá consorciados na sua lavoura, “[...] eu 

resolvi por estar criando esse sistema agroecológico no meu cultivo, no meu pedaço de terra... 

acredito que seja assim que eu esteja construindo um sistema agroecológico” (informação 

verbal)185. 

 

FOTO 14 – A LAVOURA AGROECOLÓGICA DE PEDRO LUCAS, TENDO A PEDRA REDONDA AO  

                       FUNDO 

 

 
 

FONTE: Cedida por Pedro Lucas (Dados da pesquisa). 
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Os depoimentos destes seis jovens que permanecem trabalhando na agricultura, sejam 

junto com a família paterna/materna ou nos seus próprios sítios, demonstram que suas 

concepções de agroecologia correspondem a uma prática concreta, ou a uma práxis que, pouco 

a pouco, vai alimentando a construção de uma possibilidade de inserção no mundo do trabalho, 

ou mesmo de uma forma de atuar na sociedade de modo a transformá-la, a partir de uma 

perspectiva agroecológica. 

No entanto, esta práxis agroecológica, que corresponde a uma perspectiva de atuação 

no mundo, não se restringe àqueles jovens que permanecem no campo trabalhando como 

agricultores/as. Ela se manifesta também no depoimento de jovens, que por um motivo ou por 

outro, especialmente pela opção de continuar os estudos, se afastaram do trabalho como 

agricultores/as, mas que permanecem “praticando” a agroecologia em outros espaços. 

É o caso, por exemplo, de outras duas jovens e um jovem, todos de Araponga, que pelo 

fato de terem se mudado para a cidade, no intuito de fazer um curso superior, no momento 

praticam a agroecologia de outras formas. Eliana, que de vez em quando realiza algumas 

atividades na propriedade da família, afirma que na atualidade um dos seus vínculos mais fortes 

com a agroecologia “[...] é na minha formação superior, onde eu estou fazendo a Licena, na 

UFV. E com isso estou tendo a oportunidade de ampliar os meus conhecimentos, 

principalmente os adquiridos na EFA, elevando eles cada vez mais” (informação verbal)186. 

Rosi, que cursa Administração na UFV, diz que desde quando veio para Viçosa em 

2017, passou a ter menos contato com a terra e “[...] o modo que eu achei de continuar lidando 

com a questão da agricultura familiar e da agroecologia foi participando da construção da troca 

de saberes” (informação verbal)187. Desde 2018 passou a contribuir nessa atividade de extensão 

da UFV, que é a Troca de Saberes, e também começou seu estágio no CTA-ZM, onde “[...] a 

gente tem sim esse contato, e é uma coisa bem estreita, a gente consegue ter acesso a muita 

coisa, muita informação, e facilita também porque a gente consegue participar de intercâmbios” 

(informação verbal)188. Mesmo estando morando em um apartamento em Viçosa, ela diz que 

ainda planta algumas “coisinhas”: “[...] e eu acho que de alguma forma é um tipo de cultivo da 

agroecologia urbana, porque mesmo eu não estando na roça, eu utilizo de métodos que o meu 

pai me ensinou, que a minha mãe me ensinou” (informação verbal)189. 
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Já o jovem Willian, que faz a graduação em Geografia na UFV, e que também teve que 

sair da roça, diz que a sua prática da agroecologia hoje é muito mais no sentido de contribuir 

na articulação do movimento social:  

 

 

Hoje eu contribuo para a PJR e nós estamos aí fazendo esse processo de articulação... 

trabalhando na questão da mística, trabalhar com os jovens a mística roceira, que é 

essa mística enraizada na terra, do plantar, do colher, do nosso modo de vida, da forma 

que a gente escolheu viver. Mas também a mística popular né, que é nesse sentido de 

mística que move o povo, o que que nos leva a lutar. Então, isso que a gente tem 

trabalhado um pouco com a juventude rural. Eu tenho contribuído por esse lado. Mas 

quando a gente é agricultor a gente não deixa de ser. Mesmo que a gente venha... fora 

para estudar. Então, muito pouco assim... nos fins de semana, eu consigo ir contribuir 

um pouco. Mas eu acabo ficando mais... atualmente estou contribuindo mais com um 

debate no sentido da juventude rural mesmo, aqui pela PJR (informação verbal)190. 

 

 

Portanto, os depoimentos de Eliana, Rosi e Willian nos indicam que, mesmo afastados 

do campo, estão envolvidos em uma práxis agroecológica que vai na mesma direção daqueles 

jovens que permanecem no campo como agricultores/as. 

Temos ainda mais quatro jovens, três moças e um rapaz, que se formaram e que 

atualmente estão trabalhando em outras atividades. No caso desse jovem e dessas jovens 

encontramos situações aparentemente distintas. Synthia, que cursou Geografia na UFV, durante 

a graduação participou de projetos de pesquisa e extensão (Pibid191 e Pibex) e fez estágio no 

CTA-ZM. Quando se formou em 2018 passou a fazer parte da equipe técnica desta organização 

e diz que: “[...] foi a partir desse olhar que a gente teve com a formação continuada da 

agroecologia, que hoje eu vejo que continuo meu trabalho e pensando nesse retorno também 

que a gente dá para as pessoas, essa oportunidade” (informação verbal)192. No caso de Synthia 

podemos também dizer que continua praticando a agroecologia a partir de uma práxis voltada 

para a construção e ampliação da agroecologia junto a famílias agricultoras da Zona da Mata, 

em sua atuação na equipe técnica do CTA-ZM. 

O mesmo não podemos afirmar sobre Sofia e Damaris, que começaram a trabalhar após 

se formarem na EFA Paulo Freire. Ambas tiveram que se mudar para a cidade de Mariana e 

deixaram para traz projetos de hortas agroecológicas que desenvolviam com suas famílias. As 

duas atualmente trabalham em supermercados, Damaris em uma grande rede varejista e Sofia 

em um pequeno supermercado. Não temos elementos para afirmar que na atualidade 

permanecem envolvidas em uma práxis agroecológica no trabalho que realizam, mesmo que 
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muito esporadicamente continuem praticando a agroecologia quando retornam à casa das 

famílias ou conhecidos. 

Por sua vez, Edcarlos também deixou de estar envolvido diretamente em uma 

experiência agroecológica depois que se formou na EFA Puris. Anteriormente ele praticava a 

agroecologia junto com seu tio na sua lavoura de café orgânica e, como ele diz: “[...] mas 

também eu tive práticas na EFA, que eles auxiliavam, ligavam os dois, um ao outro. Essa é a 

forma que eu tinha de trabalhar” (informação verbal)193. Após sua formatura Edcarlos 

conseguiu emprego em uma empresa de produtos agropecuários, que também presta assistência 

técnica aos agricultores de Araponga. Desta forma, no momento ele não trabalha diretamente 

com a agroecologia. Segundo ele, “[...] tenho aqui meios de trabalhar com ela, mas não é aquilo 

que estou ligado direto, direto mesmo, a um cultivo ou que eu vivencio mesmo na presença, 

sabe” (informação verbal)194. Edcarlos vivencia uma situação de conflito na atualidade, tendo 

vivido uma práxis agroecológica até se formar na EFA e agora trabalhando em uma empresa 

de produtos agropecuários cujo objetivo primordial é vender tais produtos, mesmo que não 

sejam só agrotóxicos, aos agricultores e agricultoras. 

Neste ponto, de forma a nos auxiliar na análise, consideramos oportuno trazer algumas 

proposições de Lahire (2001) sobre o que considera como um “ator plural”. Este ator é, em 

primeiro lugar, produto da experiência (histórica) de socialização em contextos sociais 

múltiplos. Assim, cada ator pertence ao mesmo tempo a vários grupos, que também não são 

nem homogêneos nem imutáveis, “[...] vivemos experiências variadas, diferentes e, por vezes, 

contraditórias” (LAHIRE, 2001, p. 46). 

É neste sentido que Lahire (2001) considera que um ator plural possui um patrimônio 

de esquemas de ação, organizadas na forma de repertórios sociais, que podem ser distintos entre 

si, mas comportando elementos comuns, às vezes interconectados. Tais esquemas de ação, de 

acordo com diferentes contextos sociais, são adquiridos nas experiências dos indivíduos e, 

depois de incorporados, passam a ser ativados em situações/contextos não necessariamente 

análogo ao qual foi adquirido. Ou seja, “[...] o ator plural pode ativar esquemas de ação 

(disposições...) diferentes, e por vezes, contraditórios, em contextos sociais diferentes” 

(LAHIRE, 2001, p. 128).  

Quando focalizamos os indivíduos, como uma unidade mínima de análise em um 

contexto social amplo, é possível compreendermos a multiplicidade de disposições que esse 

indivíduo expressa cotidianamente e relacioná-lo ao seu pertencimento social. Neste sentido, 

                                                           
193 Depoimento de Edcarlos em 04-01-2021, Araponga. 
194 Depoimento de Edcarlos em 04-01-2021, Araponga. 
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para Lahire (2001), é mais provável que encontremos atores individuais com disposições 

heterogêneas e contraditórias do que atores com um patrimônio de disposições coerentes e 

homogêneas. A situação de conflito vivida por Edcarlos na empresa de produtos agropecuários 

onde trabalha atualmente, é uma expressão clara de como estes jovens, que vivenciaram uma 

práxis agroecológica, são defrontados com novos contextos que passam a exigir outros tipos de 

dispositivos de ação, de certa forma contraditórios em relação àqueles adquiridos em outro 

contexto. 

Mesmo no caso daqueles jovens que permanecem trabalhando nos sítios como 

agricultores/as, e que expressam patrimônios de disposições muito influenciados pelas suas 

próprias famílias, essa heterogeneidade estará presente. A família sendo o espaço de 

socialização primária, onde se começa a estabelecer o patrimônio de esquemas de ação 

individual, é também questionada por Lahire (2011) enquanto um universo homogêneo, 

harmonioso, indiferenciado, etc. Entretanto, como ressaltado no Capítulo 1, nossa pesquisa 

encontrou muitos limites para que viessem à tona conflitos e tensões vividas pelos jovens e 

pelas jovens no interior de suas famílias. 

 

5.4  DIVERSIDADE DE PRÁTICAS IMERSAS EM REDES DE RELAÇÕES E 

INFLUENCIADAS POR UMA “PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 

AGROECOLÓGICO” 

 

É também na diversidade de práticas agroecológicas, que mencionamos anteriormente, 

onde podemos verificar a materialidade da rede de relações estabelecida pelo movimento 

agroecológico na Zona da Mata de Minas Gerais, a qual associamos ao que Sabourin (2009) 

define como redes sociopolíticas e sociotécnicas, que permitem atualizar e expandir relações 

de reciprocidade. Tais relações também são fundamentais na construção dos diferentes 

patrimônios de esquemas de ação (disposições) pelos jovens (LAHIRE, 2001). Na construção 

de sua práxis agroecológica, os jovens e as jovens entrevistados/as se valeram dessas redes de 

relações do movimento agroecológico para resolver suas dúvidas e enfrentar os desafios e até 

mesmo conflitos que surgiam no momento que vivenciaram suas experiências com a 

agroecologia.  

Ao acessar tais redes de relações do movimento agroecológico, os jovens e as jovens 

vivenciam práticas educativas que, segundo Silva (2020), conformam o que se pode denominar 

como uma “pedagogia do movimento agroecológico”, que se expressa em diferentes atividades 

realizadas na Zona da Mata. 
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Silva (2020) defende a tese de que na Zona da Mata foram desenvolvidas experiências 

educativas, historicamente vinculadas à Educação Popular, que foram sendo articuladas não só 

ao processo de construção da agroecologia, como também ao projeto político-pedagógico da 

Educação do Campo, o qual se baseia numa perspectiva de campo “camponês” e reforça o 

vínculo das estratégias camponesas com a agroecologia. Segundo Silva (2020, p. 166), “[...] 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”. 

Procuraremos dialogar com os importantes argumentos desenvolvidos por Silva (2020) em sua 

tese, ao analisarmos as diferentes práticas educativas acessadas pelos/as jovens 

entrevistados/as, uma vez que se constituem em importantes, mas não únicas, referências na 

construção de suas disposições para a ação.  

No início deste capítulo destacamos as diferentes formas, ou “portas de entrada”, pelas 

quais os jovens e as jovens passaram a ter contato e vivenciar experiências de agroecologia, as 

quais podemos identificar como “nós” dessa rede de agroecologia que se constituiu na Zona da 

Mata nas últimas décadas, quais sejam: as experiências das próprias famílias agricultoras; as 

experiências de educação formal das EFAs e da Licena/UFV; as diferentes ações desenvolvidas 

no âmbito dos movimentos sociais, pastorais e do próprio movimento agroecológico, das quais 

participam várias organizações (como o CTA-ZM) e instituições (como a UFV).  

No quadro abaixo sintetizamos os dados coletados nas entrevistas junto aos jovens 

acerca dos recursos de informação e formação acionados em seus processos de construção do 

conhecimento agroecológico, especialmente em momentos de dúvidas. Os dados confirmam a 

importância destes “nós” da rede agroecológica e também nos mostram, ou detalham, outras 

referências importantes para os/as jovens envolvidos nas experiências agroecológicas.  

 

QUADRO 5 – RECURSOS DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO ACIONADOS PELOS/AS JOVENS  

                                     ENTREVISTADOS/AS 

 

● Pessoas da própria família (Nuclear e/ou estendida) (10*); 

● Escolas Família Agrícola (EFAs) (5); 

● Intercâmbios agroecológicos** (5); 

● Trocas de informação com vizinhos ou amigos (4); 

● CTA-ZM (3); 

● Professores e estudantes da UFV e outras universidades (3); 

● Licena/UFV (2); 

● Encontros da Pastoral da Juventude Rural (2); 

● Pessoas vinculadas ao STR (2); 
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● Materiais impressos (livro, cartilha, artigos) (2); 

● Pesquisa na internet (2); 

● Grupos de WhatsApp (da família ou de amigos) (2); 

● Programas na TV (Globo Rural); 

● Técnicos da cooperativa; 

● Grupo de podas (Divino); 

● Comunidades Eclesiais de Base (Grupos de reflexão, novenas). 

 
* Os números entre parêntesis se referem ao número de vezes que as fontes de informação apareceram nas entrevistas. 
** Tanto os intercâmbios promovidos pelo CTA-ZM e UFV, como os realizados por iniciativas das próprias organizações de 

agricultores (especialmente, os STRs). 

 

FONTE: O autor (2021). 

 

No quadro acima, podemos verificar que as EFAs, os intercâmbios agroecológicos e, 

especialmente, os membros das suas próprias famílias, são os recursos de informação e 

formação mais recorrentes para os/as jovens envolvidos nas experiências agroecológicas, que 

entrevistamos. Também detalham outras referências na rede de agroecologia, como as 

experiências de seus vizinhos, o CTA-ZM, a Licena/UFV e outros professores e estudantes 

dessa universidade, a PJR e os STRs.  

Um dos fundamentos que norteiam as práticas educativas impulsionadas por 

instituições, organizações e pessoas que se configuram como nós desta rede de agroecologia é 

a valorização do saber camponês, o que pode ser observado na descrição das experiências 

agroecológicas que apresentamos no final do Capítulo 3. Tal saber, ao ser produzido em um 

contexto onde predominam valores de uso, está vinculado às atividades e comportamentos 

diários, concretos e práticos dos/das agricultores/as. Trata-se de experiências adquiridas pela 

repetição do ciclo produtivo e que vão sendo gradativamente enriquecidas por variações e 

eventos imprevistos (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015).  

Estas experiências adquiridas constituem-se como um repertório de conhecimentos 

utilizados no desenvolvimento de diferentes estratégias de usos múltiplos na transformação dos 

agroecossistemas, que em última instância visam a garantia da produção da vida, da existência 

da agricultura familiar camponesa. São práticas, instituídas por meio do trabalho camponês, 

que se configuram enquanto um princípio educativo, produzindo conhecimento que é 

transmitido pela experiência historicamente acumulada por gerações e que é mantido através 

da cultura, socialmente compartilhada em diferentes espaços de sociabilidade (TOLEDO; 

BARRERA-BASSOLS, 2015). Vários jovens relatam seus aprendizados a partir de práticas e 

processos de trabalho desenvolvidos por gerações anteriores, demarcando assim um saber 

produzido no trabalho camponês.  
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É possível analisarmos que os jovens e as jovens que recorrem aos membros de sua 

própria família (nuclear ou estendida), assim como a vizinhos e amigos, em busca de 

informação e formação, manifestam uma segunda característica, destacada por Toledo e 

Barrera-Bassols (2015), que se refere à dimensão espacial da transmissão do conhecimento 

tradicional, seja no âmbito familiar e comunitário, ou mesmo ao nível de território, no caso de 

algum vínculo a algum grupo étnico cultural. 

Nos colocamos em acordo com Silva (2020) quando este ressalta 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 (SILVA, 2020, p. 51). 

 

 

Por outro lado, as práticas educativas de movimentos sociais e várias 

organizações/instituições que desempenham um papel de liderança na rede de agroecologia na 

Zona da Mata também se fundamentam nos pressupostos da Educação Popular.  

Leituras compartilhadas da realidade e da concepção de sociedade, que foram 

construídas a partir da Educação Popular orientada por um princípio ético-político 

fundamentado na opção pelos pobres e na luta por sua libertação, deram origem às CEBs, na 

Zona da Mata. As formas de organização das CEBs, materializadas em cursos de formação de 

lideranças, constituíram-se na principal base para o surgimento dos Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais - STRs, que por sua vez se constituem como principal agente interlocutor dos processos 

de formação de agricultores/as em agroecologia na região, em interação com o CTA-ZM e a 

UFV (SILVA, 2020). Também podemos identificar nas várias experiências agroecológicas 

vivenciadas pelos jovens entrevistados (descritas no Capítulo 3) a presença destas práticas 

educativas fundamentadas na Educação Popular. 

Ainda segundo Silva (2020): 

 

 

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 Agroecológico 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 (p. 109).  
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A maior parte dos jovens e das jovens que entrevistamos (nove, entre treze 

entrevistados), como visto anteriormente, demonstram engajamento nos movimentos sociais ou 

agroecológico na região, mesmo que em níveis diferenciados. De certa forma, isso explica a 

presença de várias organizações e movimentos, que baseiam suas ações nos pressupostos da 

educação popular, entre os recursos de informação/formação acessados pelos/as jovens.   

E ainda é possível identificar, nas práticas educativas acessadas pelos/as jovens, uma 

forma de organização dos processos político-educativos e pedagógicos que estão presentes na 

Educação do Campo, onde se destaca a intencionalidade de implementar um projeto de campo 

“camponês”, tendo como referência a agroecologia e os conhecimentos produzidos pelos povos 

do campo. Tais conhecimentos se referem aos saberes do trabalho camponês, que encontram 

na agricultura camponesa a sua unidade básica e o seu referente histórico, fornecendo desta 

forma fundamentos teórico-metodológicos para a Pedagogia do Movimento Agroecológico 

(SILVA, 2020).  

A partir de uma mesma materialidade de origem, tanto a Educação Popular como a 

Educação do Campo, constituem concepções de educação que historicamente se colocam em 

uma perspectiva contra hegemônica, estabelecendo vínculos nos processos sociais de luta e 

resistência ao modo de produção capitalista, e que buscam revelar as contradições presentes nas 

relações sociais concretas (PALUDO, 2013). 

Por outro lado, também é preciso considerar que os jovens e as jovens mencionam, nas 

entrevistas, acessarem outros recursos de informação/formação que escapam à essa lógica 

processual presente na Educação Popular ou na Educação do Campo. É o caso, por exemplo, 

quando citam a pesquisa na internet, os grupos de WhatsApp e programas de TV, demonstrando 

que os/as jovens do campo na atualidade estão conectados e são influenciados por redes de 

informação/formação mais amplas. O depoimento de Rosi, abaixo, é bem ilustrativo neste 

sentido: 

 

 

E hoje também o acesso muito grande à mídias sociais, à internet. O que eu não sei eu 

pesquiso, na internet, eu tenho soluções, soluções muito rápidas e instantâneas. E que 

eu posso mostrar para quem não sabe, para quem não tem esse acesso forte, hoje. Eu 

acho que é um meio sim de influenciar nas experiências agroecológicas hoje 

(informação verbal)195. 

 

 

Como já foi destacado anteriormente, os/as jovens do campo entrevistados nesta 

pesquisa vivenciam uma situação juvenil na qual as relações com o mundo urbano e globalizado 

                                                           
195 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
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são intensas, propiciadas pela proximidade e facilidades de deslocamento de seus locais de 

moradia até os centros urbanos, mesmo que pequenos ou médios; pelo acesso à escolarização 

formal e as possibilidades de socialização daí decorrentes; pelo acesso aos meios e tecnologias 

de comunicação da atualidade, que amplificaram enormemente o acesso à informação. 

Tal situação possibilita que estes e estas jovens também estejam sujeitos às influências 

daquilo que Bauman (2001) denomina como “modernidade líquida”196. Em uma leitura da 

juventude sob a ótica de Bauman, Bungenstab (2014) menciona que o indivíduo (e o jovem) 

passa a ser reconhecido socialmente, na modernidade líquida, pelo que consome ou é capaz de 

consumir, e não mais por aquilo que é ou que produziu. Segundo Bungenstab (2014), “[...] são 

esses impulsos, quase sempre subsidiados pelo consumo, pela oferta de diferentes identidades, 

máscaras e das relações de socialidade fluidas e presenteístas, que desembocam na questão da 

ambivalência” (p. 65). E a ambivalência diz respeito exatamente à prevalência de juízos 

contraditórios em relação à uma mesma questão, podendo estar associada ao consumo ou à 

relação com o “Outro”. 

Entretanto, não podemos afirmar que os/as jovens aqui entrevistados/as estejam 

estimulados totalmente por impulsos ambivalentes e consumistas. Afinal, é preciso levar em 

conta que estamos tratando de um tipo específico de jovens, que acessam simultaneamente 

outros recursos de informação/formação, como aqueles baseados na pedagogia do movimento 

agroecológico, tal como descrevemos anteriormente. Por outro lado, os jovens e as jovens que 

entrevistamos tem acesso a bens de consumo “globalizados”, como smartphones, por exemplo. 

Portanto, não são jovens totalmente sem condições de serem consumidores ou que possam ser 

considerados como excluídos da sociedade de consumo “moderna líquida”. Mas isso não nos 

autoriza afirmar que sejam aquele tipo de jovens consumistas, que trocam constantemente seus 

smartphones pelos modelos de última geração propagandeados na mídia, ou incapazes de se 

identificar por aquilo que são, ou por aquilo que produzem. Podemos dizer sim, que são jovens 

influenciados pela modernidade contemporânea e, ao mesmo tempo, pelas tradições, por 

identidades vinculadas ao campo. Talvez o comportamento destes jovens possa estar 

                                                           
196 Na leitura que o sociólogo Zygmunt Bauman faz da sociedade contemporânea, ele escreve sobre uma sociedade 

moderna sólida, na qual o conceito de ordem é de fundamental importância. A modernidade sólida era 

caracterizada pela rigidez e solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência e do pensamento, 

sempre em busca da verdade, de algo novo, melhor e mais sólido. No entanto, ao mesmo tempo que o Estado 

moderno sólido se empenhava na tarefa de ordem, crescia um impulso contrário, que produzia mais caos e 

desordem. Essa relação ordem/caos foi denominada por Bauman de ambivalência. Quanto mais ordem se buscava, 

mais caos se tinha, gerando a ambivalência. Em contrapartida, Bauman caracteriza a sociedade contemporânea 

como a da modernidade líquida, não mais pautada pela durabilidade, pela ordem e pela racionalidade, mas, sim, 

pela liquidez na qual nada consegue manter sua forma por muito tempo; uma época de incertezas, sinais confusos, 

mudanças rápidas e imprevisíveis. 
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relacionado à procura de uma certa autonomia relativa em relação à sociedade contemporânea, 

ou seja, uma outra expressão de sua condição camponesa.  

A fala de Rosi, sobre a possibilidade de os jovens hoje encontrarem “soluções muito 

rápidas e instantâneas” acessando a internet, demonstra sua compreensão, e sua capacidade de 

iniciativa individual, de influenciar as experiências agroecológicas a partir do uso deste recurso. 

Ou seja, em seu conjunto, as entrevistas revelam uma capacidade reflexiva destes jovens, que 

pode operar tanto no sentido da destradicionalização (GIDDENS, 2000)197 como na valorização 

dos saberes ancestrais dos camponeses. 

  No próximo tópico buscaremos aprofundar esta análise ao abordarmos os desafios, 

contradições e conflitos enfrentados pelos/as jovens em sua práxis agroecológica. 

 

5.5  DESAFIOS, CONFLITOS E CONTRADIÇÕES NA PRÁXIS AGROECOLÓGICA 

 

Buscamos neste tópico demonstrar que a construção da práxis agroecológica pelos 

jovens entrevistados, mesmo que influenciada por uma pedagogia do movimento agroecológico 

historicamente constituída na Zona da Mata de Minas Gerais, longe de ser um processo linear 

e homogêneo, é permeado por diversas situações de conflitos e contradições, relacionadas não 

só ao contexto das disputas relativas ao modelo de desenvolvimento para o campo, mas também 

à diversidade da rede de relações estabelecidas neste processo.  

Quando analisamos os desafios, ou conflitos, apontados pelos jovens em relação às suas 

práticas na agroecologia ou na construção das experiências agroecológicas, alguns desses 

desafios/conflitos estão situados exatamente no campo das relações, com familiares, com 

vizinhos, com colegas e professores na escola.  

Irineu, por exemplo, que se aproximou da agroecologia no seu contato com o 

movimento social, viveu conflitos com o pai, quando ainda morava e trabalhava junto com a 

família. Segundo Irineu: “[...] o primeiro grande desafio que eu tive foi dentro da minha casa 

mesmo, ali, pouca aceitação ou talvez por desconhecimento dos meus familiares em relação a 

isso” (informação verbal)198. Ele relata, como exemplo, o momento quando fez um plantio de 

banana no meio dos becos da lavoura de café: “[...] me recordo que meu pai ficou muito bravo, 

                                                           
197 Como concebe o autor, o termo se refere ao rompimento com a reivindicação da tradição de expressar a verdade 

ou um tipo exclusivo de verdade, ao invés de seu desaparecimento. Giddens (2000) utiliza este termo no contexto 

de suas reflexões sobre a modernidade reflexiva, a qual envolveria um processo de individualização e de 

destradicionalização, em que a tradição muda seu status e é constantemente contestada. 
198 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
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e fez eu voltar lá e cortar todas as bananas que eu tinha plantado” (informação verbal)199. 

Portanto, ao trazer referências adquiridas em sua participação no movimento social e 

agroecológico para sua casa, Irineu se defronta com a autoridade patriarcal assentada em uma 

tradição de manejo já estabelecida na propriedade familiar. 

Irineu só consegue mudar o tipo de manejo do agroecossistema estabelecido por seu pai 

quando adquire autonomia a partir do acesso à sua própria terra, ao mesmo tempo que menciona 

aspectos que considera positivos nas práticas de manejo do seu pai, como a conservação de 

vários tipos de árvores no sítio (não no meio das lavouras). A partir das informações que Irineu 

tem acesso e do processo de formação que vivencia, ele constrói sua própria forma de manejo, 

rompendo com a tradição familiar. 

Já os/as jovens que encontraram na própria família uma referência na agroecologia, 

identificam como fonte de conflitos a relação com a vizinhança. Como Pedro Lucas, destacando 

que “[...] o principal desafio eu acredito que seja, hoje, o convívio com os vizinhos que não 

estão de acordo com esse sistema” (informação verbal)200. Este conflito se manifesta por 

exemplo com as críticas de vizinhos em relação à manutenção de árvores nas lavouras, que 

sombreiam suas propriedades, na divisa. E, por outro lado, o problema que enfrentam as 

lavouras agroecológicas e orgânicas, quando um vizinho pulveriza muito agrotóxico logo ali, 

ao lado. Para Pedro Lucas, tais conflitos, em sua maioria, não se manifestam abertamente. 

Segundo ele, “[...] os conflitos, eles geram uma certa divergência, assim ... não que combate 

direto, mas é algo que é meio que um tabu, a gente falar de agroecologia com certas pessoas” 

(informação verbal)201.  

Por outro lado, vários jovens relatam que há um ambiente de polarização em relação a 

esse tema nas comunidades, há uma divisão especialmente em relação ao uso de agrotóxicos, 

entre aqueles que usam / apoiam e os que não usam e criticam a sua utilização. Como pode ser 

ilustrado na fala de Janaína: “[...] as divergências que eu vejo aqui na minha comunidade é que 

é muito dividida né. Tem gente que usa muito veneno, tem gente que não usa. Então às vezes 

acaba dando aqueles conflitos” (informação verbal)202. Ou na fala de Irineu, quando aborda essa 

questão nas relações entre a vizinhança em sua comunidade: “[...] dentro da comunidade o 

assunto agroecologia, ele acaba que é um tema um pouco delicado, porque inclui muito essa 

questão do veneno... porque divide muito as pessoas” (informação verbal)203.  

                                                           
199 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
200 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
201 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
202 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
203 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 



 

192 

Portanto, na fala destes jovens fica evidenciado que a prática da agroecologia pode 

muitas vezes também suscitar conflitos nas próprias comunidades rurais, fora do âmbito 

familiar. Tais conflitos podem se manifestar abertamente, gerando polarizações e tensões, mas 

por outro lado, o relato de Pedro Lucas demonstra que, a despeito de sua importância para as 

partes envolvidas, muitos conflitos ente vizinhos são tratados de forma a preservar 

determinadas relações de vizinhança. 

O depoimento de Eliana, a seguir, ilustra também um conflito vivenciado com a 

vizinhança, que exemplifica outras dimensões e impactos desses conflitos na vida dos jovens: 

 

 

As pessoas da minha comunidade não têm conhecimento sobre agroecologia também. 

Só que quando eu fui estudar na EFA, acho que o preconceito que eu enfrentei... as 

críticas vieram muito, bastante mesmo da minha comunidade. Então, acho que não 

tem assim... ela não é muito aberta ao diálogo, pra falar sobre isso. Então, acabei que 

fiquei bem... foi muito difícil, porque os planos de estudo, as pesquisas na 

comunidade, eu acabava pesquisando muito com os meus pais e tios, os planos de 

estudo da EFA. Eu presenciei muitas críticas e muito preconceito, que foram os 

conflitos que eu mais enfrentei e ainda enfrento nos dias atuais. Por defender e buscar 

aprender sobre agroecologia (informação verbal)204. 

 

 

Não é só Eliana que menciona este tipo de preconceito com a agroecologia. Synthia 

relata que sofreu esse preconceito também na universidade. No momento em que se colocava 

como filha de agricultores assentados em Espera Feliz, em aulas do curso de geografia, sentia 

que o preconceito gerava dificuldades para expor suas ideias, dar suas opiniões e mesmo trazer 

sua história: “[...] Quando eu vim pra universidade, hoje acho que não é tanto mais, mas antes 

tinha muito preconceito sobre o que é você ser do movimento agroecológico” (informação 

verbal)205.  

Cabe destacar que tais conflitos, aqui inscritos no âmbito das relações estabelecidas 

pelos jovens em seu meio familiar e social, são influenciados pela posição hegemônica que o 

agronegócio, que a agricultura dita “moderna”, ocupa no espaço público mais amplo da 

sociedade brasileira. De tal forma que o caráter contra hegemônico das experiências 

agroecológicas se manifesta em uma disputa que se dá não apenas no debate mais amplo, mas 

também no dia a dia nas comunidades rurais, nas escolas. O depoimento de Willian, a seguir, é 

bem ilustrativo da natureza destas disputas:  

 

 

A questão da agroecologia na comunidade, assim... a gente acaba encontrando vários 

outros problemas. Porque a situação hoje é que... essa comunidade minha, a gente é 

do lado de uma grande plantação de café, a Fazenda Mundial. E ela usa muito 

                                                           
204 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
205 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
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agrotóxico e ela tem uma influência grande ali no município de Araponga. E a nossa 

comunidade é a comunidade que está mais perto disso né. Então, assim, quando a 

gente fala de agroecologia, apesar da gente tá fazendo, isso por vezes acaba meio 

distante da realidade das outras pessoas. As pessoas, elas acabam vendo uma fazenda 

enorme, que produz milhões em café, e faz o uso de todo tipo de agrotóxico, e ainda 

faz a propaganda de que isso é fácil, que é rápido. E isso acaba influenciando... A 

gente tem relação com a agroecologia ali dentro da comunidade, mas a gente tem 

também essa influência que vem de fora. E, pra além disso também, tem a questão da 

assistência técnica, que em Araponga, de uns anos para cá, ficou muito forte. Mas, no 

entanto, quem é que oferece assistência técnica lá? Tá sendo por exemplo é a Borgon, 

que é uma empresa de café, que incentiva o uso de agrotóxicos. Várias outras 

empresas assim... Aí... por isso é que fica um debate difícil. Você tem esses dois 

empecilhos, uma fazenda enorme, que ela tá aplicando todo tipo lá... e mostrando que 

se produz muito, que vai ganhar, que você tem um maior controle sobre a produção. 

E também as empresas de agrotóxicos privadas, que oferecem a assistência técnica, 

mostrando que o caminho é o agrotóxico. E aí quando a gente faz esse debate da 

agroecologia nesses espaços, principalmente na novena de natal, a gente acaba 

encontrando bastante dificuldades (informação verbal)206.  

 

 

Foi particularmente interessante ver como esse conflito é vivenciado por Edcarlos, um 

jovem que, embora não tenha nascido no campo, vivenciou uma experiência agroecológica na 

propriedade do seu tio e na EFA Puris, e agora trabalha em uma empresa de produtos 

agropecuários que atua com assistência técnica nas comunidades rurais de Araponga. No seu 

depoimento sobre essa questão, a seguir, embora ele não aborde abertamente, fica evidente as 

contradições e conflitos que ele vivencia. Contradições evidenciadas quando passa a utilizar 

expressões como “defensivos agrícolas”, “clientes” etc.: 

 

 

É até meio complicado de conversar a agroecologia hoje em dia. Porque as 

tecnologias, os defensivos agrícolas, expandiram em alto nível aqui. Alguns 

agricultores toleram, outros são intolerantes quando se trata desse assunto. A gente 

tem que ter o bom senso de apresentar e conversar né. A partir assim... dos primeiros 

diálogos, alguns, de cem, noventa preferem os defensivos207. Então naquela linha ali 

é até difícil de você conversar uma agroecologia. Mas os dez são pessoas assim, que 

eu posso dizer, por mais que eu estou dando assistência, eles têm conhecimento, eles 

prestam atenção no que a gente tá falando, está disposto a entender o que é. Então, 

isso é muito relativo. Vai muito do agricultor que a gente está atendendo. Mas de uma 

visão geral, a agroecologia engloba muito dentro do que eu faço. Então eu procuro 

tratar, independente do cliente estar usando defensivo agrícola ou não, a primeira coisa 

a apresentar é a agroecologia, explicar a ele e tal, ver se ele já trabalha com isso, se 

ele tem o interesse de trabalhar... Então é muito relativo isso, não tem como passar 

uma visão exata, porque isso tá sempre tendo aquelas variações (informação 

verbal)208. 

 

 

                                                           
206 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
207 É preciso aqui fazer uma referência de que há pesquisas realizadas em Araponga que apontam um percentual 

distinto de agricultores/as que preferem a utilização de agrotóxicos, chegando este percentual a no máximo de 

70% do total de agricultores/as.  
208 Depoimento de Edcarlos em 04-01-2021, Araponga. 
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O conjunto dos depoimentos demostram, portanto, que em sua práxis agroecológica os 

jovens e as jovens entrevistados/as se vêm diante de contradições que se manifestam em 

diferentes dimensões, gerando diferentes tipos de conflitos, abertos ou não. Nas famílias, há 

aquelas em que se constrói espaços de diálogo que permitem aos jovens colocar em prática os 

aprendizados adquiridos em seus processos de socialização e formação. Em outras, a tradição, 

e especialmente o patriarcado, se constitui como barreira que só pode ser ultrapassada com a 

conquista da autonomia pelo/a jovem. 

Nas comunidades se percebe tanto o cuidado na preservação de relações de vizinhança 

amistosas, que alimentam relações de reciprocidade características de comunidades 

camponesas, quanto o conflito aberto, polarizado, nos quais os/as jovens são desafiados a 

transitar no desenvolvimento de sua práxis agroecológica. E ao saírem de suas comunidades 

para estudar na universidade, percebem que estas contradições, conflitos, e disputas, estão 

presentes também neste espaço. E esta vivência lhes proporciona um olhar mais amplo sobre 

estas contradições na sociedade. 

Os recursos de informação/formação acessados pelos jovens e pelas jovens 

entrevistados/as ao realizarem sua práxis na agroecologia, assim como a forma em que buscam 

lidar com as contradições e conflitos que dela decorrem, sugerem que em muitos casos buscam 

se equilibrar entre a tradição e a modernidade. Em outras palavras, se vêm limitados por certas 

tradições que lhe tolhem a autonomia, ao mesmo tempo que valorizam e incorporam saberes 

tradicionais, ancestrais. Sob a influência da complexidade desse mundo moderno globalizado, 

se mostram capazes de refletir (GIDDENS, 1991) e, de certa forma, também capazes de 

controlar as condições de sua formação e as orientações de suas ações (MELUCCI, 1997). Ou 

seja, vivenciam processos simultâneos de socialização e individuação, como fundamentalmente 

históricos (MARTUCCELLI, 2010). E acrescentemos que, ao nosso ver, os jovens e as jovens 

que mais demonstram essa capacidade de reflexão e ação são aqueles mais engajados no 

movimento social e/ou agroecológico. 

A partir dos depoimentos, ainda podemos dizer que há desafios, conflitos e até mesmo 

contradições enfrentadas pelos jovens entrevistados que, sob influência do contexto histórico 

de disputa de diferentes “projetos de campo” na sociedade, são inerentes ao próprio processo 

de construção da experiência agroecológica pelas famílias. João Márcio, por exemplo, relata 

que lida com um conflito que diz ser “[...] entre a gente e o campo” (informação verbal)209. Ele 

diz: “[...] porque a agroecologia, ela tem disso, que você tem que ter uma atenção maior. E às 

                                                           
209 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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vezes por algum descuido a gente não observa algo ou deixa passar, e aquilo vai acarretando 

no futuro né” (informação verbal)210. Ele se refere, neste caso, que se não combate as pragas 

que aparecem na horta, nas horas certas, dificilmente vai conseguir reverter esse processo 

depois. Já Pedro Lucas fala do desafio relacionado à maior demanda de mão de obra em 

sistemas de produção agroecológicos: “[...] na agroecologia você vai ter muito mais mão de 

obra pra cuidar de uma lavoura agroecológica do que uma convencional211” (informação 

verbal)212. 

Tanto João Márcio, como Irineu, mencionam ainda o que compreendem ser um dos 

grandes desafios para a consolidação de experiências agroecológicas, que se refere à 

comercialização de seus produtos e a decorrente sustentabilidade econômica das famílias. 

Irineu menciona as dificuldades ao trabalhar sobre um solo pobre em nutrientes, o que exige 

esforço e investimento para garantir a produção, e também os desafios que enfrenta na 

comercialização, uma vez que não consegue um preço diferenciado pelos seus produtos 

agroecológicos. E Irineu resume assim sua “equação”: “[...] como ter produção, ser sustentável, 

sem abrir mão da agroecologia? Esse é um desafio, talvez o maior desafio que eu tento até hoje 

encontrar uma solução para ele” (informação verbal)213. 

E os depoimentos de João Márcio, a seguir, demonstram como o desafio se apresenta 

para ele, e como busca enfrentá-lo: 

 

 

E o conflito maior que há é a questão da comercialização. Às vezes você não consegue 

produzir um produto tão vistoso quanto os do mercado, e às vezes não tem como 

também abaixar o preço, porque senão pra gente é prejuízo. Até a gente justificar que 

aquilo não é só alimento, que aquilo tá fazendo também o bem para saúde da pessoa... 

A gente tem um conflito tanto com o atravessador, que às vezes a gente é sujeito a 

vender pra eles, tanto com o consumidor final também. Mas isso a gente vai 

resolvendo a partir.do próprio consumidor, que vai vendo os benefícios. Muita gente 

elogia os produtos, que são produtos mais macios, nos casos das hortaliças, o teor de 

doce é maior. Então o próprio produto em si, com a qualidade dele, já vai resolvendo 

essa questão dos conflitos (informação verbal)214. 

 

 

[...] a produção dessa horta, primeiramente ela é focada na nossa alimentação né, na 

nossa alimentação diária, e também aos nossos familiares, que a gente também acaba 

mandando. E a comercialização, diretamente às casas. Meu pai... duas a três vezes por 

semana, a gente faz a feira, embala os alimentos e leva diretamente à casa das pessoas, 

que a gente faz o contato, na maioria por WhatsApp. As pessoas encomendam, a gente 

embala e já manda. Já passa direto para o consumidor final. E a gente tendo obtido 

um resultado bem satisfatório, com pouco tempo, mesmo com a horta não estando no 

                                                           
210 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
211 Há depoimentos de outros agricultores no sentido contrário, de que os sistemas agroecológicos demandam 

menos mão de obra. Portanto essa é uma observação que sugere a necessidade de mais pesquisas neste tema. 
212 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
213 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
214 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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modelo que a gente quer e almeja conseguir, já é uma das fontes de renda... se não for 

a majoritária, mas tá ali em ascensão (informação verbal)215. 

 

 

Podemos dizer que muitos destes desafios, inerentes ao próprio processo de construção 

das experiências agroecológicas, se relacionam diretamente à existência, ou não, de políticas 

públicas de promoção da agroecologia. No passado recente há vários estudos que revelam, por 

exemplo, o grande impacto do PAA e PNAE no fortalecimento das experiências 

agroecológicas, na medida em que criam mercados estáveis para a diversidade de produtos 

oriundos de sistemas agroecológicos de produção. Da mesma forma poderíamos citar políticas 

de ensino, pesquisa e extensão, que incidem no processo de desenvolvimento científico e 

tecnológico de propostas para o manejo agroecológico dos sistemas de produção. A 

desconstrução destas políticas públicas, no contexto atual, terá grande impacto na viabilização 

das experiências agroecológicas em curso, inclusive aquelas protagonizadas por jovens do 

campo. São, portanto, contextos diversos que abrem caminho tanto para novos 

constrangimentos e impossibilidades, como também de novas possibilidades para o 

desenvolvimento das experiências agroecológicas pelos jovens e pelas jovens do campo. 

 

5.6  PROJETOS DE VIDA E DE FUTURO 

 

Neste tópico queremos abordar a relação entre a vivência da agroecologia com os 

projetos de futuro, ou projetos de vida, dos jovens entrevistados. Ao falarmos sobre “projetos” 

nos referimos a uma conduta organizada em busca de atingir certas finalidades, e que se 

relaciona ao campo de possibilidades que uma pessoa, ou grupo de pessoas, dispõe para colocá-

lo em prática. E como projetos de vida do jovem, nos referimos a uma intenção de realizar algo 

que seja significativo para tal jovem, que envolve metas de maior alcance e pensadas para um 

tempo mais longo, e que podem estar relacionadas à busca de sentido para a vida pessoal. 

Portanto, além de refletir perspectivas de trabalho, vida social, desejos de consumo etc., o 

projeto de vida pode estar relacionado ao desejo de fazer diferença no mundo, de ajudar outras 

pessoas, de contribuir com causas maiores (WELLER, 2014b).  

Este tema foi tratado de forma bem aprofundada pela maior parte dos/das jovens, 

relatando não somente seus planos em relação ao trabalho, estudo, local de moradia etc., como 

também o que tem feito hoje para alcançá-los e os fatos significativos que acreditam tê-los 

influenciado nesta direção. Em busca de valorizarmos a riqueza de detalhes destes depoimentos, 

                                                           
215 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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que se mostram muito relevantes em nossa análise, optamos por retomar o formato das 

biografias dos jovens, presente no início do Capítulo 4, apresentando de forma individualizada 

os projetos de vida, mas reunidos em quatro grupos, sistematizados em termos de diferentes 

perspectivas de futuro. 

Em um primeiro grupo, apresentamos os projetos de vida daqueles/as jovens que 

pretendem continuar no campo como agricultores e agricultoras, embora este tipo de ocupação 

principal não exclua sua combinação com outro tipo de atividade não relacionada diretamente 

à agricultura.  No segundo, agrupamos as jovens e os jovens que pretendem permanecer no 

campo, mas que de modo inverso ao grupo anterior, constroem outras perspectivas de atuação 

profissional, mas permanecendo ainda como agricultores/as. A diferença entre esses dois 

grupos, portanto, é uma questão de ênfase, de prioridade em termos de uma ocupação 

profissional. No terceiro grupo aparecem os jovens e as jovens que estão buscando uma 

ocupação profissional que pode levá-los a não mais residir no campo, nem trabalhar como 

agricultores/as, mas em atividades diretamente vinculadas ao campo. E um último grupo de 

jovens que optam por sair do campo, com outras perspectivas profissionais, sem ainda uma 

clareza sobre o tipo de vínculo que manterão ou não com o campo.  

Evidentemente as fronteiras entre esses grupos são fluídas, não só porque são matizadas 

pela ótica do pesquisador, como pelo fato de que os projetos de vida estão sempre em mudança, 

respondendo a novas situações vividas e novos contextos. A organização destes grupos objetiva 

tão somente facilitar o processo de apresentação e análise dos dados da pesquisa. No Quadro 6, 

abaixo, situamos o enquadramento dos/das jovens entrevistados/as nos diferentes grupos 

 

QUADRO 6 – PERSPECTIVAS DE PROJETOS DE VIDA DOS/AS JOVENS ENTREVISTADOS/AS 

 

Perspectivas de Projetos de Vida Jovens entrevistados/as % 

Continuar no campo como agricultores/as Irineu, Luciana, Pedro Lucas, Willian, 

Damaris, João Márcio 

47 

Permanecer no campo, não só na agricultura Janaína, Eliana 15 

Manter o vínculo com o campo a partir de outras 

atuações profissionais 

Synthia, Edcarlos 15 

Outras perspectivas de futuro Rosi, Sofia, Poliana 23 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

5.6.1 Permanecer no campo como agricultoras e agricultores 

 

5.6.1.1 Irineu 
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Para alguns Irineu, agora com seus 28 anos, poderia até não ser mais enquadrado como 

jovem, uma vez que já está casado e com um filho para criar. No entanto, está dentro da faixa 

etária jovem que focalizamos em nossa pesquisa, e consideramos muito oportuno o seu relato, 

pois revela uma maturidade em seus propósitos, construída em um período de juventude 

permeado pela militância no movimento sindical e agroecológico de Divino. É um jovem que 

já se encontra estabelecido como agricultor familiar, em um sítio onde cultiva café, laranja, 

banana, dentre outros produtos, e no qual pretende continuar, inclusive construindo uma nova 

casa. A vivência que teve com a agroecologia, tanto a partir da sua militância no movimento, 

como da sua própria prática no sítio, tem uma influência decisiva em seu projeto de vida como 

agricultor. Esta influência se evidencia no momento em que a propriedade dos pais é dividida 

entre os irmãos, ele deixa o trabalho que realizava como auxiliar de enfermagem e volta para o 

sítio para implementar sua própria experiência agroecológica. 

Irineu tem clareza dos limites e dificuldades para garantir a sustentabilidade econômica 

de sua experiência agroecológica e menciona a necessidade de políticas públicas que fortaleçam 

experiências como a dele. Esta clareza, aliada à sua experiência como militante do movimento 

sindical, é que foi determinante, em sua opinião, para que passasse a construir outro projeto, 

sem abandonar seu trabalho no sítio:  ocupar o espaço da política como vereador no município 

de Divino, “[...] para lutar pelo homem e a mulher do campo” (informação verbal)216. Já se 

candidatou nas últimas eleições e não foi eleito, mas permanece com esse projeto para o futuro. 

Em suas próprias palavras: 

 

 

Um fato que marcou a minha vida neste período, e que me estimulou a tentar ser 

vereador, foram as diversas conversas que eu tive, sobre agroecologia mesmo, foram 

muitas reuniões, muita luta sabe. É, a gente parece que tem que lutar o tempo inteiro 

por um objetivo que você não sabe se vai conseguir. E eu vejo muitas pessoas que às 

vezes não tem os mesmos acessos que eu tive, não teve as mesmas oportunidades de 

conhecer igual eu tive... E tem muitas pessoas da agricultura que não tem esse mesmo 

acesso. E eu me sinto, por esse motivo de ter tido essa oportunidade, eu me sinto no 

dever como cidadão de tentar proporcionar para as pessoas terem essas mesmas 

oportunidades, às vezes até oportunidades melhores né (informação verbal)217. 

 

 

Em relação aos estudos, Irineu tem o desejo de voltar a estudar e menciona cursos da 

área de ciências humanas, como filosofia, história ou sociologia. Sua intenção não é trabalhar 

nessa área, mas ampliar seu conhecimento: “[...] alguma coisa dessa linha de ciências que estuda 

a sociedade, que estuda o ser humano sabe. Eu gosto muito dessa área, então assim, eu tenho 

                                                           
216 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
217 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
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vontade de estudar” (informação verbal)218. Algo que, em nossa opinião, se articula muito com 

o seu desejo de atuar na política do município. 

 

5.6.1.2 Luciana 

 

Luciana, atualmente com 29 anos, é outra jovem mais madura do grupo entrevistado. 

Como Irineu, também já é casada, tem uma filha de três anos e mora em sua própria terra. Neste 

sítio, trabalha junto com seu esposo Gilberto, nas lavouras de café, na horta, pomar etc. 

Atualmente o casal tem investido na melhoria da qualidade do café orgânico que produzem no 

sítio, a intenção é fazer uma seleção na colheita de modo a ter um café orgânico especial, 

beneficiado, torrado e embalado no sítio. Para isso Luciana tem feito alguns cursos de 

capacitação.  

 

FOTO 15 – A JOVEM LUCIANA E SUA FILHA, SELECIONANDO UM CAFÉ ESPECIAL EM SEU SÍTIO,  

                    NO MUNICÍPIO DE DIVINO-MG 

 

 
 

FONTE: Cedida por Luciana (Dados da pesquisa). 
 

                                                           
218 Depoimento de Irineu em 23-11-2020, Divino. 
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Luciana pretende voltar a trabalhar na Cooperativa de Agricultores Familiares de 

Divino, um trabalho que gosta muito de fazer, especialmente pelo contato com o público 

consumidor e com outras famílias cooperadas. No entanto, em função do trabalho no sítio e 

especialmente por não querer ficar muito longe da filha pequena, pretende que esse trabalho 

seja no máximo por dois dias na semana. 

Luciana ainda revela, como dimensão importante em seu projeto de futuro, o desejo de 

conquistar mais autonomia financeira do ponto de vista pessoal. Não que ela queira trabalhar 

sozinha, mas ter uma renda própria para fazer face às suas necessidades particulares. Em suas 

próprias palavras: “[...] não acho que seria meu, seria nosso, mas é tão bom a gente ter 

autonomia assim... de comprar as coisas que quer, sem ficar dependendo demais do parceiro, 

ali. Eu tenho isso comigo, por mais que a gente trabalha junto aqui na propriedade” (informação 

verbal)219. Seu trabalho com artesanato é nesse sentido, assim como o plano de trabalhar alguns 

dias por semana na cooperativa e também plantar algumas coisas para fornecer à cooperativa. 

Em sua opinião, a aproximação com o movimento agroecológico foi determinante na 

sua vida atual e nos seus planos de futuro. Essa aproximação teve início quando conheceu e 

começou seu relacionamento com Gilberto, que já militava no movimento sindical e 

agroecológico. Sem desconsiderar sua vontade e iniciativa própria, considera que a atitude de 

Gilberto de sempre a levar e estimulá-la a participar dos encontros contribuiu muito no seu 

crescimento pessoal, de superar sua grande timidez e dificuldade de se manifestar em público. 

No depoimento a seguir, Luciana deixa claro a importância do apoio de Gilberto e da sua 

participação no movimento agroecológico: 

 

 

Agradeço muito a ele, aos grupos de intercâmbio, que aprendi muito, que isso 

influenciou demais na minha vida. Aprendi muito com a cooperativa, aprendi a ter 

menos medo sabe. Uma coisa que eu não imaginava fazer, chegar e conversar com as 

pessoas assim, e me abrir lá, vender um produto né. Nunca imaginei fazer isso, e uma 

coisa que... eu me abri mais lá. Descobri esse lado meu aí que eu não sabia que eu 

tinha. Isso, sem dúvida, marca muito. Eu, nossa! Fico muito agradecida mesmo por 

esses espaços que eu tive oportunidade de participar, de cada... de cada reunião que 

eu fui, de cada livro que eu li (informação verbal)220. 

 

 

Luciana diz que pretende continuar participando dos encontros, dos intercâmbios 

agroecológicos, e também que vai começar a participar de encontros de mulheres em Divino. E 

finaliza dizendo que compartilha um sonho com Gilberto: “[...] já há muito tempo a gente sonha 

                                                           
219 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
220 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
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fazer nossa propriedade aqui... virar um turismo... quem sabe daqui há alguns anos. Que 

sonhando... a gente tentando, a gente consegue” (informação verbal)221. 

 

5.6.1.3 Pedro Lucas 

Apesar de ser bem mais novo que os jovens citados anteriormente, o jovem Pedro Lucas, 

de apenas 18 anos de idade, afirma com convicção que seu principal projeto é continuar na roça, 

trabalhando no sítio, na Pedra Redonda, município de Araponga. Seu depoimento, a seguir, não 

deixa dúvidas a esse respeito: 

 

 

Meus planos de futuro são basicamente continuar trabalhando aqui na roça com a 

agricultura, continuar trabalhando com a agroecologia... principalmente trabalhar na 

roça, trabalhar na agricultura, trabalhar na agroecologia. Esse é o principal plano. 

Agora, caso... aparecendo, o que aparecer de uma outra oportunidade de poder tá 

investindo em alguma coisa, assim... eu não sei... em qualquer área assim... eu queria 

também poder tá tendo essa experiência, mais nada sem largar a roça, de maneira 

nenhuma deixar de ser agricultor, deixar de ser cafeicultor. Esses são os meus planos. 

A gente nunca sabe o que vem pela frente, né. Depois, futuramente adquirir... plantar 

uma área a mais, adquirir um imóvel, um automóvel. Enfim... (informação verbal)222. 

 

 

Como aparece em seu depoimento, está incluído, em seu projeto de continuar como 

agricultor, o interesse de ter outra fonte de renda complementar, caso apareça uma oportunidade 

de investimento, alguma coisa nesse sentido.  

Na opinião de Pedro Lucas há um conjunto de fatores, diversos acontecimentos, que 

influenciaram a vida que leva hoje e o que planeja para o futuro: “[...] eu acredito que de todo 

esse mosaico, a gente vai fazendo uma construção de pensamento que leva a um planejamento 

futuro” (informação verbal)223. No entanto, ressalta que gosta muito de escutar histórias, das 

pessoas que conheceu e conviveu, das experiências que tiveram ao longo da vida, e que estas 

histórias de alguma forma o influenciaram. No seu dizer: “[...] eu acho que fica mais marcado 

são as pessoas que eu conheci, através da agroecologia, as histórias que eu escutei, e as 

experiências que eu tive nesse mundo” (informação verbal)224. 

A maior parte das histórias às quais se refere são de pessoas da sua própria família. Cita 

várias histórias contadas por seu pai e por seu avô, que lutou muito para que todos os filhos 

tivessem pelo menos um pedacinho de terra. E são estas histórias relacionadas à compra 

                                                           
221 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
222 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
223 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
224 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
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conjunta de terras as que mais lhe chamaram a atenção, que lhe impactaram. Exemplos dessas 

histórias aparecem no seguinte depoimento: 

 

 

Eu gosto bastante da história da compra de terra, do dia que diversas pessoas foram 

fazer as compras. Cada uma tem uma história. Então... até a última que eu me recordo, 

é a do meu pai, que tava em São Paulo e aí ligaram assim... com aquela empolgação 

toda né, os meus primos, que tavam realizando essas compras, e ligaram com aquela 

empolgação... comprar uma terra. O valor... até valia mais do que o valor que eles 

tinham fechado, né. E ter que trabalhar muito, muito mesmo, assim... para poder tá 

pagando. E isso é uma história. Tem uma história também do meu avô... das compras 

de terra mesmo. Toda vez que eles tinham a oportunidade de comprar, ele tava 

adquirindo um pedacinho, até porque ele tinha esse sonho de deixar cada filho com 

uma determinada quantia de terra. Eu vejo eles contando essas histórias assim, com 

muita dificuldade, com muita luta, muito sacrifício. E eu vejo assim, é até egoísmo da 

minha parte deixar isso desperdiçar, digamos assim. Então eu vejo que tantos que 

buscam é... tantos que lutam (informação verbal)225.  

 

 

Pedro Lucas conta ainda outras histórias de seu avô, mais relacionadas ao seu trabalho, 

das dificuldades que tinha para produzir, transportar, comercializar ou distribuir seus produtos 

na vizinhança. E conclui: “[...] então, são essas histórias que vão ... que me levam a fazer uma 

reflexão, que me levam a pensar e construir esses planos” (informação verbal)226. 

 

5.6.1.4 Willian 

 

Outro jovem de Araponga que pretende permanecer no campo é Willian. Mas 

atualmente ele mora em Viçosa, se dedicando à graduação em geografia na UFV e militando 

no movimento sindical dos trabalhadores rurais e na PJR. Assim, seu primeiro projeto é concluir 

a graduação e talvez fazer ainda uma especialização ou mestrado na área da cartografia social: 

“[...] porque eu sinto assim, que é uma parte que eu posso vir a contribuir bastante assim. Então, 

é tentar alguma coisa nesse sentido, da cartografia social” (informação verbal)227. 

Recentemente, Willian iniciou sua participação no Laboratório de Estudos em Geopolítica do 

Capitalismo – LEGEC, vinculado ao curso de Geografia da UFV, onde contribui em uma 

pesquisa nesta área da cartografia social, que tem como foco a constituição do Polo 

Agroecológico da Zona da Mata mineira. 

Mas depois pretende retornar para Araponga e morar na comunidade onde nasceu e 

cresceu: a comunidade rural de Praia D’Anta. Quer trabalhar em seu próprio sítio, onde possa 

desenvolver sua experiência agroecológica. Em suas palavras: “[...] quero fazer um sítio que 

                                                           
225 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
226 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
227 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
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seja 100% agroecológico... um espaço pra que as pessoas possam ver diferentes tipos de 

experiências agroecológicas que forem possíveis de se implantar no sítio” (informação 

verbal)228.  

Enquanto termina o curso de geografia, Willian já vai também buscando se preparar 

para concretizar seu projeto no futuro. Agora neste momento da pandemia do coronavírus, tem 

dedicado uma parte do seu tempo disponível para fazer alguns cursos como o de técnicas de 

bioconstrução: “[...] pra ir vendo qual que vai se adaptar melhor aqui na Zona da Mata, e qual 

que vai me atender lá em Praia D’Anta” (informação verbal)229. Esse é um dos projetos que 

pretende realizar na sua terra. Outro projeto é ter nesse sítio agroecológico uma espécie de 

“cozinha das tradições”, onde “[...] a gente tenha o maior tipo possível de doces que são 

tradicionais da região, que em algum momento se perderam no tempo, da mesma forma que 

outros alimentos também” (informação verbal)230. Nesse sentido que tem procurado estudar um 

pouco sobre as plantas alimentícias não convencionais – Pancs – e sobre outros elementos da 

cultura tradicional de sua região. Fez ainda outro curso prático sobre construção de móveis de 

bambu. Em suas palavras, “[...] enfim, a gente vai vendo as possibilidades, agora quando a 

gente tá com tempo, para quando a gente de fato for começar partir para o plano físico, a gente 

já tem uma noção” (informação verbal)231. 

Willian considera que o processo que passou na escola, ainda no ensino fundamental, 

de tomada de consciência em relação à discriminação sofrida pelos “meninos da roça”, foi um 

acontecimento marcante e que influenciou suas escolhas na vida. Assim ele narra essa 

experiência:  

 

 

Foi quando que eu mudei da turma de estudante da rua, pra turma dos meninos da 

roça. Aquela vontade toda que eu sentia naquele momento ali, que eu não conseguia 

compreender, ela que tem me guiado até hoje, sabe. Então, é por isso que eu pego a 

bandeira da juventude rural e, com maior orgulho assim, e eu faço essa construção por 

dentro dos movimentos, fazendo a defesa sempre da juventude rural. Muito com 

aquilo que eu vivenciei ali, que naquele momento eu não entendia que era... que era 

um fenômeno de exclusão que eu tava vivenciando ali, mas aquilo de alguma forma 

me doía, né. E é esse sentimento que tem me guiado até hoje, sempre buscando essa 

questão da libertação mesmo assim, sabe. Então, acho que só pra mim, nesse momento 

de vida que eu tô, pensando pra onde eu quero ir (informação verbal)232. 

 

 

                                                           
228 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
229 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
230 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
231 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
232 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
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É significativo observar como o processo de discriminação vivido influencia as escolhas 

que Willian foi fazendo ao longo de sua vida, da militância nos movimentos sindical e pastoral, 

dos estudos e de seus próprios projetos de futuro. 

 

5.6.1.5 Damaris 

 

Damaris é uma das jovens deste grupo de entrevistados/as que poderia não ser incluída 

na categoria de juventude rural em virtude de ter nascido e vivido na cidade de Guaraciaba, sem 

vínculo com o campo até o momento que vai cursar o ensino médio na EFA Paulo Freire, uma 

escola situada na zona rural do município de Acaiaca. No entanto, a vivência de uma 

experiência agroecológica nesta escola tem uma influência decisiva na construção do projeto 

de vida de Damaris, diretamente vinculado ao campo. É este vínculo que consideramos para 

sua inclusão na categoria de juventudes do campo, adotada nesta pesquisa. 

Em seu depoimento, Damaris fala da influência do seu pai, mas deixa claro o papel da 

EFA Paulo Freire em sua formação, em seu projeto de vida: 

 

 

Uma parte da influência de quem eu sou hoje eu tive na Escola Família Agrícola Paulo 

Freire. A escola família agrícola não te forma só como técnico, mas como cidadão. E 

parte do que eu sou hoje, do que eu quero ser, eu aprendi lá. Eu sempre fui uma pessoa 

determinada com as coisas, eu sempre fui... tipo assim... eu vou fazer isso, eu vou 

fazer isso. Aí, meu pai também é desse tipo, fui criada só com meu pai, então acho 

que eu herdei um pouco isso dele. Eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, 

sei entrar e sei sair de qualquer lugar, eu converso com qualquer um, com pessoas 

leigas, pessoas não estudadas, eu sei falar o vocabulário técnico, eu sei falar o 

vocabulário que as pessoas mais leigas conseguem entender. E assim... uma parte 

disso eu aprendi na EFA, a pessoa que eu sou hoje, a EFA ajudou muito a moldar a 

pessoa que eu sou hoje. E o tempo, a gente vai amadurecendo com o tempo. Eu 

aprendi também muitas coisas que eu sei hoje parte da educação do meu pai, e muitas 

outras coisas veio com a EFA e com o tempo... então, a gente passa por situações que 

ensina a gente a viver. Então, assim... eu acho que além do meu pai e da EFA, o 

mundo, o mundo e o tempo que mudam as pessoas (informação verbal)233. 

 

 

Damaris nos conta que depois de se formar na EFA foi trabalhar em uma horta 

agroecológica comercial no município de Mariana, onde havia estagiado anteriormente. Por 

dificuldades de financiamento, o responsável pela horta rescindiu o contrato de alguns 

funcionários e Damaris conseguiu um trabalho em uma rede de supermercados nesta mesma 

cidade. Mas ela encara este trabalho como uma etapa necessária para realizar o seu sonho de 

ser uma “empreendedora” na produção e comercialização de alimentos saudáveis. 

                                                           
233 Depoimento de Damaris em 23-02-2021, Guaraciaba. 
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“[...] Eu tenho meus sonhos sim, inclusive tô correndo muito atrás deles” (informação 

verbal)234. Com esta frase Damaris inicia a conversa sobre as metas de curto e médio prazo que 

busca alcançar. A primeira é tirar a carteira de motorista, já em andamento, e a segunda é 

comprar uma moto para ter mais autonomia e não precisar mais utilizar o transporte coletivo 

para ir e voltar do trabalho. Mas a médio prazo o objetivo maior de Damaris é trabalhar para 

ela mesmo, com horticultura e criação de animais. Seu pai já a tinha oferecido uma ajuda para 

comprar um terreno, no entanto ela afirma que é um sonho seu: “[...] Não é coisa do meu pai, é 

coisa minha, eu sempre disse pra ele que eu quero mexer com animal... que é a coisa que eu 

gosto, de mexer com animal, com a horta, essas coisas todas” (informação verbal)235. 

No entanto, Damaris considera que ainda não economizou os recursos necessários para 

seu projeto e este contexto da pandemia traz uma grande dificuldade no curto prazo, que se 

refere às limitações que encontrará no processo de comercialização dos seus produtos. E o que 

ela quer é “[...] levar verduras de qualidade para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas ter 

saúde, eu quero influenciar as pessoas a plantarem sem agrotóxico, quero ser uma 

influenciadora disso, sabe” (informação verbal)236. 

Essa jovem batalhadora deixa claro também que essa busca por seus objetivos não tem 

sido um processo fácil, mas que continua firme em seus propósitos. Damaris se emociona, no 

momento da entrevista, ao fazer o seguinte relato: 

 

 

Eu tô fazendo as minhas economias, tô procurando evoluir como pessoa, porque 

quando eu chegar lá na frente eu tenho que ser uma pessoa mais madura do que eu 

sou hoje... E fácil não é não. Largar o conforto da família, largar a família né, largar 

o conforto que eu tinha lá. Largar tudo, tudo. Porque eu considero que a única coisa 

que eu tenho na vida é meu pai e minha avó. E eu deixei eles lá, deixei uma casa muito 

aconchegante, deixei o colo do meu pai, sabe, tudo pra vir atrás dos meus sonhos. E 

eu espero, do fundo do meu coração, conseguir tudo que eu almejo. É até difícil falar 

desse assunto, sem emocionar, é uma coisa que me toca, que a gente pra chegar onde 

a gente quer, a gente é muito humilhado, sabe, humilhado por pessoas que não são 

nada além da gente sabe. Pessoas que são as mesmas coisas que a gente, não muda 

nada, são pessoas, tem pernas, tem olhos, tem braços. E acham que só porque recebem 

um valor acima do seu, ou só porque tem um cargo diferente do seu, ela pode te dizer 

o que ela quiser, sabe. A gente se sente mal por causa de pessoas lixo, mas mesmo se 

sentir mal também, faz a gente crescer e pensar assim: não, eu vou vencer, essa pessoa 

não vai me fazer desistir com essas palavras. Eu tô lutando, tem dia que eu penso em 

desistir, mas aí eu levanto a cabeça e falo: não, não vou desistir. Peço forças a Deus e 

vou pra luta, que fácil não é não (informação verbal)237. 

 

 

5.6.1.6 João Márcio 

                                                           
234 Depoimento de Damaris em 23-02-2021, Guaraciaba. 
235 Depoimento de Damaris em 23-02-2021, Guaraciaba. 
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João Márcio é outro jovem que ainda está fazendo a graduação na UFV, no curso de 

Cooperativismo. Seu projeto de vida o situa na fronteira entre o primeiro e segundo grupo que 

propusemos nesta apresentação/sistematização dos dados da pesquisa. Isto porque João Márcio 

deixa algumas possibilidades de projeto em aberto, mas todas vinculadas ao campo e, de certa 

forma, também com a prática da agricultura. 

No curto prazo o objetivo de João Márcio é concluir sua graduação e a partir desse 

momento é que pensa em analisar melhor o rumo que irá tomar. Uma possibilidade é continuar 

estudando, algo que lhe atrai. Mas por outro lado pensa em regressar para Divino, para o sítio 

dos seus pais, seguindo seu trabalho como agricultor agroecológico. Uma outra possibilidade 

ainda é trabalhar na área do cooperativismo: “[...] então, mais ou menos que são esses três 

planos. É quando eu conseguir formar que vou colocar cada um na balança e ver qual vai tá me 

dando mais retorno, financeiro e emocionalmente” (informação verbal)238.  

No momento, ele considera que a dedicação que tem tido aos estudos, neste final de 

período no curso de cooperativismo, tem relação com a vontade de se tornar a cada dia um 

agricultor melhor e mais eficiente, sempre prezando pela agroecologia. Mas também pensando 

na possibilidade de atuar mais no cooperativismo: “[...] pois mesmo se eu decidir não ser mais 

agricultor e me dedicar totalmente a área do cooperativismo, é algo também que que me anima, 

que me motiva, a tá estudando, a tá sempre crescendo” (informação verbal)239. 

 

FOTO 16 – HORTA AGROECOLÓGICA DE JOÃO MÁRCIO, EM DIVINO-MG 

 

 
 

FONTE: Cedida por João Márcio (Dados da pesquisa). 
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João Márcio também nasceu e viveu sua infância na cidade, em Divino, no entanto, 

diferente da jovem Damaris, seus pais eram agricultores sem-terra, trabalhavam à meia em 

lavouras de café na região. E quando seus pais conseguem adquirir seu próprio sítio ele passa a 

ter uma relação muito maior com a terra. Antes ele acompanhava o pai, tinha o contato com o 

campo, mas não diariamente, de forma contínua. Quando passa a morar e trabalhar no sítio esse 

contato passa a fazer parte do seu dia a dia. E é justamente esse contato, e o estímulo dos pais, 

que o aproxima da agroecologia e o leva a estudar na EFA Puris, em Araponga. Estes 

acontecimentos foram determinantes na construção de seu projeto de vida, como pode ser visto 

no seguinte depoimento: 

 

 

Às vezes essas coisas que a gente vai tornando, que vão direcionando, devagar, o que 

a gente tende a se tornar. Mas eu acho que essa questão da agroecologia, eu acho que 

é algo... e as relações com o campo também, acho que influenciou bastante no que eu 

penso em ser, do que eu sou. Porque tanto o cooperativismo, enquanto técnico, em 

quanto agricultor também, sempre, diretamente ou indiretamente tem uma relação 

com o campo. Então, acho que a compra o terreno que meus pais fizeram, é algo que 

influenciou bastante aqui. Influenciou e influencia ainda no que eu sou. Foi como se 

fosse a primeira marca disso né, que a partir disso vários fatos na minha vida que foi 

relacionado a essa questão do campo, da roça (informação verbal)240. 

 

 

Finalizando, João Márcio ressalta o papel da EFA Puris no seu aprendizado na 

agroecologia: “[...] foi lá que realmente eu conheci o que que é agroecologia. Foi lá que eu 

aprendi muito do manejo que a gente aplica e tenta aplicar aqui no nosso terreno” (informação 

verbal)241. Cita também a influência de sua participação no movimento sindical, especialmente 

nos intercâmbios agroecológicos, e sua vontade de voltar a participar mais desses processos 

“[...] porque era uma época que eu aprendi bastante coisa, tanto da convivência com as pessoas 

dentro do grupo e tal, mas é algo que contribuiu bastante também na minha vida” (informação 

verbal)242.   

 

*** 

 

Alguns aspectos comuns, mas também singulares, podem ser destacados nos projetos 

de vida dos jovens e das jovens deste grupo. São temas que serão retomados no último tópico 

deste capítulo. Em primeiro lugar, uma questão comum se refere à posse da terra e à autonomia, 

como pressupostos na viabilização de seus projetos. Irineu e Luciana já tem sua própria terra 

                                                           
240 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
241 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
242 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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onde tem total autonomia para desenvolver seus projetos, que aliás já se encontram em curso. 

Pedro Lucas, João Márcio e Willian ainda não tem sua própria terra, mas suas famílias 

conquistaram a terra própria. No caso de Pedro Lucas e João Márcio, eles já têm uma parcela 

na propriedade familiar onde desenvolvem suas experiências agroecológicas com autonomia. 

William pretende conquistar sua própria terra (que pode envolver herança ou não) assim que 

terminar os estudos. Damaris é a única que a família não tem terra, mas pretende conquistá-la 

com suas economias e com o apoio do pai. 

Para Irineu, Luciana e Willian, a participação no movimento sindical e na pastoral da 

juventude rural foi um aspecto fundamental na construção de seus projetos. E Luciana, destaca 

em seu projeto uma dimensão muito importante que é a de ter mais autonomia a partir da 

realização de atividades lhe permita ter uma renda própria, independente da renda gerada com 

seu esposo. 

Por fim, Pedro Lucas destaca muito a memória e a ancestralidade de sua família ao 

afirmar que escutar as histórias que envolvia seu pai e avós (especialmente da “Conquista de 

Terra em Conjunto”) foi uma das grandes motivações que teve para permanecer na terra como 

agricultor. Por outro lado, Damaris é também a única desse grupo que não tem uma história 

familiar vinculada à agricultura camponesa, a motivação para seu projeto foi a vivência da 

agroecologia a partir da EFA Paulo Freire. 

 

5.6.2 Permanecer no campo, não só na agricultura 

 

5.6.2.1 Janaína 

 

Janaína, outra jovem de Divino, também está no meio de sua graduação no curso de 

Licenciatura em Educação do Campo na UFV. E, como os demais jovens graduandos, seu 

primeiro plano é concluir o curso. A formação que Janaína está tendo na Licena/UFV a habilita 

a atuar como professora de disciplinas das ciências da natureza (Biologia; Física e Química) 

nos últimos anos do ensino fundamental e ensino médio. E é esta habilitação que Janaína 

pretende usufruir no seu projeto de vida. 

Portanto, o projeto desta jovem é se tornar professora, de preferência em uma escola do 

campo. Mas como em Divino não existe nenhuma EFA, pretende tentar uma vaga em uma 

escola do estado, e nesta escola procurar trabalhar de acordo com os aprendizados da 

Licena/UFV: “[...] eu tenho um pensamento assim, fortíssimo com isso né, de tentar fazer a 
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diferença dando aula, com forma contextualizada, com a educação no campo e tal... meu plano 

seria tá passando de acordo com que eu aprendi no Licena” (informação verbal)243. 

Mas o projeto de trabalhar como professora se articula com outro que é de permanecer 

no campo: “[...] tentar atuar na área, mas continuar morando na roça né” (informação verbal)244. 

Continuar na roça significa construir sua própria casa, para cuidar de sua horta etc.: “[...] acho 

que o meu plano é esse né. Eu ter um bom emprego, eu conseguir arrumar minha própria casa, 

eu fazer minha própria casa na roça, porque eu tenho vontade de continuar na zona rural e... 

trabalhar” (informação verbal)245. 

No momento Janaína tem buscado fazer suas economias para viabilizar seus sonhos no 

futuro, mas sobretudo se dedicado muito aos estudos, procurando sempre ter um bom 

coeficiente na universidade. Uma dedicação que acabou lhe rendendo frutos neste ano de 2021, 

com a sua classificação no Edital Especial nº 01/2020 da UFV, destinado a apoiar 

financeiramente propostas de extensão universitária voltadas para o fortalecimento do Polo de 

Agroecologia e Produção Orgânica da Zona da Mata de Minas Gerais246. Janaína apresentou 

um projeto relacionado à valorização das frutas locais e de hortaliças não convencionais, e não 

esconde a alegria com essa conquista: 

 

 

Vou estar trabalhando sobre esse projeto na comunidade com intuito de fortalecer as 

frutas e a hortaliças não convencionais. Estou muito feliz, pois é exatamente o que eu 

sempre gostei. Mexer com a terra, com as hortaliças. Me senti muito feliz por ter sido 

uma das contempladas e espero poder colocar em prática da melhor forma possível 

(informação verbal)247. 

 

 

Um grande estímulo para Janaína perseguir estes sonhos foi constatar as dificuldades 

financeiras por que passam seus pais: “[...] isso sempre me deixou um pouco indignada, triste, 

porque atualmente a pessoa não tem muito reconhecimento. Quem é da zona rural, trabalha, 

trabalha, e quando vai vender... o café com um valor super baixo” (informação verbal)248. Ela 

pretende com o seu trabalho também poder ajudar um pouco os pais. 

 

                                                           
243 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
244 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
245 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
246 Edital lançado pela PEC/UFV, como o apoio do ECOA/UFV, financiado com recursos decorrentes de emenda 

parlamentar do deputado federal Padre João (PT), destinada a apoiar atividades do Polo de Agroecologia e 

Produção Orgânica da Zona da Mata Mineira (Lei Estadual 23.208/2018). O valor mensal das bolsas é de R$400,00 

(quatrocentos reais), com vigência de 10 (dez) meses, iniciando-se em fevereiro de 2021 e encerrando-se em 30 

de novembro de 2021. 
247 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
248 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
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5.6.2.2 Eliana 

 

Eliana, mais uma estudante da Licena/UFV, é natural de Araponga, mas mudou-se 

recentemente para a cidade vizinha, Canaã, após casar-se com um jovem que é professor na 

EFA Puris. A cidade de Canaã fica próxima da EFA e mais próxima de Viçosa do que 

Araponga, facilitando o deslocamento tanto para a EFA como para a UFV. 

Tal como Janaína, o projeto de Eliana é ser professora e continuar morando e 

trabalhando no campo. Seu depoimento a seguir é muito esclarecedor nesse sentido: 

 

 

Então... meu projeto de futuro é ser professora. Desde nova eu já pensava isso, sempre 

foi minha vontade, ensinar. Eu pretendo voltar para o campo, assim... porque eu acho 

que o campo ele dá muito mais autonomia para gente, a gente pode produzir o próprio 

alimento, tem mais liberdade. Na cidade eu me sinto muito presa, não tem muito 

espaço. E o campo também, ele é fonte de pesquisa, ele serve para muita coisa, assim... 

eu nunca tive com meus pais, eu não tive oportunidade de trabalhar de uma forma 

mais sustentável. Porque, infelizmente, eles já trabalhavam convencional e não teve 

como mudar. Mas talvez um dia eu consiga trabalhar em minha própria terra, consiga 

ter autonomia para fazer o que eu quiser nela. Então, assim... talvez futuramente, tendo 

a própria terra, trabalhar a agroecologia, trabalhar com sustentabilidade (informação 

verbal)249. 

 

 

Atualmente, Eliana tem estudado bastante para aprimorar seus conhecimentos e está 

tentando conseguir uma vaga, uma designação, para atuar como professora na rede estadual de 

ensino, mesmo antes de se formar na Licena: “[...] para já ir aprimorando enquanto educadora, 

para ir adquirindo experiência, para futuramente, quando eu for trabalhar, eu já eu já vou ter 

bastante experiência, habilidade na área” (informação verbal)250. Acha que não será fácil 

compatibilizar a graduação na Licena/UFV com o cargo na escola estadual, mas tem pensado 

nisso. 

Mas, seu maior interesse como educadora, após se formar, seria futuramente atuar em 

uma escola do campo. Considera que é muito importante conseguir repassar os conhecimentos 

obtidos na Licena em qualquer tipo de escola que venha a trabalhar, mas nas escolas do campo 

o público atendido já está mais sensibilizado para o enfoque da educação do campo, da 

agroecologia: “[...] e a gente tem mais facilidade de trabalhar com isso, porque o tema já é 

voltado para isso” (informação verbal)251. De toda forma considera possível levar esse enfoque 

para a escola estadual, uma vez que muitos dos seus estudantes são jovens do campo, mesmo a 

                                                           
249 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
250 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
251 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
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escola estando situada na sede dos municípios, especialmente em municípios pequenos como 

Araponga e Canaã. 

Por fim, Eliana afirma em sua entrevista que ter conhecido seu atual esposo foi um fator 

de grande influência em sua vida, pois sempre foi um grande incentivador para que ela fosse 

estudar na EFA Puris e depois na Licena/UFV. E a experiência da EFA para ela foi de grande 

importância: “[...] Eu acho que assim... depois que eu estudei em na EFA, a convivência, a 

alternância... eu acho que eu mudei bastante, os conteúdos, eu acho que me incentivou muito a 

ser quem eu sou hoje, a pensar como eu penso hoje” (informação verbal)252. E ainda outro fator 

foi o apoio que sempre teve da sua família em todas as decisões que tomou. 

 

*** 

 

O ponto a ser destacado neste grupo de jovens que pretende permanecer no campo se 

dedicando, em primeiro lugar, a uma atividade não agrícola, não por coincidência, é constituído 

por duas moças, ambas cursando a Licena/UFV e com projetos de atuarem profissionalmente 

como professoras na Educação do Campo. 

 

5.6.3 Manter o vínculo com o campo a partir de outras atuações profissionais 

 

5.6.3.1 Synthia 

 

Synthia, hoje com 25 anos, é filha de agricultores familiares que vivem no assentamento 

Padre Jésus, em Espera Feliz. Deixou o sítio da família para fazer o curso de Geografia na UFV 

e depois de concluir sua graduação permaneceu em Viçosa, onde, atualmente, trabalha atuando 

na equipe técnica do CTA-ZM. 

O fato de Synthia não estar mais morando no campo, nem trabalhando como agricultora, 

não significa que deixe de se sentir como uma jovem do campo, “[...] eu saí do campo, mas o 

campo não saiu de mim, então a minha ação aqui hoje, todo meu trabalho aqui, é para incentivar 

outros jovens também, mostrar para eles que que é possível” (informação verbal)253. Ela 

considera importante que outros jovens percebam que não é necessário romper seus laços com 

o campo, mesmo quando se está fora do sítio, realizando outro tipo de trabalho. Considera que 

o trabalho que realiza hoje no CTA-ZM, na área da comercialização de produtos 

                                                           
252 Depoimento de Eliana em 07-01-2021, Araponga. 
253 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
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agroecológicos, contribui diretamente na vida das famílias que permanecem no campo. E relata 

seu comprometimento com essa luta da seguinte forma: 

 

 

 Eu vejo assim, que eu tenho o dever de fazer isso, porque toda minha origem, até eu 

chegar até aqui, eu vim de lá, depende de tudo isso, meus pais estão lá né. Então é um 

retorno, quando eu venho para a universidade é pra gente ir quebrar com esse sistema 

mesmo né, de falar que o jovem rural, ele pode. Se eu tô aqui, oque que eu posso fazer 

para contribuir com as pessoas que estão lá? Talvez a minha missão mesmo de dar 

continuidade a esse trabalho de uma outra forma (informação verbal)254. 

 

 

Synthia diz estar muito satisfeita com o trabalho no CTA-ZM, que no momento pretende 

consolidar essa experiência profissional: “[...] é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu 

queria fazer mesmo” (informação verbal)255. Mas, futuramente, daqui uns dois ou três anos, 

quer “[...] vislumbrar outros lugares, respirar outros ares” (informação verbal)256. Pretende 

continuar em uma organização atuante no movimento agroecológico, como o CTA-ZM, mas 

demonstra um interesse particular em realizar esse mesmo tipo de trabalho em outra região, no 

Nordeste: “[...] quero dar continuidade a esse trabalho, mas acho que é necessário a gente ter 

uma outra experiência, uma outra visão” (informação verbal)257. 

Outro plano de Synthia é fazer uma pós-graduação. Em Viçosa, considera como uma 

boa opção o mestrado em Extensão Rural: “[...] penso na Extensão Rural, porque dentro da 

UFV é um lugar que eu vejo assim que consigo trabalhar esse tema da agroecologia” 

(informação verbal)258. Nesse sentido ela já começou a melhorar o seu currículo e fazer contatos 

na universidade. 

E ainda considera outra opção para sua atuação profissional no futuro, de prestar um 

concurso público, que dá mais estabilidade no emprego, para trabalhar em uma organização 

como a EMATER: “[...] vislumbro um trabalho com a EMATER, acho que a gente precisa de 

se inserir dentro dessas organizações pra a gente levar essa outra visão, essa experiência nossa” 

(informação verbal)259. 

Portanto, em suas diferentes opções, Synthia pretende seguir esse caminho da 

agroecologia, mantendo assim o vínculo com seu lugar de origem: o campo. Ela considera que 

um fato marcante em sua vida, que a levou por esse caminho foi sua participação na escolinha 

                                                           
254 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
255 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
256 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
257 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
258 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
259 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
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sindical, no cursinho “Tecendo os Sonhos”, em Espera Feliz, como está expresso no seguinte 

depoimento:  

 

 

Foi ali, foi nesse ponto que eu vi que é aqui que a gente... é quando a gente tá 

começando a formar nossas ideias, nossas opiniões. Então, se ali você já tem essa 

visão sabe, esse olhar direcionando, é isso que vai formar né, a gente, que jovem você 

deseja ser. Então, acho que foi ali, a partir desse processo de formação da escolinha 

sindical, que foi quando eu estava começando a formar a minha visão crítica também. 

Eu disse: é isso que eu quero seguir. Então, foi quando eu comecei também a pensar 

oque que eu queria depois dali, e de ter essa outra visão do campo também. A 

escolinha sindical foi fundamental nesse processo de formação, porque quando eu 

chego na PJR, eu já tenho essa visão lá atrás. Foi ali que tudo começou a ser 

construído, a ser formado (informação verbal)260.  

 

 

 

5.6.3.2 Edcarlos 

 

Edcarlos é um jovem de apenas 18 anos que hoje mora na cidade de Araponga. Logo 

após se formar no ensino médio, como técnico em agropecuária, pela EFA Puris, foi contratado 

por uma empresa de produtos agropecuários que atua no município. Seu projeto é continuar 

morando em Araponga e se dedicando ao seu trabalho na assistência técnica e comercialização 

dos produtos da empresa, junto aos agricultores do município. 

No momento procura fazer suas economias e viabilizar seu outro projeto de construir 

uma casa própria, se casar com sua atual namorada e constituir sua própria família. Comprar 

um carro também está nos seus planos. Em relação à continuidade aos estudos pensa em talvez 

tentar ingressar na universidade, onde sua opção seria pela Agronomia.  

O apoio que teve da família é considerado por Edcarlos como um dos fatores que o 

levaram a ser a pessoa que é hoje: “[...] assim... é impossível deixar passar a influência da 

família sempre apoiando, tando ali ajudando a criar, sempre incentivou ... acho que a família é 

um ponto importante” (informação verbal)261. Entretanto, dá um grande destaque e importância 

ao seu relacionamento atual com a namorada, que tem uma influência decisiva em seus projetos 

de futuro: “[...] foi a melhor pessoa que eu conheci dentro da EFA, que é a minha atual 

namorada. Essa menina é incrível, e ela sempre me apoiou, a gente sempre teve um bom 

relacionamento, a gente sempre ajudou um ao outro” (informação verbal)262. 

                                                           
260 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
261 Depoimento de Edcarlos em 04-01-2021, Araponga. 
262 Depoimento de Edcarlos em 04-01-2021, Araponga. 
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Portanto, mesmo tendo nascido e vivido parte da sua infância no meio urbano, na cidade 

de Ponte Nova, Edcarlos vê seu futuro diretamente vinculado ao campo, embora não seja como 

agricultor. 

 

*** 

 

Neste grupo temos um rapaz e uma moça com projetos de vida similares, no sentido de 

desenvolverem um trabalho diretamente vinculado ao campo, como técnico/a, não como 

agricultor/a. Mas, que encerram perspectivas diferentes, no sentido do tipo de projeto ou 

concepção de campo que pretendem fortalecer com o seu trabalho. Synthia pretende continuar 

envolvida no movimento agroecológico, com uma atuação profissional que contribua para 

fortalecer a agroecologia e a agricultura familiar camponesa. Uma opção muito influenciada 

também pelo seu vínculo histórico com o movimento sindical e com a PJR. Já Edcarlos, não 

descarta a possibilidade de trabalhar com a agroecologia em sua atuação na assistência técnica, 

mas, a ênfase que dá em sua atuação profissional é crescer na empresa de produtos 

agropecuários onde trabalha, para poder construir sua casa, se casar e constituir sua própria 

família. Edcarlos, por sua vez, não desenvolveu vínculos com o movimento social ou 

agroecológico. 

 

5.6.4 Outras perspectivas de futuro 

 

5.6.4.1 Rosi 

 

Rosi é uma jovem da comunidade de Praia D’Anta, Araponga, que desde os dez anos 

de idade alimenta um sonho: fazer o curso de Arquitetura na Universidade Federal do Ceará, 

mas com a clareza que é algo a se conquistar a longo prazo: “[...] esse é um plano que eu ainda 

tenho, já se passaram quase 12 anos e eu ainda tenho essa ideia firme na minha cabeça... é um 

sonho que eu tenho, que eu não sei se vai se realizar tão cedo” (informação verbal)263.  

Nesta sua persistente busca pela realização de um sonho, Rosi saiu de casa aos 17 anos 

e foi morar em Viçosa para estudar na UFV. Como nesse momento não era possível ir para o 

Ceará, ela optou, com a boa nota que tinha no ENEM, por fazer o curso de Administração. 

Preferiu um curso noturno, que lhe permitisse trabalhar durante o dia para se manter em Viçosa, 
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e escolheu Administração por acreditar que essa formação poderia lhe possibilitar ajudar sua 

família:  

 

 

Nossa! eu posso fazer administração. Porque eu vou ajudar o meu pai, com as questões 

financeiras dele, eu vou conseguir ajudar minha mãe a administrar... na época ela 

ainda trabalhava com aluguel da casa lá na Pedra Redonda né. Eu vou conseguir ajudar 

ela melhorar a estrutura, a melhorar o funcionamento, administrar melhor o negócio. 

e por mais que seja um curso bem popular, muita gente faz, ele é um curso que me dá 

inúmeras possibilidades, que me abre várias portas. Então, eu acho que foi isso. Eu 

juntei o útil ao agradável. O que eu via que tava precisando com o que eu almejava 

alcançar (informação verbal)264. 

 

 

Rosi acredita que consegue se formar em meados de 2022 e até lá segue com seu estágio 

no setor administrativo do CTA-ZM, assim como continua no restaurante onde trabalha. No 

curto prazo não pretende sair de Viçosa, é uma cidade que gosta muito de morar e depois de 

formada pretende conseguir algum trabalho que lhe permita estabilizar financeiramente e 

crescer mais as economias que já está fazendo, para no futuro: “[...] comprar um pedacinho de 

terra com meu suor” (informação verbal)265. Este trabalho pode ser assalariado ou montando 

seu próprio negócio, de toda forma precisa, segundo ela, “[...] ter uma renda fixa, não que eu 

não tenha hoje, mas ter uma renda que dê para juntar um dinheirinho, que dê para fazer coisas” 

(informação verbal)266. 

Apesar de planejar a compra de uma terra própria, um imóvel e um veículo, não está 

nos seus planos voltar a morar na Praia D’Anta, ou mesmo em Araponga. A não ser por algum 

motivo de necessidade de sua família, que a force a voltar para a casa dos pais. Rosi pretende 

continuar a morar na cidade. No depoimento a seguir ela trata desta questão em detalhes: 

 

 

Eu não diria que eu não tenho vontade de morar lá mais, por não ter independência lá. 

Eu sou uma pessoa que eu não gosto de calmaria, e Araponga pra mim é muito calmo. 

Eu tenho sim vontade de ter uma casa lá, um terreno, mas assim... para finais de 

semana, como se fosse uma casa de campo. E assim... agora pra morar mesmo, eu não 

tenho vontade de voltar pra lá. Não porque é um lugar ruim, ou porque não tem coisas 

que eu acho que é importante para mim, não. Mas porque eu não tenho mais essa visão 

de voltar, de residir em Araponga... eu prefiro tá morando na cidade. É uma 

preferência minha, porque eu tô acostumada com esse ritmo, e gosto desse ritmo de 

correria, de uma coisa aqui para fazer, outra coisa ali. E pra mim, eu me sinto bem 

com esse ritmo de: eu tô trabalhando, tô estudando, tô resolvendo outra coisa ao 

mesmo tempo... Tenho essa necessidade “de barulho”. Eu costumo falar: eu não me 

vejo morando em um lugar muito calmo. Mas eu me vejo sim, tendo um espaço, uma 

casa, onde que eu possa passar um tempo para descanso, pra lazer, pra cultivar, pra 

plantar... Mas eu não me vejo morando, nem na casa dos meus pais, que esse é o 

                                                           
264 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
265 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
266 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
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principal ponto, que eu não me vejo mesmo morando com meus pais, de volta 

(informação verbal)267.  

 

 

Mesmo nesta perspectiva futura de permanecer na cidade, Rosi revela em seu 

depoimento o desejo de continuar contribuindo na construção da agroecologia no futuro: “[...] 

é uma coisa que eu não pretendo abandonar” (informação verbal)268. Uma possibilidade seria 

contribuir em projetos sociais, especificamente na formação de jovens do campo ou das 

periferias urbanas: “[...] eu gostaria de tratar o assunto de uma forma mais clara, de mostrar a 

importância disso sim, mas isso assim, bem mais na frente” (informação verbal)269. De toda 

forma, ainda não está claro para ela como isso poderia se dar concretamente: “[...] é uma coisa 

que assim... eu penso sim em continuar contribuindo de alguma forma, em algum lugar, mas eu 

não tenho claro ainda de o como eu vou fazer isso daqui alguns anos” (informação verbal)270. 

 

5.6.4.2 Poliana 

 

Poliana é uma jovem do campo, atualmente com 24 anos, que se formou na Licena/UFV, 

mas que ainda reside no sítio da sua família, no município de Pedra Dourada. Ela iniciou outro 

curso superior, desta vez o curso de Agroecologia, no IF Sudeste, em Rio Pomba. Mas sua 

prioridade no momento é conseguir um emprego, e se isto acontecer talvez não continue esta 

segunda graduação. Pode ser qualquer emprego, segundo ela, embora tenha a preferência de 

um trabalho relacionado com a natureza, com o meio ambiente. Gostaria muito de continuar 

morando na roça, porque considera o campo como um dos melhores lugares para se viver, mas 

“[...] isso vai depender do lugar em que eu conseguir um emprego” (informação verbal)271.  

Seu objetivo de conseguir logo um emprego vem no sentido de poder ajudar mais a sua 

família, “[...] porquê da mesma forma que eles me ajudaram a estudar (financeiramente) eu 

pretendo retribuir por tudo o que fizeram por mim” (informação verbal)272. E crescer 

profissionalmente no emprego, no trabalho que estiver realizando. Portanto, seu projeto de vida 

ainda está totalmente em aberto. 

 

5.6.4.3 Sofia 

                                                           
267 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
268 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
269 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
270 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
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Sofia, atualmente com 18 anos, saiu de uma comunidade rural do município de Piranga, 

onde viveu e trabalhou na agricultura com sua família, até ir fazer o ensino médio na EFA Paulo 

Freire, em Acaiaca. De lá seguiu adiante e hoje mora na cidade de Mariana, onde trabalha em 

um supermercado. 

Em sua entrevista, para esta pesquisa, Sofia foi a jovem que talvez tenha abordado da 

forma mais superficial as questões que lhe foram feitas sobre seus projetos para o futuro. Deixou 

claro, simplesmente, que tem se esforçado muito no seu trabalho atual e que está fazendo suas 

economias para comprar uma moto e terminar a casa própria que está construindo na mesma 

cidade de Mariana. Em 2022 pretende se noivar e casar. 

 

*** 

 

Este grupo, talvez igualmente não por coincidência, é constituído por três jovens 

mulheres, que por diferentes motivos não construíram um projeto de vida diretamente vinculado 

ao campo. Rosi, mesmo tendo um vínculo histórico com a agricultura familiar camponesa e 

com o movimento agroecológico, pretende manter laços com a comunidade e a terra onde 

nasceu, mas em seu projeto não tem em mente morar e trabalhar no campo ou em uma cidade 

pequena, ou muito “calma”, como ela mesmo diz. Por uma opção pessoal, pretende continuar 

trabalhando, como empregada ou em seu próprio negócio, para fazer economias e realizar seu 

sonho de fazer um curso de arquitetura. Tem vontade de continuar apoiando o movimento 

agroecológico, mas ainda não sabe como. O caso de Rosi é emblemático, no sentido de que não 

é automática a decisão de ficar no campo quando o/a jovem tem um vínculo histórico com a 

agricultura familiar camponesa e com a agroecologia. Tal vínculo poderá permitir que Rosi 

possa acionar disposições para a ação adquiridas na sua vivência agroecológica, inclusive para 

um projeto de vida na cidade, que não necessariamente tenha algum vínculo com o campo. 

O mesmo poderia ser dito em relação à Poliana, que deixa claro um projeto relacionado 

a conseguir um emprego que lhe permita ter sua própria renda, para poder ajudar sua família. 

De preferência, mas não necessariamente, um emprego que lhe permitisse continuar morando 

na roça. E, por fim, Sofia, cujo projeto parece ser mesmo de trabalhar e se estabelecer na cidade 

de Mariana. 

 

*** 
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A partir destes depoimentos, nos quais os jovens e as jovens entrevistados expõem seus 

projetos de vida, de futuro, é possível afirmarmos que, em graus variados, a vivência de 

experiências agroecológicas, com todos os processos de formação e reflexão que estas 

envolvem, influenciaram decisivamente a construção de tais projetos. Neste sentido, a 

experiência agroecológica vivenciada é também lugar de formação destes sujeitos, 

oportunizando um determinado modo de ser jovem neste contexto específico. 

A vivência da juventude pode ser caracterizada como um período onde ocorrem 

experimentações em várias dimensões da vida subjetiva e social, onde o/a jovem desenvolve a 

capacidade de refletir e de se ver como um indivíduo participante da sociedade, influenciando 

e sendo influenciada por esta. E neste processo, que é permeado por descobertas e emoções, 

mas também por conflitos e ambivalências, que os/as jovens constroem seus projetos de vida e 

também suas identidades (DAYRELL; CARRANO, 2014). Nas palavras de Weller (2014b), 

“[...] Estar em condições de projetar-se (para um futuro) constitui um elemento importante para 

a organização da identidade individual e coletiva” (p. 137). Em que medida a vivência das 

experiências agroecológicas contribuíram na construção de projetos de vida e de identidades, 

numa perspectiva camponesa, será objeto de análise no próximo tópico. 

 

5.7  BREVE ANÁLISE SOBRE OS PROJETOS DE VIDA, RELAÇÕES DE GÊNERO E 

PERSPECTIVA CAMPONESA 

 

Podemos dizer que os projetos de vida apresentados pelos jovens e pelas jovens 

entrevistadas, por um lado revelam que a vivência de experiências agroecológicas, seja na 

família, na escola ou nas diferentes ações das organizações e movimentos que promovem a 

agroecologia na região, tiveram grande influência na construção destes projetos, mesmo que 

em grau diverso para os/as diferentes jovens. Por outro lado, tais projetos de vida também 

evidenciam as dificuldades, os conflitos e dilemas enfrentados por estes/as jovens na construção 

e viabilização de seus projetos, particularmente quando o projeto está relacionado ao 

desenvolvimento de uma experiência agroecológica produtiva do próprio jovem. 

Em primeiro lugar é preciso destacar um aspecto que corresponde a uma pré-condição 

para o desenvolvimento de um projeto relacionado à produção agroecológica, ou seja, de um 

projeto profissional como agricultor/a agroecológico/a, que é a conquista da posse da terra e da 

autonomia pelo/a jovem. Há vários relatos dos/das jovens entrevistados nos quais afirmam que 

sua família só conseguiu iniciar a experiência agroecológica quando deixaram de ser meeiros e 
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adquiriram terra própria. E esta situação se reproduz no momento em que o/a jovem busca 

construir o seu projeto profissional como agricultor/a agroecológico/a. 

Em alguns casos, como dos jovens Pedro Lucas e João Márcio, a família demonstra 

abertura e/ou apoio ao projeto destes jovens, cedendo-lhes uma parcela de terra e autonomia 

para nela iniciarem seus projetos. Nos dois casos o pai e/ou a mãe participam ativamente do 

movimento social e agroecológico da região, o que pode sugerir que esta participação, e o 

processo de formação que encerra, contribui para que a família assuma essa postura diante do 

projeto dos jovens. É uma situação diferente daquela de um jovem, como Irineu, cuja família 

não participa do movimento agroecológico, e que o jovem só conseguiu acesso à terra e 

autonomia para realizar seu projeto agroecológico após a partilha da terra, no processo de 

herança. 

No entanto, é notável percebermos que esta situação só se verifica entre os rapazes 

entrevistados, ou seja, nenhuma das moças relata situações similares, a não ser Damaris que 

menciona o apoio que tem do seu pai para a compra de uma terra e a viabilização de seu projeto. 

Mas é uma situação bem particular se considerarmos que sua família não é de agricultores. Tal 

situação nos leva a concluir que talvez o processo de formação empreendido pelas organizações 

e pelo movimento agroecológico na região ainda não seja suficiente para reverter uma tendência 

histórica, e tradicional, de priorização dos rapazes nos processos sucessórios na agricultura 

familiar camponesa. 

Por outro lado, é também notável os reflexos da formação feminista empreendido no 

âmbito da pedagogia do movimento agroecológico da Zona da Mata (exemplificada pelo 

Programa de Mulheres e Agroecologia do CTA-ZM), quando analisamos a postura afirmativa 

das jovens entrevistadas, seja na realização autônoma de seus projetos de vida, seja na sua não 

submissão a relacionamentos autoritários e machistas, como aparece nos relatos mencionados 

no Capítulo 4. Os relatos de Luciana, sobre seu projeto de ter uma renda própria, independente 

do marido, e das jovens Janaína e Rosi, sobre seus relacionamentos amorosos, são exemplares 

neste sentido. 

Embora tenhamos abordado esta dimensão de gênero no decorrer de toda a pesquisa, 

neste momento consideramos oportuno, mesmo que de forma breve, aprofundarmos a análise 

acerca das relações sociais de gênero e suas implicações para as mulheres agricultoras, inclusive 

as jovens. E isso não quer dizer que este é um tema que se refere exclusivamente às mulheres, 

mas são elas que enfrentam em desvantagem uma situação social de desigualdade, inclusive de 

violência, que acarreta, em última instância, um processo mais acentuado de migração do 

campo pelas mulheres, em comparação aos homens. Kummer (2019), em sua pesquisa sobre as 
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juventudes rurais no Oeste de Santa Catarina, revela, por exemplo, que mesmo quando uma 

jovem mulher é a única herdeira da propriedade familiar, ela enfrenta uma grande desconfiança, 

por parte da comunidade e da sociedade, que não confiam em suas capacidades de seguir como 

agricultora, simplesmente pela sua condição de ser mulher. 

É preciso entendermos o conceito de gênero para compreendermos a existência, e 

permanência, das desigualdades entre homens e mulheres na agricultura familiar. Para Cardoso 

(2016, p. 10): 

 

 

“Gênero” se refere a um sistema de papéis atribuídos a homens e mulheres e que são 

determinados pelo contexto social, político e econômico. O termo “gênero” é utilizado 

para expressar essas relações sociais fundamentadas em desigualdades socialmente 

construídas. Este sistema é reforçado fundamentalmente pela cultura, tanto através da 

linguagem, quanto através de comportamentos que determinam na sociedade normas 

e valores dados como naturais de homens e de mulheres. No entanto, essas diferenças 

entre os papéis femininos e masculinos, devem ser observadas não como naturais, mas 

como tradição imposta, revestida por uma relação desigual, de dominação de uns 

sobre outros e que precisam e devem ser melhoradas. 

 

 

Quando analisamos a agricultura familiar e camponesa é preciso considerarmos que 

nesta forma de agricultura, que se organiza a partir da família, há uma divisão sexual do trabalho 

que interfere na valorização e reconhecimento do trabalho de homens e mulheres, com um 

reconhecimento e valorização maior do trabalho dos homens do que o das mulheres. O trabalho 

dos homens é visto como produtivo, que gera renda para a família, ao passo que o trabalho das 

mulheres é considerado como reprodutivo ou de subsistência, ou seja, não lhe é atribuído um 

valor econômico, trata-se apenas de uma extensão do papel da mulher como esposa e mãe, no 

máximo como “ajuda” nos trabalhos considerados como produtivos (CARDOSO, 2016). 

Assim, podemos dizer que esta divisão do trabalho entre mulheres e homens, que separa 

e hierarquiza o trabalho, entre o produtivo e o reprodutivo, o público e o privado, é uma 

condição imposta pela estrutura social dos gêneros presente na sociedade patriarcal273 

capitalista. Neste tipo de sociedade, o trabalho doméstico realizado pelas mulheres é imposto 

como seu dever e obrigação, é desqualificado e ocultado, de forma a ser naturalizado e 

consequentemente invisibilizado. Mesmo que um amplo leque de contribuições seja dado pelas 

mulheres agricultoras, a partir das diversas atividades reprodutivas e produtivas, agrícolas e não 

                                                           
273 Relações patriarcais, segundo Brah (2006), são uma forma específica de relação de gênero em que as mulheres 

estão numa posição subordinada e que estão articuladas com outras formas de relação social em um determinado 

contexto histórico, como as relações de classe e o racismo, por exemplo. Pelo menos teoricamente, deveria ser 

possível imaginarmos um contexto social no qual as relações sociais de gênero não estejam associadas à 

desigualdade.  
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agrícolas, que realizam, estas não são contabilizadas dentro da lógica mercantil que regem os 

mercados capitalistas. 

Maria Emília Pacheco (1997) é outra autora que aponta para a invisibilidade do trabalho 

da mulher na agricultura, assim como para a importância das suas atividades no conjunto do 

sistema de produção. Parte do trabalho produtivo das mulheres, citados pelas jovens que 

entrevistamos, como cuidar do jardim e do quintal, cuidar da criação de pequenos animais, 

produzir doces, conservas, queijos etc. se confunde com o trabalho produtivo (cuidar dos filhos 

e da casa, cozinhar, etc.), sendo menos valorizado na sociedade, ao passo que se constituem 

atividades fundamentais para a segurança e soberania alimentar, para complementação da renda 

familiar e como estratégias de conservação da agrobiodiversidade. Neste sentido, a autora 

destaca que:  

 

 

O trabalho produtivo realizado pelas mulheres no âmbito da agricultura familiar é 

grandemente subestimado pelas fontes estatísticas oficiais, pois parte-se da premissa 

que a mulher ocupa o espaço da casa e que sua ocupação principal é, portanto, a 

atividade doméstica. Esta é a conclusão de vários estudos e pesquisas sobre o tema. 

As interpretações sobre tal lacuna são geralmente atribuídas aos pressupostos 

ideológicos e as orientações culturais que informam as definições de objetivos e 

métodos dos censos (PACHECO, 1997, p. 30). 

 

 

Por outro lado, há limites evidentes para o envolvimento das mulheres em diversas 

questões produtivas na agricultura, a começar pelo precário acesso aos meios de produção e o 

papel subordinado na gestão das propriedades, como ficou claro em nossas entrevistas quando 

tratamos do tema do acesso à terra e autonomia. Sem falarmos da desvalorização histórica de 

suas atividades na agricultura, voltadas para a alimentação da família, quando comparadas 

àquelas atividades relacionadas às lavouras comerciais (SILIPRANDI, 2009). 

Foi exatamente a partir da análise de que as desigualdades nas relações de gênero 

constituem um obstáculo na construção da agroecologia, que diversas organizações atuantes no 

movimento agroecológico na Zona da Mata vêm desenvolvendo novos enfoques metodológicos 

sensíveis a essa temática, em particular nos processos de formação empreendidos, consolidando 

a premissa de que “Sem Feminismo não há Agroecologia”. Isso porque o objetivo principal do 

feminismo vem no sentido de mudar as relações sociais de poder relacionadas ao gênero. Se as 

desigualdades de gênero penetram em todas as esferas da vida, as estratégias feministas devem 

envolver um enfrentamento da posição subordinada das mulheres, seja no âmbito das 

instituições do estado como da sociedade civil (BRAH, 2006), e mesmo no âmbito familiar. As 

reflexões promovidas em tais processos de formação junto aos grupos de mulheres agricultoras 

vão no sentido de estas percebam que os preconceitos e as injustiças que enfrentam não são 
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fortuitas ou particulares, “[...] mas um fenômeno social, expressão da subordinação do feminino 

em um mundo patriarcal” (SILIPRANDI, 2009, p. 271). 

Se por um lado, os jovens e as jovens entrevistados/as demonstram em seus relatos que 

percebem a agroecologia como uma importante estratégia na busca da sustentabilidade na 

agricultura e reafirmam um modo de vida baseado em formas de organização familiares de 

produção como condição para um futuro sustentável no meio rural, colocando-se em defesa da 

agricultura familiar ou camponesa, por outro lado, se defrontam com o desafio de que esse 

modo de vida deve ser baseado em relações mais harmônicas entre as pessoas e a natureza, mas 

também que deveria incorporar as demandas dos diferentes sujeitos políticos da agricultura 

familiar: homens e mulheres, adultos e jovens. 

Siliprandi (2009) cita, em sua tese de doutorado, Joan Martinez Alier274 como o autor 

mais próximo dos teóricos da agroecologia que conseguiu abordar as questões de gênero nesta 

perspectiva, apontando que as mulheres tem uma grande contribuição nas lutas ambientais, por 

sua posição de gênero, trazendo importantes questões que concernem à construção de novas 

relações entre a humanidade e a natureza, incluindo relações não discriminatórias entre homens 

e mulheres. Segundo Siliprandi (2009): 

 

 

Martinez Alier reconhece que as sociedades camponesas, apesar de trabalharem em 

modelos de produção que conservam a biodiversidade e usarem de forma mais 

eficiente a energia solar, são “lastimosamente patriarcais”, e chama a atenção de todos 

aqueles que, como ele próprio, defendem uma posição ecológica pró-camponesa, para 

que não olhem para o passado, e sim para um outro tipo de agricultura camponesa que 

não tenha essas características (p. 116). 

 

 

Consideramos que os processos de formação por que passam os/as jovens entrevistados, 

nas diferentes experiências agroecológicas que descrevemos no Capítulo 3, assim como seus 

processos de socialização, que envolvem o grande acesso à informação, nesta sociedade 

moderna globalizada, tem contribuído para que enfrentem com certa desenvoltura o desafio de 

transitar entre a valorização de saberes e práticas tradicionais da agricultura familiar camponesa 

e a necessária desnaturalização, ou destradicionalização, de relações de poder desiguais ainda 

muito presentes nas famílias, nas comunidades rurais e na sociedade de forma geral. Há 

evidências neste sentido quando analisamos relatos de algumas jovens sobre suas relações 

amorosas, em particular de Janaína e Rosi, assim como nos projetos de futuro de outros jovens, 

mais claramente nos de Luciana e Willian.  

                                                           
274 Especialmente, o livro deste autor, “El ecologismo de los pobres” (2004). 



 

223 

Esta consideração nos remete a outra questão que queremos destacar na análise dos seus 

projetos de vida, que se refere à sua construção identitária. Sabemos que quando estes/as jovens 

se colocam em condições de projetar-se para o futuro, este é um elemento importante que se 

relaciona à construção de sua identidade individual e coletiva. Tal processo de construção não 

é linear, é sim permeado de experimentações, descobertas, conflitos e ambivalências (WELER, 

2014b; DAYRELL; CARRANO, 2014). Desta forma, consideramos ser importante esclarecer 

nossa compreensão acerca do conceito de “identidade”. 

No decorrer das entrevistas a maior parte dos jovens mencionou o termo “juventude 

rural”, dando a entender que é assim que se reconhecem, tanto individualmente quanto junto a 

seus pares275. Ou seja, a identidade coletiva que mais se manifestou na fala de jovens 

entrevistados, especialmente daqueles mais engajados276, foi a de juventude rural. Diante dos 

relatos destes/as jovens, percebemos que essa identidade está muito relacionada, portanto, ao 

seu engajamento no movimento sindical dos trabalhadores rurais e especialmente na Pastoral 

da Juventude Rural. Podemos assim dizer que “juventude rural” se revela como uma categoria 

aglutinadora da atuação política destes jovens.  

Para Brah (2006), a identidade está relacionada aos diferentes modos de ser no mundo 

e está intimamente ligada à experiência, subjetividade e relações sociais do sujeito, ou seja, se 

inscreve através de experiências culturalmente construídas em relações sociais. Ela não é fixa 

nem singular, mas marcada pela multiplicidade de posições que assume o sujeito, portanto, uma 

multiplicidade relacional em constante mudança, mas que em algum momento adquire uma 

certa coerência e estabilidade, como tendo um núcleo, mesmo que um núcleo em constante 

mudança.   

Dayrell e Carrano (2014) vão no mesmo sentido quando questionam que identidade não 

se refere a um Eu interior e natural, um núcleo interno e inerente, sobre o qual a sociedade lhe 

sobrepõe uma capa: 

 

 

[...]. Ao contrário, estamos falando de uma elaboração que cada um vai fazendo por 

meio das relações que estabelece com o mundo e com os outros a partir do grupo 

social a que pertence, do contexto familiar, das experiências individuais e de acordo 

com os valores, ideias e normas que organizam sua visão de mundo. A identidade, 

nessa perspectiva é, sobretudo, uma relação social, e, sendo uma INTERAÇÃO, 

carrega consigo uma tensão irresolúvel entre o autoreconhecimento e o 

heteroreconhecimento, que aponta para a importância do pertencimento grupal e de 

                                                           
275 Da mesma forma que não formulamos uma pergunta sobre a compreensão que os/as jovens têm sobre o que é 

a agroecologia, optamos por também não perguntar diretamente sobre como se reconhecem, ou como se 

identificam. Procuramos captar essa percepção quando discorreram sobre suas biografias.  
276 Isto é, dos/as jovens Irineu, Janaína, Luciana, João Márcio, Willian, Rosi, Pedro Lucas, Eliana, Synthia e 

Poliana. 
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suas relações solidárias para o reforço e a garantia da identidade individual. Não nos 

sentimos ligados aos outros apenas pelo fato de existirem interesses comuns, mas, 

sobretudo, porque essa é a condição para reconhecermos o sentido do que fazemos e 

para nos afirmarmos como sujeitos de nossas ações (DAYRELL; CARRANO, 2014, 

p.122-123). 

 

 

A partir desta compreensão sobre identidade, podemos dizer que a construção da 

identidade individual e coletiva de “juventude rural” por estes/as jovens é informada também 

por sua vivência nas experiências agroecológicas, vivências que se revelaram como muito 

significativas em suas vidas, a ponto de influírem decisivamente em seus projetos de futuro. E, 

ao discorrerem sobre várias dimensões de seus processos de socialização, sobre sua 

compreensão acerca da agroecologia, sobre sua práxis agroecológica e mesmo sobre seus 

projetos de vida, revelam uma concepção de rural, ou de campo, muito próxima daquela 

concepção de território camponês proposta por Fernandes (2012), como espaço de vida, como 

lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua 

existência etc. O que reforça a hipótese de uma relação de fortalecimento mútuo entre a 

agroecologia e a condição camponesa. 

Portanto, mais do que explicitar o autoreconhecimento ou heteroreconhecimento como 

juventude rural, por parte destes jovens, queremos problematizar o tipo de “juventude rural” 

presente nesta construção identitária. Ao nosso ver, esta é outra dimensão da heterogeneidade 

da categoria “juventude rural”, que, como já foi dito anteriormente, é marcada por uma 

diversidade de sujeitos e de contextos econômicos, históricos, sociais, culturais e políticos. Por 

certo encontraríamos outra concepção de campo se tivéssemos entrevistado jovens que também 

se identificam como juventude rural, mas que não tiverem nenhum contato com a agroecologia 

ou que vivenciam experiências relacionadas à inserção da agricultura familiar nos processos de 

modernização da agricultura, em um tipo de agricultura familiar com características mais 

empresariais.  

Por outro lado, seria necessário também dizer que a concepção de campo dos jovens e 

das jovens que entrevistamos, aos quais nos referimos nesta discussão, não é somente informada 

pelas suas experiências com a agroecologia e pelo modo de vida tradicional da agricultura 

familiar camponesa. Estes/as jovens mantêm relações muito próximas com o meio urbano, com 

a sociedade contemporânea globalizada, onde as transformações sociais, e de valores, são cada 

vez mais frequentes e intensas, provocadas por um vertiginoso processo de produção e 

circulação de informação. Desta forma, obtêm acesso a diferentes modelos sociais e modos de 

se viver que afetam a construção de suas identidades (DAYRELL; CARRANO, 2014). Quando 

passam a questionar valores e atitudes tradicionais presentes na agricultura familiar camponesa, 
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como o poder autoritário patriarcal e as relações desiguais de gênero, isso se deve não somente 

às suas vivências nas experiências agroecológicas, mas também à sua crescente exposição a 

diferentes universos sociais e múltiplos espaços de socialização.   

Portanto, estes/as jovens agregam à sua concepção de campo como território camponês, 

ou da sua própria condição camponesa, outros valores e práticas sociais que vão, em certos 

aspectos, no sentido da sua destradicionalização. Ou seja, agregam outras possibilidades de ser 

jovem do campo e trazem suas contribuições na construção de uma nova concepção de território 

camponês e de condição camponesa. Nos depoimentos de alguns jovens é possível verificarmos 

como isto se manifesta inclusive na ressignificação de atividades de lazer, tipicamente urbano 

centradas, que envolvem uma relação mais próxima com a natureza (caminhadas por trilhas e 

montanhas; mountain bike etc.). 

As reflexões que acabamos de realizar não se referem à totalidade dos jovens e dos 

jovens entrevistados/as, mas sobretudo àqueles/as que identificamos como mais engajados/as 

no movimento social e agroecológico. Mas mesmo em relação a estes/as, que manifestam mais 

fortemente a identidade coletiva de jovens rurais, isso pode ocorrer em graus e intensidades 

diferentes. Assim, é preciso considerar que à experiência coletiva de um grupo sempre se 

articula identidades pessoais, mas as especificidades da experiência de vida de cada indivíduo 

constituem trajetórias que podem não estar espelhadas na experiência do grupo, da mesma 

forma que identidades coletivas não se resumem à soma das identidades individuais. Ou seja, 

uma certa identidade coletiva pode parcialmente apagar traços de outras identidades ao mesmo 

tempo que carrega outros traços delas. É preciso estar sempre atento no sentido de que a relação 

entre a biografia pessoal e a história coletiva é complexa e muitas vezes contraditória, e que às 

vezes diferentes identidades podem co-existir em uma mesma pessoa (BRAH, 2006). 

Quando focalizamos o conjunto das treze entrevistas realizadas é importante 

destacarmos que há também três jovens que, nos relatos de suas biografias, não manifestaram 

espontaneamente esta identidade de juventude rural. Edcarlos, Sofia e Damaris, em nenhum 

momento da entrevista se referiram como jovens rurais, assim como seus projetos de vida não 

deixam transparecer esta identidade. No caso de Damaris, ela até pretende se estabelecer no 

campo e trabalhar com horticultura e criações, mas em seu projeto de vida coloca com objetivo 

se tornar uma “empreendedora” na produção e comercialização de alimentos saudáveis, se 

tornar uma “influenciadora” disso. É perceptível em seu discurso, a partir do uso das expressões 

“influenciadora” e “empreendedora”, a influência de processos de socialização que passam por 

suas relações com a cidade e nas redes sociais na internet.  
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Portanto, se a identidade é vista como um processo contínuo de construção, torna-se 

problemático falar de uma identidade existente como se ela estivesse sempre já constituída 

(BRAH, 2006). O que queremos reafirmar aqui é que os/as jovens do campo que entrevistamos 

demonstram que, na sociedade contemporânea, podem vivenciar múltiplos espaços de 

socialização, se tornando expostos a novas informações e universos sociais, o que lhes permite 

se constituir como o “ator plural”, a que se refere Lahire (2001), acionando disposições 

adquiridas para sua ação em novas situações e contextos vividos.  

Desta forma é possível dizer que, a vivência das experiências agroecológicas pode tanto 

influenciar jovens, identificados como rurais, no questionamento de valores presentes no modo 

de vida tradicional da agricultura familiar camponesa, como pode contribuir para que possam 

acionar disposições adquiridas nesta vivência, por exemplo aquelas relacionadas à busca de 

novas relações entre ser humano e natureza, para a sua ação em novas situações e contextos 

vividos. 

Finalmente, consideramos importante deixar claro, mais uma vez, que nossa opção em 

trabalhar com a categoria “juventudes do campo”, ao invés de ‘juventude rural”, não se deve à 

identidade assumida pela maior parte dos jovens entrevistados, mas sim por considerá-la como 

aquela que pode melhor contribuir na problematização da realidade e das contradições do 

desenvolvimento do campo, uma vez que o conceito de campo vem se afirmando na prática 

social e científica como possibilidade de superar limites historicamente construídos em torno 

do uso do termo rural para designar o espaço, os sujeitos e as práticas sociais desenvolvidas na 

relação direta com a terra, com as águas e com as florestas. 
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CAPÍTULO 6 – CONDIÇÃO JUVENIL E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

No final da entrevista com os jovens e as jovens envolvidas nessa pesquisa, deixamos 

de lado as questões referentes a biografia de cada um/uma e passamos a lhes perguntar sobre a 

visão que têm sobre a juventude do campo no geral, na sua comunidade e município. E também 

conversamos sobre a representação que os adultos tem sobre a juventude, ou seja, qual a opinião 

destes jovens sobre a representação de juventude do campo que predomina entre os adultos com 

os quais convivem ou se relacionam. 

Em torno destas questões decidimos também entrevistar pessoas adultas, com mais de 

trinta anos de idade, com a finalidade de contrastarmos suas representações sobre a juventude 

do campo com as representações dos próprios jovens. Optamos por conversar com lideranças 

do movimento agroecológico da região, dentre elas agricultores/as, assessores/as e técnicos/as 

engajados em organizações que atuam neste movimento e que, de alguma forma, estejam 

envolvidos no debate sobre as juventudes do campo na região. Foram entrevistadas Irene, 

professora da UFV; Beth, coordenadora executiva do CTA-ZM; Gilvânia, agricultora e 

assessora da PJR; Sebastião Farinhada, educador popular e também assessor da PJR; 

Romualdo, agricultor, colaborador do CTA-ZM e ex-professor na EFA Puris; e Gilmar, 

atualmente, diretor da EFA Paulo Freire. Tanto Farinhada, como Gilvânia e Gilmar, militaram 

nos seus tempos de juventude nos movimentos de jovens do campo na Zona da Mata. 

 

FOTO 17 – ENCONTRO DA PJR EM DIVINO-MG, COM A PRESENÇA DA JOVEM JANAÍNA,  

                            FARINHADA E GILVÂNIA 

 

 
 

FONTE: Cedida por Janaína (Dados da pesquisa). 
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Portanto, neste capítulo buscamos analisar a experiência (histórica) dos jovens e das 

jovens entrevistadas, assim como relacioná-la à juventude do campo na Zona da Mata mineira 

em geral, a partir da ótica do conjunto das entrevistas realizadas, ou seja, um debate sobre a 

condição juvenil enquanto uma representação social construída no âmbito do movimento 

agroecológico da Zona da Mata de Minas Gerais. 

Iniciamos discutindo sobre como os jovens e as jovens do campo tem contribuído na 

construção das experiências agroecológicas na região, assim como os limites e desafios que 

encontram para serem protagonistas nesta construção. Em seguida retomamos alguns temas de 

debate levantados no capítulo anterior, especialmente em relação à questão da posse da terra e 

autonomia dos jovens, em relação aos processos de formação e engajamento da juventude na 

região e sobre os fatores que incidem na decisão dos jovens de ficar ou não no campo. 

Retomamos estes debates agora a partir de uma representação construída tanto pelos jovens, 

como por adultos/lideranças do movimento agroecológico da Zona da Mata. Por fim, 

realizamos uma análise sobre a existência de uma condição juvenil camponesa na Zona da Mata 

e sua relação com a agroecologia.      

 

6.1  A CONTRIBUIÇÃO DOS/DAS JOVENS DO CAMPO NAS EXPERIÊNCIAS 

AGROECOLÓGICAS 

 

As opiniões dos jovens e das jovens entrevistados/as em relação a esse tema foram as 

mais diversas, refletindo a diversidade de experiências agroecológicas e de processos de 

socialização vivenciados.  Há que considerar também que seu engajamento nos movimentos 

sociais e agroecológico se dá a partir da inserção local. Há, por exemplo, uma interação de 

jovens de Divino entrevistados e que são engajados na PJR, que participaram de processos de 

formação, como os intercâmbios agroecológicos, embora em momentos distintos. No caso de 

Araponga, há interações entre alguns dos/das jovens entrevistados a partir da EFA Puris, ou de 

programas do CTA-ZM, mas igualmente as participações foram em épocas diferentes. E 

podemos dizer que ainda é frágil uma interação ao nível regional, mais permanente e articulada, 

que envolva um conjunto significativo de jovens engajados/as nas experiências agroecológicas, 

o que pode também explicar porque as opiniões não tenham demonstrado maior convergência, 

sem prejuízo ao fato de que demonstram muitas vezes complementaridades. 

Uma primeira categorização utilizada por alguns jovens entrevistados é quando se 

referem a dois tipos de jovens: aqueles que não sabem e os que sabem o que é a agroecologia. 

Na primeira categoria distinguem ainda dois grupos, os jovens urbanos desinformados da 
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existência das experiências agroecológicas, imersos em uma sociedade de consumo 

despolitizada, como podemos observar nesta fala de Luciana: “[...] vejo de forma complicada a 

juventude urbana que praticamente nem conhece a palavra agroecologia, quase sempre muito 

consumista, não pensa muito nas questões sustentáveis” (informação verbal)277. Luciana atribui 

este comportamento alienado à falta de informações e ao tipo de educação que estes jovens 

recebem nas escolas. Para ela o outro grupo são de jovens do campo, mas: 

 

 

[...] aquele grupo que não conhece a agroecologia, ou se conhece já tem pré-conceito 

sobre o assunto. São jovens de classe social mais elevada, mas também temos muitos 

jovens agricultores familiares nas pequenas monoculturas, na nossa região quase 

sempre com café, mas agora com o milho transgênico também, que passou a ter muita 

importância na renda dessas famílias (informação verbal)278. 

 

 

No mesmo sentido, Damaris menciona os jovens que não querem continuar no campo e 

por isso não tem interesse pela agroecologia: “[...] a grande maioria não quer continuar no 

campo. Não quer fazer a prática agroecológica” (informação verbal)279. Ela também atribui um 

pouco dessa “culpa” à educação recebida por estes jovens. E Rosi agrega mais uma 

possibilidade na categorização desse grupo, onde estariam também incluídos os jovens do 

campo subordinados há uma tradição familiar que os limita de enxergar outras possibilidades 

de futuro, seja no campo ou não. Rosi descreve assim esta situação: 

 

 

Essa questão, eu acho que assim... no campo tem muito de o que é passado de geração 

em geração. Meu pai faz isso, eu aprendi com ele, ele aprendeu com meu avô, que 

aprendeu com o pai dele, e é assim que tem que ser feito, porque é uma questão de 

tradição também. E tem muito, muito. Muito jovem que acha que nasceu na roça, vai 

ficar na roça, e tem que ser assim o tempo todo. Não que seja uma coisa errada, mas 

tem... eu já vi muito isso, tem jovens que acham que só o fato de ter nascido na roça 

não dá uma margem de possibilidades muito grande na vida deles (informação verbal) 
280. 

 

 

Na outra categoria, a de jovens que conhecem a agroecologia e/ou a praticam, são 

relatadas diferentes possibilidades em relação à sua contribuição na construção das experiências 

agroecológicas. 

Um primeiro tipo de contribuição dos/das jovens é com o seu próprio trabalho no sítio, 

implantando e desenvolvendo na prática produtiva a experiência agroecológica. Como diz 

Pedro Lucas, “[...] Como eu, que tamo aqui trabalhando, que estamos praticando, que estão 

                                                           
277 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
278 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
279 Depoimento de Damaris em 23-02-2021, Guaraciaba. 
280 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
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botando em prática o processo ecológico” (informação verbal)281. Pedro Lucas ainda distingue 

esses jovens daqueles que contribuem através de pesquisas e outras formas de apoio, chamando 

os primeiros como aqueles que promovem, e os demais como aqueles que auxiliam no 

desenvolvimento das experiências. 

Por outro lado, o jovem João Márcio ressalta a existência de jovens que contribuem 

como protagonistas das experiências produtivas e de jovens que contribuem como 

coadjuvantes: “[...] eu acho que a juventude aqui de Divino, ela exerce um papel quase que de 

coadjuvante, ou acho que nem isso, pois aqui ainda é muito predominado pela questão da 

família, dos pais, que exercerem um poder maior sobre a terra” (informação verbal)282. Essa 

questão da falta de autonomia e /ou dificuldade de acesso à terra pelos jovens, e especialmente 

pelas mulheres jovens, para realizar sua própria experiência, e que tem relação com a 

organização patriarcal da agricultura familiar camponesa, apareceu novamente no depoimento 

de vários jovens, e também de adultos entrevistados, e será objeto de mais algumas reflexões 

adiante. 

A jovem Eliana, de Araponga, expressa uma visão, influenciada pela sua própria 

experiência, de que a maior parte dos jovens conhecem a agroecologia através das EFAs. E é a 

partir dessa inserção que passam a contribuir na construção das experiências junto às suas 

famílias e comunidades, evidentemente sujeitos às limitações de sua autonomia mencionadas 

anteriormente. A fala de Eliana nos chama a atenção para o fato de que jovens que passam pelas 

EFAs acabam por se constituírem também sujeitos da construção desta experiência 

agroecológica, a EFA, inclusive do ponto de vista produtivo, uma vez que todas essas escolas 

têm sua área produtiva, onde realizam diferentes práticas agroecológicas em cultivos e criações.  

Contudo, a contribuição de jovens que passam pelas EFAs não se resume à sua atuação 

no âmbito produtivo, mas também no âmbito acadêmico. E é justamente este tipo de 

contribuição dos jovens que Willian, outro jovem de Araponga, nos chama a atenção. Para ele, 

sem sombra de dúvida, a juventude do campo é também protagonista neste debate acadêmico 

em torno da agroecologia, seja nos cursos superiores ou no ensino médio, especialmente nas 

EFAs, onde estão inseridos. Willian faz um depoimento bastante abrangente neste sentido: 

 

 

A juventude é protagonista nesse debate mais acadêmico porque... na verdade eu 

quero dizer é o seguinte: a agroecologia é uma abordagem, é uma forma de ver o 

mundo, e se a gente for pensar por esse lado é... eu tô falando isso não é com base em 

pesquisa, é com base na minha vivência e na observação que eu tenho. Hoje, 

principalmente com o advento das licenciaturas em educação do campo e também a 

                                                           
281 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
282 Depoimento de João Márcio em 07-12-2020, Divino. 
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gente pode pensar no contexto das EFAs, tem muitos jovens do campo hoje que estão 

nas universidades. E por aí a gente consegue fazer o debate da agroecologia. Por vezes 

a gente vai em diferentes temáticas dentro da área de estudo da gente, mas a gente 

sempre buscando esse olhar agroecológico. E o principal motivo disso... dizendo 

assim da minha vivência né, porque por exemplo, a gente que tá na roça é muito 

comum que os pais da gente têm no máximo o ensino fundamental. Essa é a minha 

realidade. Então, eles conseguem fazer o debate da agroecologia em outras áreas, mas 

nessa questão acadêmica, de sentar, de escrever artigo, de buscar referências e tudo 

mais, nisso aí eles acabam tendo dificuldade. Justamente porque eles tiveram o acesso 

à educação negado. E aí então se a gente for pensando que a gente teve uma educação 

do campo que caminhou muito nos últimos anos, então a juventude, ela tá tendo a 

oportunidade de estudar cada vez mais, tá tendo a oportunidade de fazer diferentes 

tipos de cursos superiores. E a partir daí a gente vai desenvolvendo a temática da 

agroecologia (informação verbal)283. 

 

 

Pedro Lucas é outro jovem de Araponga que destaca essa contribuição de jovens no 

meio acadêmico: “[...] E tem, por exemplo, aqueles que estão lá na cidade, estudando e podendo 

ajudar, de qualquer forma” (informação verbal)284. E ele destaca não somente o debate dentro 

da universidade, mas também como a atuação de jovens nesse meio repercute nas experiências 

agroecológicas no campo: “[...] aqueles que estão nas universidades, pesquisando... eu conheço 

assim, jovens, estudantes de agronomia, que fazem pesquisa e ajudam muito, né. Com seus 

trabalhos, que nos auxiliam bastante” (informação verbal)285. 

Outro tipo de contribuição dos jovens e das jovens do campo na construção das 

experiências agroecológicas se refere ao seu engajamento em organizações que promovem a 

agroecologia. Vários jovens, rapazes e moças, que destacam esse tipo de contribuição, 

mencionam a PJR como uma organização importante de promoção da agroecologia junto à 

juventude do campo na Zona da Mata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
284 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
285 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
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FOTO 18 – SYNTHIA E OUTROS PARTICIPANTES DE ENCONTRO NACIONAL DA PJR, REALIZADO 

                     EM ESPERA FELIZ-MG, EM 2012 

 

 
 

FONTE: Cedida por Synthia (Dados da pesquisa). 

 

A jovem Janaína, de Divino, por exemplo, nos fala sobre essa forma dos jovens 

contribuírem: “[...] a gente faz parte da Pastoral da Juventude Rural, onde que a gente sempre 

procura encontros pra tá fazendo. E nesses encontros a gente faz mutirões para ajudar as 

pessoas, faz também encontro nas roças agroecológicas, pra tá visitando” (informação 

verbal)286. Irineu menciona em sua entrevista que a partir da experiência que acumulou na PJR 

e no sindicato, hoje tem contribuído na organização de um grupo de jovens em sua comunidade. 

E Willian, que atualmente participa de forma muito ativa na PJR, fala no depoimento abaixo de 

duas distintas experiências organizativas que estão sendo construídas na pastoral, os grupos de 

produção e resistência; e os grupos de vivência:  

 

 

Obviamente também na questão da produção, são vários grupos que a gente tem 

articulado por esse Brasil todo, que a gente chama dos GPR, que é os grupos de 

produção e resistência. E a gente tem os grupos de vivência também, que é as pessoas 

que na mesma situação que eu, que estão fora da roça, mas, no entanto, continuam 

nesse debate (informação verbal)287. 

 

 

Os grupos de produção e resistência são organizados nas comunidades e territórios em 

torno de algum projeto produtivo e de promoção da agroecologia. Já os grupos de vivência 

envolvem jovens que por algum motivo, talvez para estudar, se encontram fora do campo, mas 

                                                           
286 Depoimento de Janaína em 03-12-2020, Divino. 
287 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
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que buscam estar conectados e contribuindo com suas comunidades rurais. Nas palavras de 

Willian:  

 

 

[...] a gente não quer perder o vínculo com o campo, então oque que a gente faz, a 

gente tá... seja no contexto universitário, seja no contexto de trabalho urbano, a gente 

vai e se conecta com esses outros jovens que estão também na cidade, e a partir daí a 

gente forma um coletivo, e trabalha a nossa mística roceira, mesmo estando na cidade. 

Uma experiência disso que tem dado muito certo, lá na universidade de Sergipe, lá a 

gente tem me parece que são cinco estudantes... estes eram orgânicos da PJR, e foram 

para a universidade estudar. Eles fazem diferentes cursos, eles mantêm reuniões 

quinzenalmente, e sempre o eixo do debate é o seguinte: como que eu estando aqui 

dentro da cidade, como que eu consigo contribuir para o campo, como que eu consigo 

contribuir para minha comunidade. E aí surgem experientes maravilhosas, como por 

exemplo, fizeram agora pouco uma jornada de poesia, lá no município de Porto da 

Folha, fizeram várias lives... agora também, nessa pandemia do coronavírus, esse 

mesmo grupo, eles conseguiram articular sua comunidade para o enfrentamento ao 

coronavírus. Enfim, o grupo de vivência é isso, oque que eu, estando longe da minha 

comunidade, oque que eu posso fazer por ela (informação verbal)288. 

 

 

Mas não é somente na PJR que os jovens contribuem. Luciana, por exemplo, menciona 

a participação de jovens no STR e na cooperativa; nos fala do trabalho de jovens de Divino na 

organização do Grupo Ecojovens; na sua contribuição nos intercâmbios organizados pelo 

sindicato, “[...] levando sua experiência e aprendendo” (informação verbal)289. Assim como 

Rosi menciona a inserção de jovens dentro da Cooperativa de Crédito Solidário da Agricultura 

Familiar – Cresol e do STR. Atuando em organizações de agricultores ou em organizações de 

assessoria, os/as jovens contribuem, segundo Poliana, na conscientização das pessoas: “[...] 

através de trabalhos coletivos, como uma forma de ensinar às famílias que podemos produzir 

alimentos agroecológicos sem prejudicar o meio ambiente” (informação verbal)290. Ou como 

nos fala Synthia, acerca da contribuição dos jovens e das jovens do campo: “[...] para se pensar 

os novos rumos e expansão do saber agroecológico, implementação de novas práticas e 

divulgação das já existentes, o jovem tem um papel fundamental em todo o processo” 

(informação verbal)291. 

Rosi faz um depoimento que ilustra bem essa amplitude da contribuição dos jovens e 

das jovens: 

 

 

Cada vez mais a gente vê mais jovens e mais jovens inseridos nestes movimentos. E 

eu acho que isso influencia, é um novo formato de agroecologia. A gente tá saindo do 

que era simplesmente os meios de produção agroecológica, simplesmente um meio de 

convivência rural, pra expandir. Porque a agroecologia, na minha visão, não é só 

                                                           
288 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
289 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
290 Depoimento de Poliana em 27-01-2021, Pedra Dourada. 
291 Depoimento de Synthia em 15-10-2021, Espera Feliz. 
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agroecologia rural, mas hoje tem um projeto urbano também. Então, acho que a 

inserção dos jovens hoje não tá só ligada em um meio só, tá ligada à projetos, que 

ligam a outros projetos, e outros projetos. E isso tá crescendo, no meu ponto de vista 

é uma coisa boa, esse crescimento, essa nova visão sobre o que é agroecologia, como 

funciona a agroecologia. É assim, é cada vez mais você vê jovens em partidos 

políticos, concorrendo eleições. Você vê jovens em posição social de respeito na 

sociedade, como gostam de falar né (informação verbal)292. 

 

 

Neste depoimento, Rosi nos traz essa outra dimensão, articulada à contribuição nas 

organizações, que é o engajamento da juventude também na política, nos partidos políticos. Já 

mencionamos anteriormente as candidaturas de dois entrevistados nas últimas eleições 

municipais, Willian e Irineu, para as câmaras de vereadores respectivamente de Araponga e 

Divino. E Willian amplia essa dimensão ao afirmar que: “[...] o que eu quero trazer também é 

a dimensão política. Porque quando a gente se coloca enquanto jovem rural nos espaços, isso 

passa a ter uma conotação politicamente, em uma decisão política” (informação verbal)293. Ou 

seja, a dimensão política não se refere só à política partidária, mas à ocupação de diferentes 

espaços de poder pelos jovens, na visão de Willian. 

Finalmente, alguns jovens falam sobre outro tipo de contribuição da juventude no 

movimento agroecológico, relacionado à dimensão cultural. Willian por exemplo, menciona 

como essa dimensão é trabalhada pelos jovens na PJR, através do que eles chamam de “mística 

popular” ou de “mística roceira”, que é “[...] essa mística que move o povo” (informação 

verbal)294. Místicas que integram o fazer destes jovens nas diferentes atividades promovidas 

pela pastoral. O seguinte depoimento de Rosi revela que é uma dimensão que vai se 

incorporando na atuação destes jovens: 

 

 

Cada vez mais você consegue ver jovens engajados em projetos culturais, e isso de 

alguma forma é sim uma experiência agroecológica. São questões que os jovens estão 

tomando para si, estão tomando frente de... vou fazer também, eu também posso, eu 

também posso fazer. E eu acho que isso leva um caráter muito marcante da evolução 

do que era a agroecologia anos atrás, e o que é agroecologia hoje. Como que isso 

mudou ao longo dos tempos, como que uma coisa influencia a outra (informação 

verbal)295. 

 

 

No diagrama da Figura 3, abaixo, buscamos sintetizar os diferentes tipos de contribuição 

dos jovens na construção das experiências agroecológicas, a partir das entrevistas. Retrata o 

conjunto das contribuições mencionadas pelos jovens, a partir da experiência particular de cada 

                                                           
292 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
293 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
294 Depoimento de Willian em 24-02-2021, Araponga. 
295 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
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um/uma, experiência que gerou um olhar bem diversificado, como destacado no início deste 

tópico. Ou seja, nenhum jovem entrevistado mencionou o conjunto destas contribuições, sendo 

esse nosso esforço de síntese. De toda forma, demonstra que jovens são sujeitos ativos e 

protagonistas na construção das experiências. 

Notamos que esta síntese se articula ao conceito de agroecologia, adotado pela 

Associação Brasileira de Agroecologia – ABA-Agroecologia, enquanto ciência, prática e 

movimento. Um conceito que vem conquistando adesão de um amplo setor do movimento 

agroecológico no Brasil. No entanto, os jovens entrevistados nesta pesquisa trazem à tona uma 

dimensão da agroecologia talvez ainda não bem equacionada neste conceito, que diz respeito à 

dimensão da cultura.  

 

FIGURA 3 – CONTRIBUIÇÕES DOS/AS JOVENS NA CONSTRUÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS  

                                 AGROECOLÓGICAS - NA PERSPECTIVA DOS PRÓPRIOS/AS JOVENS 

 

 
 

FONTE: O autor (2021). 

 

Além das diferentes contribuições, incluímos também no diagrama os principais 

motivos, mencionados pelos entrevistados, que levam os jovens a não contribuir nesse processo 

de construção da agroecologia, algo que voltaremos a discutir de forma mais aprofundada no 

próximo tópico, no qual trataremos dos limites e dificuldades encontrados pelos jovens para 

que assumam um papel protagonista nas experiências agroecológicas. 

As opiniões dos adultos, lideranças do movimento agroecológico na Zona da Mata, 

sobre os diferentes tipos de contribuição dos jovens nas experiências agroecológicas, foram 
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também diversas e complementares, muitas vezes coincidindo com a visão dos próprios jovens, 

outras vezes acrescentando outros olhares, ou representações, sobre esta juventude. 

Irene, Beth e Gilvânia, também destacaram a contribuição dos jovens na agricultura, no 

manejo dos sistemas de produção agroecológicos. Porém, Gilvânia levanta a mesma questão de 

João Márcio, sobre a resistência dos pais para abrir espaço para o protagonismo dos jovens 

nestas experiências produtivas, mesmo em pequena escala. E Beth ressalta que são as mães que 

dão mais espaço e atenção para as experiências dos jovens, especialmente por estes estarem 

sempre junto às mães no trabalho nos quintais, no entorno das casas. Beth cita o exemplo de 

outra jovem de Araponga: 

 

 

Por exemplo, uma experiência que eu vi muito, foi da Débora lá em Araponga. A mãe 

dela, a Rosânia, já foi da diretoria do sindicato, já foi da diretoria do CTA. Quando a 

Débora fez a EFA, o tempo que ela estava em casa que ela tava experimentando. A 

partir da EFA, ela experimentava no quintal da mãe. E o quanto que aquela menina 

ali levava de tecnologia para os pais... Os pais sempre foram agricultores familiares e 

tal, mas ela levou muitas novidades (informação verbal)296. 

 

 

Essa questão levantada por Beth, sobre o papel das mães na aproximação das crianças e 

jovens nas experiências com agroecologia, encontra ressonância em depoimentos feitos pelas 

jovens Luciana e Janaína, no capítulo anterior, e também será retomada mais adiante, onde 

voltaremos à questão da posse da terra e autonomia dos jovens. 

Sobre a contribuição na construção do conhecimento no meio acadêmico, somente a 

professora da UFV, Irene, foi quem destacou esse tipo de contribuição dos jovens. Ela menciona 

a capacidade de iniciativa de jovens do campo que estão na universidade para se inscrever e 

participar de eventos científicos, escrever resumos etc. E comenta uma situação na qual 

observou uma contribuição significativa de Willian na construção de uma tipologia de 

agricultores/as em Araponga, durante uma pesquisa realizada pela UFV. Nas palavras de Irene: 

 

 

Ele usava assim... uma narrativa, que você vê que é uma construção mais sociológica, 

marxista. Coisas que ele aprendeu na época e que ele traduziu para a realidade dele. 

E como ele tem muitos outros, eles ajudam, eles constroem esse conhecimento, 

inclusive a partir da reflexão e da análise política do que acontece no município 

(informação verbal)297. 

 

 

Gilmar já destaca um papel fundamental dos jovens na estruturação das EFAs na Zona 

da Mata, “[...] na expansão da proposta de formação em alternância, do surgimento de novos 
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projetos educativos, contextualizados, envolvidos e envolvente com as comunidades da região” 

(informação verbal)298. Ele recorda a fundação de várias EFAs na Zona da Mata, primeiro no 

município de Sem Peixe e depois em Jequeri. Daí tentaram uma escola em Piranga e depois 

Viçosa, que não deram certo, mas o grupo envolvido acabou contribuindo na constituição da 

EFA Paulo Freire, em Acaiaca, e da EFA Puris, em Araponga. No depoimento a seguir, Gilmar 

nos dá mais detalhes dessa contribuição dos jovens: 

 

 

Aí vem a Paulo Freire, e já com esse espírito desde o início, com o CTA dentro, várias 

parcerias dentro. E consegue vir jovens para a EFA Paulo Freire, dessas famílias que 

já tem as bases. De Araponga, de Ervália, de Simonésia, de Sem Peixe, de um mundo 

de lugares, e que depois esse jovem participa ativamente da criação das novas EFAs, 

ativamente. Você pode ver, a origem da Puris, muita participação de jovens que 

estavam cá, junto com o grupo de base lá. Assim teve em Ervália, assim teve na 

passagem do fundamental para o médio em Sem Peixe, assim foi a Dom Luciano, 

assim foi a EFA de Simonésia e de Conceição de Ipanema. Essa juventude teve um 

papel fundamental nesta expansão da educação contextualizada, profissionalizante, 

do campo, por alternância, com esse foco da agroecologia. Isso foi fundamental para 

esse conjunto todo nessa Zona da Mata (informação verbal)299. 

 

 

Quatro lideranças entrevistadas fizeram comentários sobre a contribuição dos jovens 

nas organizações que promovem a agroecologia na região, para além das EFAs. Três 

destacaram uma contribuição mais no campo da comunicação ou disseminação das 

experiências, processos e tecnologias. Romualdo destaca um “[...] maior domínio das novas 

tecnologias, inclusive de comunicação, que contribui no avanço das experiências e na sua 

própria divulgação para outros públicos” (informação verbal)300. Farinhada vai na mesma linha 

no seu depoimento, a seguir, onde cita um exemplo desse tipo de contribuição: 

 

 

[...] o acesso a comunicação hoje, tem contribuído muito, porque os jovens podem ali 

fazer as suas experiências, do mutirão, ou da troca de sementes, e divulgar isso, para 

mostrar isso para mais pessoas o que eles estão fazendo. Nesse sentido tem uma galera 

de Lajinha, no município de Lajinha aqui na Zona da Mata, eles têm feito muito isso, 

mesmo no tempo de pandemia eles fizeram mutirão pra plantar o feijão, faz o vídeo, 

tira foto, e mostra. Porque isso é bacana. Isso é importante dizer. E a maioria deles 

são estudantes, estão estudando, ou no ensino médio ou já nos primeiros anos de um 

curso superior (informação verbal)301.  

 

 

Por outro lado, Beth nos traz algumas ponderações sobre a contribuição dos jovens nas 

organizações. Ela está de acordo que há uma participação protagonista dos jovens nas ações das 
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EFAs e da PJR. Mas é mais difícil ver esse protagonismo da juventude em organizações como 

os sindicatos e demais organizações da agricultura familiar, as associações e cooperativas.  Ela 

percebe que, às vezes, a presença de jovens na direção dessas organizações não resulta que a 

organização assuma as pautas de luta da juventude, ou seja, o/a jovem deixa de se organizar 

enquanto jovem. E supõe que isso pode estar relacionado a conflitos geracionais. 

A professora Irene considera que essa participação dos jovens nas organizações que 

promovem a agroecologia na Zona da Mata se relaciona também a uma contribuição na 

construção política da agroecologia. Um pouco diferente da ponderação feita por Beth, Irene 

considera que os jovens, a partir de sua inserção nas organizações, têm contribuído na 

construção de uma narrativa da agroecologia junto à juventude na região. 

Nesta mesma linha, e em consonância com a opinião manifestada anteriormente pela 

jovem Rosi, de Araponga, Farinhada ressalta que os jovens vem trazendo uma outra visão de 

campo e de agroecologia, e que isso resulta em novos desafios para o movimento agroecológico. 

No depoimento a seguir, Farinhada esclarece esse seu ponto de vista: 

 

 

Quando eu falo outra visão de agroecologia é porque lá no passado a gente, eu mesmo 

aprendi construir a agroecologia só para livrar do veneno. Hoje a turma traz uma coisa 

muito mais empoderada do que é só livrar do veneno. Então, eu vejo que a juventude 

tem dado essa contribuição muito grande, de incorporar essa discussão mesmo, da 

identidade, da questão de gênero, da questão da etnia. Hoje a pauta é um bolo mais 

confeitado, e eu acho que a gente deve isso muito à juventude. O campo muito 

machista no passado, essa turma nova, acho que ela conseguiu quebrar um pouco isso, 

trazendo esses olhares de fora. Por exemplo, antigamente quando... os jovens hoje eles 

abrem o debate numa comunidade LGBTQI+ e eles tem argumento para dialogar com 

meu pai, com qualquer pessoa da geração dos 70. Na minha época a gente não tinha 

esses argumentos. Se um jovem se assumisse gay, ou uma jovem, ou uma mulher, na 

roça... Por mais que hoje ainda existe o racismo, isso era muito pior, porque as pessoas 

não tinha um grupo com quem conversar dessas coisas. Então, eu só fui ver a abertura 

desses novos temas no movimento da agroecologia. Essa coisa de fazer os encontros 

acadêmicos com saberes populares, de convergir esses saberes, isso possibilitou o 

empoderamento dessas temáticas para dentro da agroecologia (informação verbal)302. 

 

 

Finalmente, alguns adultos, lideranças, também falaram da dimensão da cultura, na 

contribuição dos jovens. Gilmar destaca que essa dimensão é muito trabalhada no processo de 

formação nas EFAs. Ele considera, por exemplo, que a prática pedagógica da EFA Paulo Freire 

fortalece essa dimensão e o empoderamento dos jovens ao trazer, de forma articulada nos 

eventos de formação, as místicas, as oficinas de cultura, as caravanas, os cortejos, as noites 

culturais, as festas populares, além da própria ornamentação, culinária e as músicas utilizadas. 

Os jovens são estimulados a praticar e assumir essa dimensão no processo de formação, o que 
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acaba contribuindo no seu protagonismo nos eventos públicos, nos espaços mais políticos de 

debate, “[...] porque se sentem mais à vontade” (informação verbal)303. Em suas palavras, 

Gilmar expõe assim seu ponto de vista: 

 

 

Eu entendo que a cultura popular, ela é o grande instrumento do processo de formação, 

de onde você quer chegar, porque uma vez que o jovem consegue trabalhar esse 

conjunto aí, ele consegue compreender e interagir e envolver e assumir, ele fica à 

vontade, eles falam com alegria, ele celebra, ele defende. E nas instituições, nos 

eventos, e faz com que estes espaços sejam gostoso de se viver. Tipo... o que faz um 

jovem ir para um evento cultural, agroecológico, passar ali o fim de semana se 

divertindo, à vontade, e deixa de ir para outro tipo de evento? No mesmo momento. 

O que faz ele está aqui e não está lá, naquele evento tradicional, do poder público, das 

empresas? Então, eu percebo que a formação, todo esse conjunto contribui pro 

empoderamento desse jovem para ele contribuir. Então, para que esses eventos sejam 

gostoso, atrativo para os jovens, chegam e gostam. Porque a juventude não gosta de 

coisa que não tem animação, e que não tem outros jovens (informação verbal)304.  

 

 

Irene também considera que há uma contribuição dos jovens nessa dimensão, na 

manutenção da cultura, mas, no entanto, é geralmente onde eles têm mais dificuldades, “[...] 

demoram a chegar” (informação verbal)305. Para argumentar seu ponto de vista, ela parte de 

uma concepção de que a cultura “[...] é a cosmovisão, é o hábito alimentar, é a comida, é a 

roupa, é o jeito de vestir, o jeito de falar, seu jeito de ser, da roça” (informação verbal)306. E 

isso faz com que o jovem vivencie um conflito cultural quando sai do campo e vai para a cidade. 

Ou ele não se adapta ou é rejeitado. A cultura, entendida com essa amplitude, na forma de 

comer, na relação familiar, na relação com vizinhos, tem sido marginal no debate sobre a 

permanência de jovens no campo, na opinião de Irene. Ela considera que a desvalorização da 

“cultura da roça” é de certa forma um epistemicídio, propositalmente estimulado no sistema 

capitalista, que ao desmerecer esta cultura favorece o “ajuste” do jovem à vida na cidade, “[...] 

porque se ele não é desapropriado da identidade, ele não fica” (informação verbal)307. 

 

6.2  PROTAGONISMO JUVENIL EM DISPUTA 

 

A partir de uma pergunta inicial feita aos jovens sobre quais os limites e dificuldades 

que a juventude do campo enfrenta para ter um papel mais protagonista nas experiências 

agroecológicas, conversamos também sobre o que caberia aos jovens fazer para exercerem mais 

                                                           
303 Depoimento de Gilmar em 22-04-2021, Acaiaca. 
304 Depoimento de Gilmar em 22-04-2021, Acaiaca. 
305 Depoimento de Irene em 28-04-2021, Viçosa. 
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efetivamente esse protagonismo. As respostas que obtivemos estão evidentemente muito 

relacionadas às questões apontadas anteriormente sobre a contribuição dos jovens e, da mesma 

forma, também foram muito diversificadas, tanto por parte dos/das jovens, como dos 

adultos/lideranças entrevistados/as. 

A questão mais mencionada, por cinco dos treze jovens entrevistados, é a que se refere 

à posse da terra pelos jovens ou por suas famílias. Esta é uma questão estrutural, já abordada 

anteriormente. Os entrevistados destacam que, no geral, percebem a falta de autonomia dos 

jovens, seja em função de suas famílias não possuírem terra própria ou por estas não permitirem 

que realizem suas próprias experiências produtivas no sítio da família. 

Eliana é uma das que mencionam que o fato do jovem não possuir sua própria terra o 

dificulta a ter autonomia e exercer o protagonismo na construção de uma experiência 

agroecológica. Janaína, no depoimento a seguir, nos fala desta dificuldade enfrentada pela 

juventude como decorrência da situação vivida pela família: 

 

 

Ao meu ver os limites que eu acho que barra um pouco a juventude aqui na 

comunidade, não só aqui na comunidade, mas muitas outras comunidades, é a questão 

de muitos jovens... seus pais não terem a própria terra né, trabalhar como meeiros. 

Então, isso é uma forma que dificulta né, porque eles têm que escutar o patrão, a forma 

de tá conduzindo a terra. E muitos patrões não tão nem aí né, pros seus meeiros, e 

mandam lascar veneno (informação verbal)308. 

 

 

Irineu e Luciana já enfatizam que muitas vezes as famílias têm seu próprio sítio, mas os 

jovens não têm a liberdade de implementar os conhecimentos adquiridos na escola ou nos 

encontros e intercâmbios que participam. Nas palavras de Luciana, “[...] o acesso à terra é um 

grande limitante. Em muitos casos os pais até possuem terra, mas os jovens não conseguem ter 

autonomia” (informação verbal)309.  O que é corroborado no depoimento abaixo de João 

Márcio, quando salienta que vontade o jovem tem, mas nem sempre essa vontade encontra 

ressonância no espaço familiar, onde vários fatores são levados em consideração na gestão da 

propriedade: 

 

 

Acho que força de vontade, que interesse, acho que a maioria dos jovens têm. Mas 

como a terra ainda é a base do sustento de muitos, e quando eu falo eu não tô 

mencionando só os jovens, mas a família inteira, às vezes as opiniões dos jovens 

diferem das opiniões dos pais E dificilmente eles vão ceder um pedaço de terra, uma 

fonte de renda da família, para que os jovens tentem fazer algo (informação verbal)310. 
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Em síntese, em seus depoimentos, os/as jovens nos mostram que há diferentes níveis de 

dificuldade de acesso à terra pela juventude do campo na Zona da Mata, desde aqueles cuja 

família não tem terra e trabalham como meeiros; passando por aqueles que a família tem muito 

pouca terra e que isso inviabiliza ter espaço para experiências dos jovens; até aquelas famílias 

que tem terra suficiente, mas que não dão autonomia aos jovens para que desenvolvam suas 

próprias experiências agroecológicas. Portanto, em muitos casos a autonomia se relaciona 

diretamente à posse da terra, própria ou familiar, mas em outros incide com mais força o tipo 

de relações presentes na família.  

Nas entrevistas com adultos/lideranças, a questão da posse da terra e autonomia também 

aparece como uma dificuldade importante, no entanto agregam outros aspectos aos 

depoimentos dos jovens. Na visão de Farinhada, para ser protagonista de uma história o/a jovem 

precisa sentir que aquela experiência, aquele sítio, também lhe pertence. E isso muitas vezes 

não acontece. Em sua opinião a grande maioria dos jovens que hoje estão no movimento 

agroecológico, inclusive os que estão estudando, dependem da família para se sustentar. E por 

mais que o/a jovem esteja ali, produzindo com a família, não dispõe de uma renda própria. E 

estar com a família significa ter que pensar no sustento da família como um todo. Sua colocação 

vai no mesmo sentido daquela do jovem João Márcio, de que quando a limitação da família é 

muito grande, como é o caso das que trabalham à meia, não há espaço para o jovem gerar sua 

própria renda. Nas palavras de Farinhada: “[...] esse tipo de desafio a juventude enfrenta hoje, 

ele não tem o título da propriedade, ele tá ajudando a construir uma história, mas é coadjuvante 

dela” (informação verbal)311. 

Gilvânia é outra liderança que aponta a questão do acesso à terra como uma grande 

dificuldade, especialmente aquelas que não tem terra ou as propriedades são muito pequenas. 

Não tendo a oportunidade de gerar sua própria renda, “[...] às vezes o jovem acaba achando 

mais fácil conseguir renda fora do terreno, como diarista, colhendo café para os outros, do que 

do que investir na própria propriedade” (informação verbal)312. E agrega a questão de que 

muitos jovens, até adquirirem certa idade, não tem participação na gestão da propriedade, 

especialmente na gestão financeira, que fica muito limitada na figura masculina do pai, embora 

haja também as famílias em que as mulheres assumem mais à frente. De toda forma, existe a 

diferença entre rapazes e moças, os rapazes acabam tendo mais participação no sítio, junto com 

a família: “[...] as moças… por mais que elas estejam ali trabalho, o mesmo tanto que que os 
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homens, que os filhos, a participação dela se limita muito a só fazer, a só participar do ato da 

produção” (informação verbal)313. A lógica para as moças é o casamento, a perspectiva de 

futuro é desenhada de forma diferente. Os rapazes são mais cobrados em relação a autonomia 

financeira, se for casar, ele tem que deixar a casa pronta, móveis, tudo pronto, repetindo padrões 

vigentes.  

Beth, coordenadora do CTA-ZM, não menciona o acesso à terra como principal 

limitação ao protagonismo de jovens nas experiências agroecológicas, mas sim a questão da 

autonomia, e esta se vincula principalmente à possibilidade de terem uma renda própria. 

Excluindo os/as jovens mais engajados nas EFAs e PJR, que considera terem mais autonomia, 

para os demais a falta de uma renda própria é o principal motivo que os leva a não ficar na roça 

e não se interessarem pela sucessão na propriedade familiar: “[...] se não colocar os jovens na 

roda, ganhando dinheiro também, ninguém fica” (informação verbal)314. E ressalta que para as 

moças essa questão é ainda pior. Cita o exemplo de uma mulher agricultora, liderança do 

movimento sindical da região, que quando jovem ia com o irmão colher café, mas no final da 

semana o irmão recebia dinheiro para ir ao baile, mas ela não. Gilvânia assim complementa: 

“[...] isso não mudou, isso mudou em algumas famílias, mas em alguns lugares ainda é muito 

forte. O rapaz precisa sair, para procurar namorada e se casar, mas as moças devem ficar dentro 

de casa esperando” (informação verbal)315. 

Já Romualdo, que já foi da equipe técnica do CTA-ZM e professor da EFA Puris, 

enfatiza que o desejo de mudanças no curto prazo, para satisfazer necessidades de consumo 

(carro, moto, celular, lazer etc.) é um fator que incide no interesse dos jovens em ter uma renda 

própria, o que, de certa forma, atua como desestímulo para desenvolver suas experiências 

agroecológicas, cujos resultados podem vir mais a médio prazo.  

Em função da importância dada pelas pessoas entrevistadas, jovens e adultos, a essa 

questão da posse da terra e autonomia dos jovens como condição para desenvolverem de forma 

protagonista suas próprias experiências de produção agroecológica, retomaremos essa 

discussão em um tópico específico adiante.  

No caso de jovens que tem acesso à terra, própria ou da família, e tem autonomia para 

desenvolver sua experiência agroecológica, outras dificuldades são mencionadas nas 

entrevistas feitas com os/as jovens. Uma delas diz respeito às dificuldades enfrentadas na 

comercialização do que é produzido no sítio, limitando a possibilidade de geração de renda para 
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os/as jovens. Essa é uma dificuldade vivida por muitas famílias em seu conjunto, não restrita 

aos jovens, mas tem um impacto particular no caso de jovens que buscam ter uma renda própria 

a partir de um projeto específico que desenvolvem no sítio da família. Na visão de Luciana: 

“[...] assim acabam desmotivados, muitas vezes provocando o êxodo rural” (informação 

verbal)316. 

Não somente em relação à comercialização, mas também sobre outras dificuldades que 

serão abordadas a seguir, como o acesso a novos conhecimentos, a educação e formação, é 

fundamental considerarmos o papel das políticas públicas, sejam elas de apoio à agricultura 

familiar, sejam elas especificamente direcionadas aos jovens do campo. E que, tal como já 

debatido no Capítulo 5, o desmonte de várias destas políticas no contexto atual significa grande 

retrocesso nas oportunidades para que a juventude do campo possa assumir seu protagonismo 

na construção das experiências agroecológicas. 

Outra limitação para os jovens com acesso à terra e com autonomia para desenvolver 

sua própria experiência, está relacionada à maior demanda de mão de obra, e de conhecimento, 

em sistemas de produção agroecológicos. E também pelo tipo de trabalho exigido que é 

considerado como penoso, o que reflete também um certo preconceito em relação à agricultura 

e à agroecologia. Pedro Lucas desenvolve bem essa questão no depoimento a seguir: 

 

 

Eu vejo dois aspectos, dois problemas aí, que dificultam muito. Primeiro... que 

trabalhar com a agricultura não é fácil, cansa muito e tem o seu preconceito, de 

maneira geral, seja na agricultura convencional, ou seja na agricultura orgânica, 

agroecológica. Enfim, então eu vejo isso uma dificuldade que a agroecologia, na parte 

braçal, ela seja relacionada a isso. Ou seja, é um serviço muito pesado, é um serviço 

muito difícil. Então eu vejo que muitas das vezes também que o jovem, que cresceu 

nesta atmosfera agroecológica, mas muitas vezes ele prefere sair, praticar alguma 

coisa que num tem muito a ver. E também aqueles que ficam, pode ser que vejam 

mais facilidade em trabalhar no sistema convencional, né. Que é ali... rapidinho, vai e 

faz, é pouca coisa. E não é muito complexo, né. E o segundo é o preconceito com a 

agroecologia especificamente. Até que hoje isso vem mudando né. Hoje as pessoas 

estão vendo o que é o sistema, que mais favorece, tanto... questão do corpo, da saúde, 

tanto financeiramente. Diversas pessoas já procuraram, pra saber como é que é... 

Então, eu acredito que seja esses dois principais problemas. A dificuldade e o 

preconceito. Embora essa questão do preconceito, ela venha sendo mudado também 

dentro das grandes cidades. As pessoas buscando uma vida mais saudável e 

consumindo mais esses produtos, e acaba que isso vai influenciando. Não de forma 

financeira, mas assim... culturalmente (informação verbal)317. 

 

 

Por outro lado, em relação aos aspectos apontados pelo jovem Pedro Lucas, Farinhada 

traz outras reflexões. Diz que os jovens não querem mais trabalhar da mesma forma como os 
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pais trabalharam, sendo “escravos” do serviço para pagar dívida: “[...] eles têm uma visão 

diferente, eu quero trabalhar, mas eu quero mais tempo com lazer, com a escola, é um tempo 

bem diferente” (informação verbal)318. E argumenta que atualmente se tem muito mais acesso 

a tecnologias poupadoras de mão-de-obra: “[...] hoje, raramente você encontra uma propriedade 

que ela não tá 30, 40% mecanizada” (informação verbal)319. Considera que as próprias políticas 

de apoio à agricultura familiar contribuíram para isso, trouxeram esse benefício. Falando sobre 

o Assentamento Padre Jésus, em Espera Feliz, e de comunidades rurais de Manhumirim, onde 

atualmente reside, ele exemplifica: “[...] todo mundo tem nem que seja uma ‘aranha’ pra puxar 

o café da roça, um microtrator. Até adaptaram um mexedor de café acoplado na moto, que serve 

também para ajuntar” (informação verbal)320. Considera que apareceram várias tecnologias que 

permitem aos agricultores trabalharem muito mais “descansado” do que antigamente. 

Irene argumenta no mesmo sentido ao reconhecer que há muitos trabalhos no campo 

que são extremamente extenuantes, como o trabalho nas lavouras de fumo, por exemplo. Por 

outro lado, na Zona da Mata, um dos tipos de trabalho considerado dos mais pesados é “bater 

pasto”, mas, hoje em dia já tem as roçadeiras. E compara o trabalho na roça com o trabalho na 

cidade: “[...] é um mito que o trabalho na roça é muito pesado, o trabalho na roça que é pesado 

é o trabalho no sol. Vai ser trocador de ônibus, sentado o dia inteiro no trânsito da cidade. Muito 

melhor colher café” (informação verbal)321.  

Uma outra dificuldade citada pelos jovens e pelas jovens se refere ao tipo de educação 

que jovens do campo tem acesso, a qual, por um lado, desvaloriza o campo enquanto lugar de 

realização profissional, de satisfação das necessidades humanas para uma vida plena e feliz; e 

de outro lado fortalece uma perspectiva de que é na cidade que a juventude pode avançar em 

sua busca por ascensão social, por autonomia, por mais opções de educação, trabalho, renda, 

lazer etc. O depoimento, a seguir, da jovem Damaris se relaciona diretamente à essa questão: 

 

 

Os jovens de hoje em dia estão muito desinteressados pelo campo, eles estão na ilusão 

de que a cidade é melhor, porque a tecnologia é mais avançada, e o acesso é melhor, 

tudo é melhor né. Então, nisso aí né, acontece dos jovens querer sair do campo, se 

iludir com a cidade grande. E aí deixa de fazer ali, deixa o seu patrimônio, o seu 

dinheiro ali, naquele local onde morava. Para ir trabalhar para os outros, nas grandes 

indústrias, achando que tá ganhando alguma coisa, mas na verdade está perdendo 

muito. Então, eu acho que falta um pouco o governo, não sei, investir e levar 

conhecimentos para esses jovens, que não tem conhecimento também. Igual as escolas 

famílias agrícolas, nós sabemos que são poucas, então acho que o conhecimento tá 

faltando muito, pra que eles possam continuar nas zonas rurais, pra poder tá ali 

                                                           
318 Depoimento de Farinhada em 21-04-2021, Manhumirim. 
319 Depoimento de Farinhada em 21-04-2021, Manhumirim. 
320 Depoimento de Farinhada em 21-04-2021, Manhumirim. 
321 Depoimento de Irene em 28-04-2021, Viçosa. 



 

245 

executando o próprio trabalho... E produzindo de modo agroecológico. Então, assim... 

acho que falta o conhecimento sabe, de tudo mesmo, o conhecimento pra que eles 

possam continuar no campo, pra que eles possam saber que eles tem o potencial, que 

eles conseguem, que eles podem ali mesmo, na própria terra, tirar ali o seu sustento 

(informação verbal)322. 

 

 

Rosi é outra jovem que identifica a falta de informação e formação, relacionada com a 

agroecologia, como uma dificuldade para os jovens serem protagonistas, até para poderem 

diferenciar o que é uma experiência agroecológica e o que não é. Em suas palavras, “[...] O que 

é agroecologia? O que realmente é agroecologia? Eu vejo essa dificuldade, que os jovens têm 

e isso ocasiona na dificuldade de inserção de um projeto agroecológico também” (informação 

verbal)323. Rosi não se refere só à educação formal, mas a falta de participação dos jovens em 

conversas, reuniões, intercâmbios, e mesmo de estratégias de comunicação para divulgação das 

experiências agroecológicas junto a esse público juvenil: “[...] Qualquer coisa que ligue 

diretamente o assunto com os jovens” (informação verbal)324. Nas entrevistas com os/as 

adultos/lideranças, Beth e Romualdo se referiram ao modelo de educação, à falta de cursos de 

formação, de orientação e acompanhamento dos/das jovens, como dificuldades enfrentadas. 

Já as jovens Poliana e Janaína, assim como Edcarlos, enfatizaram mais a falta de 

oportunidades para os jovens em função de serem vistos como pessoas inexperientes, sendo 

assim desacreditados em relação às suas capacidades, o que contribui para a sua desmotivação. 

Portanto, essa é uma representação da juventude construída pelas pessoas adultas, uma condição 

juvenil, mesmo dentro do movimento agroecológico, e que limita o protagonismo da juventude 

na construção das experiências e do próprio movimento. 

A professora Irene é uma das pessoas adultas entrevistadas que concorda com esse ponto 

de vista dos jovens ao afirmar: “[...] eu acho que é uma coisa construída na sociedade, que o 

jovem é o futuro e não é o presente. Então, as pessoas não confiam que eles são capazes de 

fazer, que eles vão dar conta de fazer” (informação verbal)325. E Irene vai mais longe ao 

relacionar essa questão ao medo, ou à resistência, que muitos adultos têm de perder o seu 

próprio protagonismo. Tanto na família, o pai ou a mãe, como o dirigente sindical, tem o receio 

de perder essa posição de poder. 

Para exemplificar em torno de seu argumento, Irene fala do que vê acontecer dentro da 

universidade. Professores que não confiam nos estudantes porque acreditam que eles não são 

capazes de, por exemplo, de fazer um relatório bem feito ou de fazer a tramitação de projetos. 

                                                           
322 Depoimento de Damaris em 23-02-2021, Guaraciaba. 
323 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
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Para ela, a posição do professor deveria ser: “[...] você confia e coordena. Porque também não 

é confiar e jogar nas costas deles, ou seja, você tá olhando, você tá dando apoio. Então, tem que 

ter um apoio irrestrito” (informação verbal)326. E considera que na roça acontece esse mesmo 

tipo de relação de desconfiança com os/as jovens do campo. Que muitas vezes os adultos não 

apoiam e não contribuem com os jovens, com medo de perder seu lugar de poder, e sem 

confiança os jovens têm dificuldade de assumir o protagonismo. 

É neste mesmo sentido que alguns jovens, como Rosi e Willian, analisam a falta de 

abertura para os jovens em alguns movimentos e organizações. Rosi destaca que por mais que 

os/as jovens venham conseguindo conquistar cada vez mais espaço na sociedade: “[...] ainda 

tem uma dificuldade, ainda tem aqueles que não querem que isso aconteça, não sei... por medo 

de perder lugar” (informação verbal)327. Willian coloca o desafio que é entender como a 

juventude se relaciona com as organizações. Ressalta que, atualmente, não existe nenhuma 

organização do campo que não tenha uma organização específica da juventude, por mínima que 

seja. Considera que o movimento sindical rural, nesse sentido, é referência no debate sobre a 

juventude. No entanto, Willian questiona como se pode avançar neste debate, mesmo nestas 

organizações do campo, quando pergunta se a juventude é uma “pauta reta” ou uma “pauta 

transversal”. No seguinte depoimento ele faz uma interessante reflexão em torno desse tema: 

 

 

Na maioria das vezes acaba tendo o entendimento que a questão da juventude é pauta 

transversal. Então fica aquela coisa, quando a gente vai debater mineração a gente 

debate juventude, quando a gente vai debater a agroecologia a gente debate juventude, 

vamos debater feminismo fazendo recorte da juventude. E por aí vai. E esse é o 

caminho que muitas organizações tomam. Isso não é errado, de fato isso é certo, que 

o debate da juventude é amplo e ele deve ser casado com outros debates. No entanto, 

fica aquela coisa... o que é obrigação de todos acaba não sendo obrigação de nenhum. 

Então, por vezes falta um programa específico, um programa de juventude. Então, é 

muito comum a gente ver, por exemplo, organizações que apresentam um programa, 

claro, de trabalho com mulheres. Isso é muito comum, porque as mulheres 

conseguiram se firmar enquanto movimento dentro da agroecologia. Hoje, a gente vê 

a todo momento que sem feminismo não há agroecologia. E a gente enquanto 

juventude... a gente tem essa dificuldade. Então, é um pouco difícil a gente ver 

programas específicos para juventude dentro das organizações. E aí o trem da 

juventude ele fica sendo... como não é pauta específica, ele fica sendo pauta 

transversal (informação verbal)328.  

 

 

Willian ainda argumenta que se a juventude é uma pauta transversal, existem outras que 

são vistas como pautas centrais para a luta do povo, para a agroecologia. E a juventude acaba 

como uma questão secundária. Portanto, considera que é preciso avançar neste debate no 
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movimento agroecológico, assim como em muitas outras organizações do campo, no sentido 

de se construir um eixo claro, específico, em relação à juventude, porque senão “[...] a gente 

não consegue desenvolver a juventude em toda sua potencialidade” (informação verbal)329. 

Para finalizarmos, trazemos a consideração feita por Beth em torno deste tema da 

relação da juventude com os movimentos. Especificamente, no movimento sindical rural ela 

considera que há um preconceito em relação à juventude. As lideranças que normalmente estão 

à frente dessas organizações não permitem que jovens, ao ingressarem em suas direções, 

tenham o mesmo poder que as pessoas mais maduras, o que dificulta que sejam implementadas, 

por exemplo, ações específicas com a juventude. 

 

6.3  POSSE DA TERRA E AUTONOMIA 

 

Em busca de aprofundarmos a reflexão em torno da questão da posse da terra e da 

autonomia, que se mostrou de grande relevância tanto para os/as jovens como para os/as adultos 

entrevistados, a introduzimos como um dos temas de debate no grupo de jovens entrevistados, 

assim como procuramos abordá-la na entrevista com os adultos/lideranças.  

A questão foi colocada nos seguintes termos: na entrevista com os/as jovens 

identificamos três situações distintas: uma primeira situação onde o jovem tem acesso a uma 

área do sítio da família e tem autonomia para desenvolver sua experiência agroecológica, 

inclusive sobre a renda auferida nesta área; uma segunda situação na qual o jovem tem esse 

acesso e autonomia, mas não uma autonomia em relação à renda gerada nesse espaço; e uma 

terceira situação na qual o jovem não tem acesso a uma área no sítio nem autonomia para 

realizar sua experiência agroecológica, esta possibilidade só é conquistada quando se consuma 

o processo de sucessão na propriedade familiar ou quando o/a jovem adquire sua própria terra. 

Diante destas três situações perguntamos: São comuns essas três situações? Quais outras? Qual 

predomina em seu município? O que influencia para que existam essas situações diferentes? 

Essa é uma questão importante no debate sobre a sucessão? Esse debate é feito? Onde? 

Seis jovens (quatro moças e dois rapazes) opinaram sobre estas questões no grupo de 

discussão pelo WhatsApp. Todos confirmaram que estas diferentes situações se verificam em 

suas comunidades e municípios, mas ressaltaram que é preciso levar em conta outra situação 

muito comum que é aquela na qual a família do jovem não tem terra, que trabalham à meia ou 

como assalariados temporários. 
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Em relação ao município de Araponga, embora ocorra as diferentes situações, Rosi, 

Pedro Lucas e Willian consideram que o mais comum é os jovens não terrem autonomia de uso 

da terra no sítio da família, e que esta autonomia só é alcançada quando se conquista sua própria 

terra. Nos casos onde os jovens têm mais liberdade de desenvolver suas experiências 

agroecológicas no sítio da família, a autonomia, especialmente em relação à renda, tende a ser 

menor, quanto mais limitados são os recursos e a terra da família. E a participação nos 

movimentos também influencia muito. Para Rosi: “[...] eu vejo muito que as famílias muito 

ligadas a alguns movimentos, e que estão por dentro de alguns ramos da agroecologia, elas são 

mais flexíveis em relação à distribuição de renda, em relação a autonomia no meio rural” 

(informação verbal)330. 

Assim, no caso particular deles e dela, a família lhes deu a liberdade de desenvolver 

suas próprias experiências. Já falamos da experiência de Pedro Lucas, e Rosi, com suas 

palavras, explica como a questão é tratada na sua família:  

 

 

Lá em casa, por exemplo, o meu pai, a terra sempre foi dele, mas ele sempre deixou 

claro que se a gente quisesse utilizar para fazer algo, a gente poderia. E sempre foi 

muito claro assim que se a gente trabalhar, se a gente conseguisse uma renda, a gente 

teria acesso a esse dinheiro, para resolver as nossas coisas. E a renda fica assim... uma 

maioria é para gente resolver os nossos problemas, é guardado. Resolver nossos 

problemas, que eu falo, é a comprar alguma coisa que a gente queria comprar... E, se 

porventura tiver passando alguma dificuldade dentro do conjunto familiar, esse 

dinheiro serve também para suprir essas necessidades (informação verbal)331. 

 

 

Portanto, é preciso considerar que as famílias de Rosi, Wiliam e Pedro Lucas são todas 

engajadas há muitos anos nas comunidades eclesiais de base, nos sindicatos e no movimento 

agroecológico. E que isso, em grande medida, explica o posicionamento de seus pais e mães. 

Willian também acrescenta que, em sua opinião, esse comportamento parece que tem a ver com 

o quão mais próximo do “campesinato de resistência” a família está. Neste sentido, ele dá um 

exemplo: “[...] no caso do João [Márcio], ele e a família lida bem com a situação, isso porque 

a questão financeira não é o central nas relações entre eles, agora se pensássemos na lógica no 

agronegócio teríamos aqui uma situação conflituosa” (informação verbal)332. De toda forma, 

sendo ou não uma família com características mais camponesas e envolvida com a 

agroecologia, Rosi alerta que o tratamento entre moças e rapazes é diferente: “[...] só que é 
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assim... os meus irmãos, eles têm um pedaço de terra dentro da propriedade do meu pai, que 

eles começaram a plantar o café” (informação verbal)333. 

Pedro Lucas fala também das outras situações, quando os filhos trabalham de forma 

arrendada, ou à meia, com vizinhos ou outros proprietários. E até mesmo uma situação 

contrária, quando os filhos têm acesso à terra antes que a própria família334. Quando os filhos 

vão trabalhar em outras propriedades, isso pode ser com o objetivo de complementar a renda 

da família, para ter renda própria ou mesmo porque buscam realizar atividades que lhes 

despertam mais interesse. Nas palavras de Pedro Lucas: “[...] eu acredito também que isso pode 

estar ligado com paixões” (informação verbal)335. 

Synthia, falando sobre sua percepção do que acontece em Espera Feliz, também 

considera a existência das três situações anteriormente caracterizadas e que, normalmente, 

quando o jovem desenvolve sua experiência no sítio da família a renda é distribuída no conjunto 

da família. Situação que difere quando o jovem sai para trabalhar à meia ou em trabalhos 

temporários, como na colheita de café, quando a renda obtida fica toda para o próprio jovem. 

Sobre a realidade em Divino, tanto as jovens Luciana e Janaína, como a liderança 

entrevistada, Gilvânia, opinaram. Luciana e Janaína reafirmaram que muitos jovens saem para 

trabalhar como meeiros ou diaristas em busca de uma renda própria. Mas, quando ao jovem é 

destinada uma área para que nela desenvolva sua experiência, o mais comum é que ele tenha 

autonomia também na renda auferida, diferente da situação de João Márcio relatada 

anteriormente. E quando isso acontece, na opinião de Luciana, a sucessão rural é favorecida. 

Ao passo que Janaína adverte que “[...] seguem mais essa linha de dar um pedaço da terra para 

tocar, mais nem sempre eles [os jovens] levam a sério e acabam ficando para o pai mesmo” 

(informação verbal)336.  

Gilvânia vai na mesma linha de Janaína e Luciana, sobre a existência destes diferentes 

tipos de situações enfrentadas pelos jovens, mas considera que o mais comum é de que 

autonomia mesmo o/a jovem só adquire quando tem acesso à sua própria terra, ou então quando 

os pais já estão mais idosos: “[...] aí os filhos começam a assumir mais o terreno, tendo mais 

autonomia ali, mas ainda de forma conjunta” (informação verbal)337. Por outro lado, Gilvânia 

ainda menciona uma outra questão relacionada àqueles jovens que desenvolvem sua 
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experiência no sítio da família: “[...] é essa questão de familiares que também ridicularizaram... 

destina uma área lá para ele cuidar, do jeito que querem, mas aí: não vai dar certo isso aí, é 

serviço de doido, você vai matar lavoura porque tá plantando uma árvore ali no meio” 

(informação verbal)338. Portanto ocorre também esse tipo de dificuldade, onde os jovens acabam 

desmotivados pelas críticas que lhes são feitas, ou seja, por não haver reconhecimento de que 

são capazes, “apesar” de jovens. 

E assim como Rosi, de Araponga, Gilvânia deixa claro, no seguinte depoimento, que a 

situação é diferente quando se trata de rapazes e moças:  

 

 

Mas também tem mulheres que trabalham na roça, eu conheço algumas que também 

é cedido uma área, ou uma lavoura para ela cuidar... uns casos bem pouco, porque 

realmente a mulher não foi criada para gestar uma área. Quando você crescer, você 

vai cuidar daquela área... não tem esse seguro (informação verbal)339. 

 

 

É bom que se ressalte que nos três municípios abordados anteriormente a economia 

cafeeira é muito forte e predominante, inclusive na agricultura familiar camponesa, o que 

certamente tem influência sobre as possibilidades de acesso à terra e autonomia pelos jovens. 

Neste sentido foi muito interessante termos o depoimento de Gilmar, acerca da realidade da 

região de Acaiaca, onde a economia da agricultura familiar está muito mais vinculada à 

produção de lavouras brancas e criações, em pequena escala, e, portanto, bem menos dinâmica 

do que nos municípios cafeeiros. Gilmar relata que a maior parte dos jovens que chegam à EFA 

Paulo Freire são de famílias que não tem terra ou essa é muito pequena, e que neste caso os 

jovens têm de buscar sua renda própria fora da propriedade. A sucessão, quando acontece, só 

mesmo depois dos pais falecerem e a terra ser dividida, a não ser quando se trata de 

comunidades quilombolas, onde é mais comum os/as jovens terem uma área destinada, nem 

que seja só para construir uma casa. 

Os demais adultos/lideranças entrevistadas abordaram a questão de forma mais geral na 

região. Beth, do CTA-ZM, enfatiza os efeitos do patriarcado nesta questão da posse da terra e 

da autonomia dos jovens: 

 

 

A origem disso é o patriarcado. O homem que manda. No caso da agricultura familiar, 

o homem é o pai da família, não é qualquer homem. Então, cada família tem o homem 

que manda. E aí tem dois conflitos, que é o de gênero e o geracional. Porque o homem, 

para que ele seja o homem da casa ele tem que subjugar a mulher, e também subjugar 

os filhos, porque vai ter outro menino nascendo ali, que daqui a pouco vai... E aí eu 

vejo muito isso aqui com os meninos, porque tem um menino bom mas não dá pra dar 
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a ele autonomia. A impressão que eu tenho, não que isso seja de caso pensado, 

premeditado, ou que as pessoas ficam ali manipulando... Mas que isso acontece, 

acontece. Se você conversar com os adultos, eles nem percebem que fazem isso. Eu 

acho que é uma coisa meio inconsciente, mas eu fico vendo essa situação e também 

fico refletindo sobre isso (informação verbal)340.  

 

 

Beth argumenta que esta é uma forma de manutenção do poder, por isso é o patriarcado. 

E este se manifesta tanto na dimensão de gênero como geracional. Isso se reflete também no 

movimento sindical, como ela já analisou anteriormente. Beth considera que a situação da 

juventude, por um lado, se assemelha à situação das mulheres. Antes elas sentiam que o trabalho 

doméstico era obrigação delas, não tinham liberdade para participar de processos de formação 

etc, mas com sua participação nos movimentos foram adquirindo consciência e mudando essa 

situação. Assim, não resta outro caminho para que a juventude do campo assuma mais 

protagonismo: enfrentar o debate e organizar os/as jovens. Mas por outro lado, a juventude é 

uma condição passageira, diferente da condição de ser mulher, o que implica em outras 

contradições e desafios. 

Concluindo sua argumentação, Beth se refere à diferença que se verifica em relação à 

esta questão nas famílias chefiadas por mulheres. No depoimento a seguir, ela exemplifica seu 

ponto de vista a respeito: 

 

 

As famílias chefiadas por mulheres já têm uma diferença. Eu acho que a mãe é mais 

próxima dos filhos, ela percebe mais fácil as necessidades e desejos dos filhos. Que é 

o caso da família da Eliete, por exemplo, por mais que ela tenha marido, quem manda 

ali é ela, em tudo. Por isso que os filhos têm horta. Se fosse pelo pai, ele nunca ia 

perceber. A Eliete que é uma pessoa que saiu de casa, que foi para o mundo, que foi 

pro movimento sindical, no movimento de mulheres, hoje ela se reconhece como uma 

feminista, ela percebeu que ela tinha que mudar dentro da família dela, E foi quando 

ela tomou essa consciência que ela viu que a Maria Abgair tinha que ter o dinheiro 

dela, que o outro menino lá tinha que ter o dinheiro dele... Então são coisas que precisa 

mudar, colocar outras conversas, isso vem através da formação, essas ideias tem que 

circular, os próprios jovens têm que começar a se empoderar a partir dessas ideias. 

Porque senão é difícil, romper a partir do opressor... (informação verbal)341. 

 

 

A professora Irene considera também a influência da “questão patriarcal”, mas a 

relaciona mais à falta de confiança do homem na capacidade dos jovens, do que propriamente 

ao receio de perder posições de poder. Explicando em suas próprias palavras: “[...] a mãe tem 

mais confiança do que o pai, por causa da questão patriarcal. Quem pega o filho e fala: então 

pega esse pedaço da minha horta... é a mãe. Pra menina é pior e a mãe é quem mais confia” 

                                                           
340 Depoimento de Beth em 24-04-2021, Viçosa. 
341 Depoimento de Beth em 24-04-2021, Viçosa. 



 

252 

(informação verbal)342. E ainda ressalta que esse tipo de comportamento do homem é ruim para 

a mulher, para o/a jovem e para o próprio homem. 

Já Farinhada considera que jovens, na região, que desenvolvem suas próprias 

experiências no sítio, com autonomia inclusive financeira, são uma minoria. E que isso não está 

relacionado somente ao patriarcado, mas também ao valor da solidariedade nas famílias 

camponesas. Assim Farinhada expõe a questão: 

 

 

Considero que tem as duas coisas. Tem a ver com o patriarcado que é muito forte, mas 

tem a ver também com essa questão: eu sou responsável também pela minha família, 

pela sustentação da minha família. De certa forma essa coisa de que eu tenho que 

pensar no outro, que eu tenho que ajudar, isso mostra que nós somos seres solidários, 

isso é uma dádiva (informação verbal)343.  

 

 

Ao trazer essa dimensão da solidariedade, Farinhada argumenta que ela se manifesta de 

forma variada, de acordo com a origem das famílias agricultoras. Em sua opinião, “[...] essa 

coisa da preocupação de dividir a renda, de cuidar da família, eu sou responsável também pelos 

irmãos...” (informação verbal)344 é mais forte nas famílias com origem negra e indígena. E isso 

tem relação com o fato destas famílias terem muito mais dificuldade de acesso à terra própria. 

Excluindo situações específicas como a de Araponga e Espera Feliz, onde muitas famílias com 

esta origem puderam conquistar a terra própria, através da Conquista de Terras e do Crédito 

Fundiário, na região, a maior parte destas famílias é sem-terra. 

Este ponto de vista de Farinhada é corroborado com a opinião de Romualdo, de 

Araponga, quando afirma que é comum neste município as famílias incentivarem os jovens a 

desenvolverem seus próprios empreendimentos na propriedade, criando condições para sua 

maior autonomia e capacidade para criar seus meios de sobrevivência no futuro. E isso é mais 

forte nas famílias com descendência africana ou indígena: “[...] Na Praia D’Anta é mais que 

Salazar, por exemplo345” (informação verbal)346. 

Beth também faz algumas reflexões a respeito da possibilidade de as relações de 

solidariedade estarem mais presentes nas famílias negras. Argumenta que em Acaiaca, por 

exemplo, é possível verificarmos como as casas destas famílias vão virando uma espécie de 

quilombos, cheio de agregados. No seu dizer, “[...] tem um pouco a história que os negros 

                                                           
342 Depoimento de Irene em 28-04-2021, Viçosa. 
343 Depoimento de Farinhada em 21-04-2021, Manhumirim. 
344 Depoimento de Farinhada em 21-04-2021, Manhumirim. 
345 Praia D´Anta é uma comunidade rural de Araponga onde predominam famílias com descendência negra e puri, 

já na comunidade de Salazar predomina a descendência europeia.  
346 Depoimento de Romualdo em 20-04-2021, Araponga. 
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tinham que se proteger, eles nunca estiveram tranquilos sozinhos na sociedade” (informação 

verbal)347. 

No entanto, Irene problematiza esse ponto de vista, ao argumentar que essa dimensão 

da solidariedade é uma característica que se vê presente na agricultura familiar camponesa, 

independente da sua origem étnica ou racial. Se há uma diferença, esta é sutil. Em seu 

argumento ela menciona que a conquista solidária da terra é muito mais comum na Zona da 

Mata, do que se imagina. Nos intercâmbios agroecológicos, dos quais tem participado, Irene 

diz ter escutado, de forma recorrente, histórias sobre como a solidariedade entre camponeses 

foi acionada para se alcançar a posse da terra, só que são histórias pouco conhecidas. Em suas 

palavras, “[...] eu descobri que a conquista de terra em Araponga, o que eles fizeram foi dar 

escala a um processo que é extremamente comum na aqui região. Minha hipótese, é que isso é 

uma coisa comum, as pessoas ajudam, se não elas não resistiam” (informação verbal)348. 

  Por fim, Irene argumenta que esta questão da dádiva, que se manifesta na conquista de 

terras, mas também em muitas outras dimensões da vida das famílias agricultoras, é mais 

profunda e complexa do que às vezes se supõe. Portanto, deve ser objeto de estudos mais 

aprofundados. Neste ponto nos colocamos de acordo com Irene, tendo em vista que nesta nossa 

pesquisa não logramos aprofundar adequadamente essa questão. 

Por outro lado, assim como já citado por alguns jovens, retornamos ao depoimento de 

Farinhada, quando este ressalta também a importância da participação nos movimentos, e nos 

processos de formação decorrentes, para a superação das relações de desigualdade que limitam   

o protagonismo juvenil. Assim ele se expressa: 

 

 

As famílias que estão dentro desse contexto de comunidade, que reflete, que discute, 

tem uma tendência maior também a ter uma visão mais emancipadora, e mais aberta. 

Eu acho que o trabalho de formação que a gente vem fazendo a vida toda, as 

intervenções do CTA, isso ajudou muito. A gente olha pra esse lado também. Se você 

pegar uma família que tem uma trajetória de participar de atividade, que conhece o 

CTA, ela vai ter uma postura diferente de outra que nunca viveu uma experiência, que 

nunca ouviu falar o que é agroecologia. A relação ali pode ser um pouco mais fechada, 

mais conservadora, mais concentrada ali naquele domínio do homem... isso a gente 

vai encontrar em vários lugares. Aqui mesmo eu tenho observado muito isso 

(informação verbal)349. 

 

 

Assim chegamos ao final deste tópico, trazendo as reflexões feitas pelos/as jovens e 

lideranças entrevistados/as sobre como essa questão da posse da terra e autonomia dos jovens 
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348 Depoimento de Irene em 28-04-2021, Viçosa. 
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e das jovens é debatida e enfrentada pelos movimentos atuantes na região. As três jovens e os 

dois jovens que abordaram essa questão no debate foram unânimes em afirmar que se trata de 

um debate de suma importância, junto aos movimentos, inclusive, nas palavras de Willian: “[...] 

pra gente avançar no modelo de sucessão rural que a gente quer” (informação verbal)350. 

Apesar de considerarem um debate importante, os depoimentos demonstram que ele 

está muito pouco presente nos espaços do movimento social e agroecológico. A jovem Synthia, 

que teve e tem uma vivência nos movimentos, afirma: “[...] é um debate importantíssimo, porém 

pouco se discute. Em cooperativas/sindicatos/associações são os espaços que ouvimos falar” 

(informação verbal)351. Uma fala que vai no mesmo sentido que da jovem Janaína, ao dizer que 

“[...] geralmente quando se trata desse debate é em palestras sindical ou em rodas de conversas 

familiares” (informação verbal)352. 

Mas, também no âmbito familiar, Janaína, Pedro Lucas e Rosi mencionam que é um 

debate ainda pouco presente. Mesmo em relação ao tema da sucessão familiar, Rosi nos diz que 

“[...] eu acho que é um tabu muito grande essa conversa nas famílias. De não pensar no que vai 

ser para frente, e também de muitas famílias ter um certo receio de passar pros mais novos o 

modo com que eles trabalham” (informação verbal)353. 

  Farinhada, que traz consigo uma longa trajetória de militância junto à juventude do 

campo na Zona da Mata, faz um resgate histórico de como esse tema foi tratado no movimento. 

Relata que em finais dos anos 1990, quando ainda era um jovem militante, a PJR era uma 

organização forte, que debatia a questão do acesso à terra, da identidade dos jovens e de sua 

permanência no campo. E ressalta que “[...] o fato da gente tá inserido no movimento sindical, 

nós forçamos por dentro das diretorias, em vários municípios, fazer o debate, em muitos com 

ajuda do CTA. E não foi tarefa fácil em alguns lugares” (informação verbal)354. Foi um longo 

percurso, no qual contribuíram muito as reflexões feitas a partir dos grupos de base das CEBs 

que provocavam as pessoas a discutir, por exemplo, o trabalho da mulher, a divisão da renda 

na família etc. 

Na opinião de Farinhada, havia toda uma articulação do movimento sindical, e deste 

com as CEBs, com o suporte do Movimento da Boa Nova – MOBON, que lhes fornecia muitos 

argumentos (e metodologia) para levar essa discussão para as comunidades. Desta forma o 

movimento contribuiu muito com a PJR naquele período, mas hoje em dia está mais difícil, 
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com as CEBs menos atuantes e articuladas aos STRs e ao Partido dos Trabalhadores. Também 

foi um período de muita proibição e perseguição política, o que acabava aguçando a vontade de 

atuar: “[...] quanto mais o negócio era proibido, mais sede o povo tinha de fazer a luta” 

(informação verbal)355. E, nas suas palavras, Farinhada conclui: “[...] É nessa época que nasce 

os sindicatos, também o CTA. Este debate já estava colocado, a gente tá colhendo os frutos 

agora, mas esse trabalho antecede a gente” (informação verbal)356. 

Atualmente, Farinhada considera que a juventude está muito mais avançada em alguns 

aspectos, mas está mais conformada, menos mobilizada diante de situações de injustiça. E isso 

tem a ver com o contexto que os/as jovens estão inseridos. Aqueles que frequentam a 

Renovação Carismática, ou algumas dessas igrejas conservadoras pentecostais, dificilmente 

vão querer falar de direitos, de igualdade, identidade, mesmo sendo jovens negros. Relação 

homoafetiva então... é tratada como pecado. Nas palavras de Farinhada, “[...] a cabeça dele 

pensa de acordo com aquele lugar que ele tá pisando” (informação verbal)357. 

Podemos dizer que o depoimento de Gilvânia, cuja militância na PJR é mais recente, 

vai em uma direção parecida com a de Farinhada, quando afirma que se tem muito a avançar 

para um debate mais direto e objetivo destas questões. Gilvânia acha que o debate é feito mais 

de forma indireta e que os espaços onde participa o conjunto das famílias são mais ricos para 

isso. No entanto, “[...] falta pensar uma forma de fazer isso de uma forma mais coordenada” 

(informação verbal)358. Considera ainda que são processos que geram frutos mais a longo prazo 

e que as EFAs têm feito esse debate com mais qualificação. 

Por outro lado, Gilmar, que atualmente dirige a EFA Paulo Freire, coloca o debate destes 

temas ainda como um desafio, que tem percebido a necessidade de avançar, mas que o público 

envolvido é menos atuante. Em suas palavras, “[...] então, você tem menos condição de fazer 

essas abordagens nas formações do coletivo” (informação verbal)359. Percebe que atualmente 

há uma tendência de muitos pais “entregarem” os/as filhos/as para a EFA, que é considerada 

como uma escola muito boa, mas sem se comprometerem muito com o processo de formação, 

que exige uma participação mais ativa da família. 

Gilvânia faz ainda uma reflexão sobre a diferença entre o trabalho feito com as mulheres 

daquele que é feito com os/as jovens. Considera que o trabalho com a juventude é muito menor 

do que com as mulheres e que isso decorre, em parte, pela transitoriedade do período da 
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juventude. Em suas palavras, “[...] o jovem participa com a gente dois, três anos, o máximo, 

depois vai estudar, vai casar, vai mudar de estado e por aí vai. Então, sempre começa a avançar, 

tem que voltar para o início...” (informação verbal)360. Além do mais, compartilha da opinião 

do jovem Willian, de que falta “um departamento”, ou uma ação específica, das organizações 

e movimentos, voltada para as juventudes do campo. 

O conjunto destes depoimentos nos mostra a importância dada pelos próprios jovens, 

assim como por adultos/lideranças do movimento agroecológico da Zona da Mata, à essa 

temática da posse da terra e autonomia dos jovens e das jovens, e sua relação direta com a 

possibilidade de um maior protagonismo destes/as na construção das experiências 

agroecológicas. Ao mesmo tempo, ficam evidentes os desafios enfrentados nos processos de 

debate, formação e engajamento das juventudes. 

Em síntese, podemos dizer que há desafios importantes dentro das próprias organizações 

e movimentos que promovem a agroecologia na região, mas se pensarmos na disputa pela 

hegemonia de um projeto de campo em nossa sociedade, que esteja assentado no 

desenvolvimento da agricultura familiar camponesa e na agroecologia, esses desafios são 

muitíssimos maiores. Neste caso, é preciso considerar o conjunto das juventudes do campo, que 

podem estar sendo muito mais influenciadas pelo discurso hegemônico do agronegócio e pelo 

individualismo crescente no contexto da “modernidade líquida”, do que a juventude que já 

vivencia experiências agroecológicas. 

 

6.4  FORMAÇÃO E ENGAJAMENTO DA JUVENTUDE DO CAMPO: AVANÇOS E 

DESAFIOS 

 

Nas entrevistas feitas com adultos/lideranças foi possível avançar um pouco na reflexão 

sobre os processos de formação e engajamento das juventudes no movimento agroecológico. 

Consideramos relevante agregarmos essas reflexões, neste tópico, mesmo que não reflitam o 

pensamento geral das lideranças de diferentes organizações e movimentos que atuam na região, 

e que não estejam muito presentes os pontos de vista dos próprios jovens entrevistados, com os 

quais não logramos aprofundar muito o debate sobre essa questão, do ponto de vista mais geral.  

Assim, retomamos inicialmente os depoimentos de Gilvânia que, a despeito das 

dificuldades e descontinuidades já citadas no tópico anterior, valoriza muito os processos de 

formação já realizados. No seu dizer: “[...] por mais que possa parecer pouco, esses encontros 
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de formação que a gente faz, ele dá uma outra visão sobre como que ele (o jovem) pode fazer 

daquele momento para frente” (informação verbal)361. Por vezes, segundo Gilvânia, essa 

formação acaba desencadeando conflitos com os pais, mas considera que tais conflitos muitas 

vezes são inevitáveis, ou mesmo necessários. Contudo, quando o/a jovem vem de uma família 

que já participa de processos de formação do movimento, como os encontros e intercâmbios 

agroecológicos, a família tem muito mais abertura do que aquelas que não tem nenhum 

envolvimento com os movimentos.  

Beth é outra liderança que destaca o papel dos intercâmbios e da troca de experiências 

entre os próprios jovens como uma ação que deve ser fortalecida pelo movimento, pois 

contribui para discutirem diferentes temas a partir da perspectiva da própria juventude. Analisa 

também que talvez fosse necessário realizar um trabalho similar ao que foi realizado com as 

mulheres, que permitiu dar voz às mulheres, mesmo que isso significasse entrar em conflito 

com os sindicatos e outras organizações. Neste sentido, reconhece as limitações que o CTA 

ainda tem para realizar uma ação específica com a juventude: “[...] acho que tem um papel 

importante que o CTA não cumpriu ainda, ou que tá deixando de cumprir com a juventude” 

(informação verbal)362. Menciona que um caminho possa ser um trabalho de formação ao nível 

regional, inspirado em experiências anteriores bem sucedidas, como a Escolinha Sindical e o 

Ecojovens, que contribua na formação de lideranças jovens para atuarem nos municípios. 

Gilmar, Romualdo e Farinhada também apontam a formação de jovens como caminho 

para o fortalecimento de seu protagonismo. Mas, Farinhada amplia sua análise um pouco mais, 

a partir da reflexão sobre sua própria ação como coordenador e animador de grupos juvenis. 

Em uma retrospectiva de sua trajetória, Farinhada diz que se aproximou do movimento negro e 

quilombola no mesmo período em que começou a participar do movimento agroecológico, só 

que naquele momento não conseguia vincular as coisas. Só com o tempo foi sendo capaz de 

vincular as questões presentes nestes movimentos, de atuar nestes temas a partir de sua inserção 

no movimento sindical e na PJR. Assim, considera importante a aproximação da juventude com 

vários movimentos, “[...] não ficar garrado em uma coisa só” (informação verbal)363. Em suas 

palavras, “[...] o que eu percebo, assim na minha visão, eu acho... isso contribuiu pra mim... eu 

acredito que vai ajudar muito a juventude nos tempos de hoje, é a participação nos diversos 

movimentos” (informação verbal)364. 
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Gilvânia também acrescenta que não é só a formação, é necessário que os/as jovens se 

organizem, que se engajem em algum grupo junto com outros jovens e assim possam 

compartilhar pensamentos, sentimentos e ações próprias da juventude, inclusive de lutar por 

políticas públicas voltadas para a juventude. Em suas palavras, “[...] tem as experiências 

individuais, mas ter um grupo que fortaleça a ele, para ele continuar desenvolvendo lá a 

experiência, não desmotivar” (informação verbal)365. 

Uma visão que é compartilhada por Gilmar, que afirma a necessidade de o jovem 

dialogar com outros jovens, se juntar a outros jovens para buscarem perspectivas mais coletivas. 

E argumenta assim: “[...] porque a linguagem do jovem é diferente da nossa linguagem. Nesse 

sentido, criar coletivos, grupos e assumir a frente de associações e de cooperativas, interferir 

nas decisões” (informação verbal)366. Os jovens precisam se organizar mais para interferir em 

decisões que afetam diretamente a juventude, seja nas escolas, nos movimentos ou nos espaços 

de negociação de políticas públicas. 

E o mesmo foi apontado por Romualdo, quando coloca a necessidade dos jovens se 

organizarem, porque é difícil conseguir as coisas individualmente. Além do mais, a organização 

reforça o processo de formação e tomada de consciência. Inclusive a participação dos jovens 

nos grupos e redes sociais na internet poderiam ser um espaço para articulação e troca de 

experiências.  

Por fim, trazemos o olhar de Irene sobre estas questões, a partir do qual enfatiza a 

necessidade da organização e engajamento político da juventude. Se não conseguir, ou não 

quiser, se engajar politicamente, pelo menos se organizar, construir redes. Porque senão, “[...] 

vai ficar sob o jugo do pai” (informação verbal)367. Participando ou criando suas organizações, 

o jovem vai “[...] aprender a dialogar, ele vai aprender a argumentar, ele vai aprender a se virar” 

(informação verbal)368. E Irene finaliza sua análise explicitando uma opinião de que as EFAs da 

Zona da Mata não têm contribuído, como seria possível, no maior engajamento político dos 

estudantes, seja nos sindicatos, na PJR, em outros movimentos ou em partidos políticos. 

Uma outra questão que aparece nas entrevistas, que se relaciona com a formação e 

engajamento dos jovens, é sobre o potencial da arte, da cultura, da cultura popular como uma 

dimensão a ser trabalhada para favorecer o protagonismo dos jovens nas experiências 

agroecológicas. Em relação a esta questão, as jovens Luciana e Janaína, e o jovem Pedro Lucas, 
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afirmaram que a arte e a cultura contribuem muito na afirmação da identidade do jovem com o 

campo, com seu lugar de origem, com a experiência agroecológica que realiza. Como diz 

Luciana: “[...] a cultura e a arte ajudam no sentido de fazer os jovens se descobrirem enquanto 

protagonistas de sua história, mostrar que o campo é bom, é um lugar que pode te dar um futuro 

digno também” (informação verbal)369. 

Gilvânia afirma que o trabalho com a cultura tem sido uma estratégia da PJR para a 

aproximação dos/das jovens ao debate sobre a agroecologia, sobre a luta contra o racismo, 

dentre outros temas, porque contribui na motivação à participação da juventude. Em suas 

palavras, “[...] a cultura e o lazer, quando a gente consegue combinar formação e tendo a cultura 

e lazer junto, a gente consegue motivar a participação dos jovens com muito mais facilidade” 

(informação verbal)370. Neste sentido, a arte e cultura são vistas como “ferramentas” para se 

chegar a outros assuntos, nos processos de formação. E Romualdo vai na mesma direção ao 

afirmar que a cultura é uma dimensão essencial na motivação e mobilização da juventude e 

precisa estar articulada com a questão da organização e do debate mais político do modelo de 

desenvolvimento, da relação com a natureza etc. 

Farinhada problematiza mais a questão. Para ele, a juventude de hoje está mais inserida 

em uma “cultura globalizada”, à qual tem muito mais facilidade de acesso do que anteriormente. 

Desta forma, o diálogo sobre a cultura com os/as jovens precisa ser mais profundo, relacionado 

ao próprio sentido da cultura. Os/as jovens precisam perceber que a cultura popular, a cultura 

ancestral, é uma cultura de resistência, que integra uma luta mais ampla de transformação da 

sociedade. Nas palavras de Farinhada: “[...] a partir do momento que ele compreende isso ele 

tem força pra lidar e pra usar dessa cultura globalizada, senão se torna escravo dessa cultura 

globalizada e não produz consciência, não produz vida” (informação verbal)371. Neste sentido, 

Farinhada critica as pessoas quando afirmam que os jovens não querem saber de nada, não estão 

interessados pela cultura popular. A questão, afirma, é como essa cultura é apresentada aos 

jovens, porque a cultura mais globalizada eles acessam pelos seus próprios meios, ou seja, pelos 

próprios mecanismos de difusão dessa cultura de massas. No seguinte depoimento, Farinhada 

esclarece seu ponto de vista: 

 

 

Agora, tem coisa que você tem que apresentar, se você quer mostrar para eles o 

caboclinho... eles não nasceram com o caboclinho. Se você quer saber o que que é o 

caboclinho e qual que é essa relação que eles tem com a cultura... Porque o povo tá 

ali reproduzindo a cultura dos povos Puri, eles dançam ali com penacho, com cocar 
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de pena na cabeça, homenageando a natureza, e a flechinha ali, que alguns chamam 

de bate fecha, eles tão não só dançando, mas é todo um ritual que era feito para plantar 

o campo, que era feito pra colher, que era se a chuva atrasar, eles chamar o ritual para 

trazer a chuva... Você tem que dialogar com Juventude nesse sentido (informação 

verbal)372. 

 

 

Farinhada também fala sobre como as EFAs vem trabalhando essa dimensão da cultura 

em seus processos de formação da juventude do campo, trazendo um ponto de vista distinto 

daquele apontado por Irene anteriormente, que se refere ao engajamento político dos jovens e 

das jovens das EFAs a partir da cultura. Em sua opinião, a turma de jovens que atualmente 

estuda nas EFAs está “[...] fazendo o movimento cultural, cantando, fazendo teatro, fazendo 

mística, fazendo vídeo e muita coisa bacana. Eles estão trazendo pro movimento uma formação 

muito mais engajada, do ponto de vista de se estruturar para o trabalho de base” (informação 

verbal)373. Assim, considera que, nos últimos anos, se descuidou muito do trabalho de base e 

estes jovens estão com muito mais força para o trabalho de base do que na sua época de 

juventude. 

Este ponto de vista é corroborado com o seguinte depoimento de Gilmar, diretor da EFA 

Paulo Freire: 

 

 

Então, é aí que tá. O jovem ele gosta de sentir bem, se sentir livre, ser valorizado, 

envolver. Ele gosta de as pessoas perceber nele, útil. Quando ele empodera desses 

espaços, ele faz esses lugares ser diferentes, ter cara jovem, animado, com 

protagonismo e com responsabilidade, com perspectiva. Então, essa apropriação, esse 

envolvimento, faz com que ele faça isso, alegre, feliz. Imagina quando você chegar 

em algum lugar assim, você vê aqueles jovem, moça e rapaz, em encontro de 

cavaleiros, sabe, com as roupas. Você vê assim que é diferente, tá ali, e quando você 

conversa ele não fala assim: oh, eu tô louco para acabar aqui, para mim ir para tal 

cidade, para não sei o que. Ele não quer nem saber daquela agenda urbana. Tem 

cultura lá também, muitas, e boa demais né, mas ele não tá nem antenado naquela 

outra coisa da sociedade consumista. Porque tá bem ali, tá se sentindo valorizado, 

importante, tá realizando, tá construindo ali. Mas, como quase todos jovens, no 

fuxicar... ele tem o pé lá no campo né. Quando você vai fazer a árvore genealógica 

dele, vai achar ele lá, num tá longe. Há uma tendência dele buscar ali. É muito forte 

essa questão, muito forte (informação verbal)374. 

 

 

Esta dimensão da arte e da cultura foi abordada no início deste capítulo sob a ótica da 

contribuição dos jovens e das jovens nos processos de construção das experiências 

agroecológicas. Agora a estamos abordando do ponto de vista da sua importância para a 

juventude envolvida nestes processos. Tanto os depoimentos acima, como aqueles já trazidos 

no primeiro tópico deste capítulo, demonstram a grande importância da arte e da cultura no 
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processo de construção da agroecologia pela juventude, não só em sua dimensão instrumental, 

metodológica, mas enquanto parte constitutiva de um projeto de campo baseado na agricultura 

familiar camponesa e na agroecologia. 

Ademais, esta reflexão nos permite retomar algo que levantamos no início deste 

capítulo, quando analisamos os diferentes tipos de contribuição dos jovens na construção das 

experiências agroecológicas, acerca do conceito de agroecologia. Esta reflexão reforça a 

argumentação de que a agroecologia possa ser entendida como ciência, prática, movimento e 

como parte da cultura popular camponesa.  

 

6.5  A AGROECOLOGIA ENTRE O FICAR OU SAIR DO CAMPO 

 

Os fatores que incidem na decisão de jovens entre o ficar ou sair do campo são 

analisados em grande parte dos estudos acerca da juventude rural, ou juventude do campo. 

Procuramos identificar, em nossa pesquisa, quais são estes fatores na perspectiva de jovens do 

campo que vivenciam experiências agroecológicas e de lideranças do movimento 

agroecológico na Zona da Mata de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, procuramos analisar as 

possíveis relações entre a vivência da agroecologia e a incidência de tais fatores.  

Destacamos que as informações obtidas sobre estes fatores, nas entrevistas com jovens 

e lideranças, se referem à juventude do campo no geral. Por outro lado, a análise que fazemos 

sobre a relação da vivência da agroecologia com tais fatores, se baseia não só nas referências 

obtidas sobre a juventude no geral, na Zona da Mata, mas também cotejando informações 

obtidas sobre a experiência pessoal vivida pelos jovens, a partir das entrevistas biográficas 

realizadas com estes. 

Muitos dos fatores identificados, pelos jovens e pelas jovens entrevistadas, como 

limites/dificuldades para o protagonismo juvenil na construção das experiências agroecológicas 

são os mesmos que identificam como fatores que incidem na decisão dos/das jovens de ficar ou 

sair do campo. É o caso das dificuldades na posse da terra e autonomia, das relações desiguais 

de gênero, do tipo de educação que se tem acesso, entre outros fatores. Já realizamos análises 

acerca desses fatores anteriormente, os retomaremos agora apenas para agregar mais algumas 

informações obtidas quando o foco não é a biografia dos/das jovens entrevistados, mas a visão 

sobre a juventude do campo na Zona da Mata, de uma forma mais ampla. 

A questão da posse da terra e autonomia surge novamente na fala de vários jovens e das 

lideranças, principalmente articulada à dificuldade que representa para a geração de renda 

própria para o/a jovem. Tendo sua própria renda o/a jovem também tem mais autonomia, para 
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realizar desejos de consumo (moto, celular, atividades de lazer etc.). Para Gilvânia esse é um 

grande estímulo, tanto para o jovem trabalhar a dia em outras propriedades, como para migrar 

para a cidade, de forma temporária ou permanente. 

No entanto, muitas vezes esta busca por mais autonomia e renda, com um trabalho na 

cidade, não alcança os resultados esperados e a frustração dos que retornam se torna também 

um fator que incide na decisão de outros jovens. Farinhada observa que muitos jovens, 

especialmente as mulheres, que saem da roça e buscam trabalho nas pequenas cidades da região 

não conseguem aproveitar “[...] desse melhor do mundo urbano” (informação verbal)375. Assim 

ele diz: “[...] ela vai ser empregada de uma loja, para ganhar meio salário, as que conseguem 

estudar são poucas, isso é uma realidade crescente” (informação verbal)376. De outro lado, 

Farinhada destaca uma característica de pequenos municípios desta região cafeeira: “[...] na 

época das panha de café, você não tem noção o que tem de mulheres, homens, jovens, 

adolescentes, que para tudo que tem de fazer pra ir pro campo panhar café, pra ganhar um 

dinheiro” (informação verbal)377. Essa alternativa permite ao jovem obter renda própria e 

autonomia sem ter que migrar.   

Contudo, esta análise de Farinhada precisa estar situada no contexto atual, de alta nos 

preços do café. Em outros momentos, de baixa nos preços dessa commodity, a migração 

rural/urbana pode se acentuar, mesmo nestes municípios cafeeiros. Além do mais, a migração 

temporária de jovens, e adultos, nesta região, já foi estudada e caracterizada como parte de uma 

estratégia de reprodução da agricultura familiar camponesa, onde a renda auferida no trabalho 

na cidade é reinvestida no campo, criando melhores condições de reprodução da família. Irineu, 

que entrevistamos, é exemplo de um jovem que vai para a cidade, em busca de autonomia, e 

retorna para o campo quando passa a ter acesso à sua própria terra. 

As histórias de vários jovens que entrevistamos demonstram como a vivência de 

experiências agroecológicas tem contribuído na geração de renda daqueles que tem autonomia 

e acesso à terra, a partir da diversificação produtiva, inserção estrategicamente organizada nos 

mercados etc. E também para os/as jovens que buscam uma atuação profissional como 

educadores/as ou técnicos/as. Nos relatos de Edcarlos, por exemplo, ele nos mostra como o 

conhecimento da agroecologia contribui no seu trabalho de assistência técnica, mesmo este não 

sendo voltado só para agricultores agroecológicos.  
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Por outro lado, a jovem Synthia e Gilmar, nos chamam a atenção de que uma grande 

limitação para as experiências agroecológicas dos jovens, no sentido de contribuírem para a sua 

autonomia e geração de renda, é a ausência de políticas públicas e outros tipos de apoio ao 

desenvolvimento destas experiências. Synthia menciona políticas públicas que facilitem o 

investimento produtivo pelos jovens, assim como aquelas que assegurem mercados aos seus 

produtos. E Gilmar fala das dificuldades que jovens egressos da EFA Paulo Freire enfrentam 

para realizarem seus projetos produtivos, atribuindo parte desta dificuldade à falta de 

acompanhamento destes jovens depois que saem da escola. A EFA não tem como acompanhá-

los, outras organizações não assumem, aí o jovem tenta por um tempo e depois desiste. 

Já a jovem Rosi nos chama a atenção de que a falta de autonomia do jovem não se 

constitui como um fator importante, para decidir ficar ou sair, somente em relação à renda, mas 

também quando está relacionada a conflitos familiares, do jovem “[...] se sentir sufocado dentro 

de casa” (informação verbal)378. Rosi lembra que há jovens que demoram a sair de casa, por 

comodidade, mas muitas vezes preferem sair para serem mais livres, e completa com o seguinte 

depoimento: 

 

 

E por isso, muitas das vezes, muitas jovens do campo acaba se casando cedo só pelo 

fato de poder sair de casa, com isso. Então, em Araponga mesmo é muito comum as 

meninas se casarem com 16, 17 anos, até mesmo nos dias de hoje, por essa falta de 

autonomia dentro de casa. Acreditam que saindo de casa, arrumando uma forma de 

sair de casa, vai ser mais livre (informação verbal)379. 

 

 

Como já vimos, muitas vezes estes conflitos podem ter origem nas relações desiguais 

de gênero, no autoritarismo presente na relação com os pais, na falta de espaço para o diálogo. 

Neste sentido, as experiências agroecológicas vivenciadas contribuem, na medida em 

propiciam processos de formação e reflexão que estimulam o/a jovem a questionar práticas 

sociais e valores tradicionais que perpetuam relações desiguais entre gêneros e gerações. 

Processos específicos com mulheres e jovens, que fortalecem sua autoestima e empoderamento; 

assim como processos coletivos com as famílias, que contribuem na ampliação do diálogo.  

Outro fator mencionado por Farinhada se refere ao que ele chama de “assédio da 

cidade”, ou seja, a vida na cidade é anunciada como possibilidade de liberdade e ascensão 

social. Para Farinhada isso contribui para uma certa “ilusão dos jovens” acerca do mundo 

urbano. Mas a jovem Rosi argumenta que os/as jovens do campo não têm a oportunidade de 

ver o que o campo pode oferecer, por isso a maioria só vê futuro indo para a cidade. Em suas 
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palavras, “[...] eles acreditam que a cidade será uma forma de crescimento, que vai ter 

emprego... Até por falta de conversa mesmo, de mostrar que o campo também gera renda, que 

não é só na cidade que vai ter as coisas” (informação verbal)380. 

A jovem Luciana acrescenta que se trata de uma questão cultural, “[...] onde a roça 

significa atraso e falta de oportunidades e falta de autonomia de renda” (informação verbal)381. 

O que Pedro Lucas caracteriza como uma questão ideológica sobre o campo, influenciada pela 

família e pelo círculo maior de convivência que o/a jovem tem. E Gilvânia agrega outra questão 

que é, ao seu ver, a da identidade do jovem com o campo. Assim, ela explicita seu ponto de 

vista: 

 

 

Aí a opção de ficar, aí eu já pego em cima de outra questão, é a questão da identidade. 

A pessoa começa a valorizar o estar na roça, com a questão da qualidade de vida, 

questão de manter as relações na comunidade ali, a questão da segurança. Acaba sendo 

menos violento morar na roça do que na cidade. Acaba sendo muito a questão da 

qualidade de vida, fica na roça pela qualidade de vida, mas sai por causa da questão 

do dinheiro (informação verbal)382. 

 

 

A partir dos depoimentos desses jovens, podemos observar que aquilo que é apontado 

como uma questão cultural, ideológica ou de identidade, está assentada em uma representação 

social acerca do campo, mas também em uma realidade concreta de desafios e possibilidades, 

que se expressa no dilema entre ficar ou sair do campo, apontados nos vários estudos sobre a 

juventude rural, onde os/as jovens “buscam o melhor dos dois mundos”. 

Por outro lado, os mesmos jovens que levantam estas questões, apontam que a vivência 

da agroecologia contribui para fortalecer o vínculo dos jovens com o campo, como é 

exemplificado na seguinte fala de Luciana: “[...] as famílias trabalham de uma forma mais 

consciente, há valorização uns dos outros, o amor e o gosto pelo que está fazendo, assim esses 

jovens se sentem parte do ambiente onde vivem e trabalham” (informação verbal)383. O que é 

corroborado com a opinião de Janaína, de que a agroecologia contribui muito para que os/as 

jovens tenham mais amor pelo que fazem e pela natureza, criando um vínculo maior com o 

lugar. E Pedro Lucas acrescenta que a agroecologia contribui para que “[...] este vínculo esteja 

ligado com a ideia de transformar o mundo em um lugar melhor, buscando melhorias para todos 

os seres vivos e para si próprio” (informação verbal)384. Ou seja, ele acredita que a ideia de estar 

                                                           
380 Depoimento de Rosi em 03-01-2021, Araponga. 
381 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
382 Depoimento de Gilvânia em 24-04-2021, Divino. 
383 Depoimento de Luciana em 04-02-2021, Divino. 
384 Depoimento de Pedro Lucas em 19-12-2020, Araponga. 
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contribuindo com a melhoria do planeta, construindo um mundo melhor, através da prática da 

agroecologia, fortalece o vínculo do jovem com o campo. 

Mas, sem dúvida alguma, um dos fatores que mais contribuem para a saída de jovens 

do campo é o desejo e a necessidade de continuar os estudos, seja no ensino médio ou superior. 

Como foi exemplificado nos depoimentos dos/das jovens, no Capítulo 4, aqueles que estudaram 

nas EFAs ou na Licena/UFV, em função da alternância, tiveram melhores condições de 

permanecer no campo, mas os demais tiveram que migrar, de forma temporária ou não. 

Gilvânia, e seu esposo Anacleto, que em determinado ponto de nossa entrevista foi 

também chamado por Gilvânia a opinar, concordam que sair para estudar é uma realidade de 

muitos jovens, especialmente quando visam um ensino técnico ou superior. Neste sentido citam 

vários exemplos de jovens que, pelas dificuldades e distâncias para o deslocamento, precisam 

se mudar para alguma cidade, onde buscam estudar à noite e garantir alguma renda trabalhando 

durante o dia. Depois de concluir os estudos o/a jovem tem a opção de retornar para a roça ou 

não, mas durante os estudos fica mais difícil. 

Romualdo enfatiza que o fato de querer sair para estudar não significa que não podem 

voltar, inclusive em melhores condições de contribuir com a família ou alcançar um nível de 

vida que lhe satisfaça melhor. Mas, de outro lado, ressalta também que muitos não têm acesso 

a uma EFA, por exemplo, e a educação nas demais escolas não favorece essa perspectiva de 

ficar, de buscar sua autonomia e também a própria valorização do campo como lugar de viver.    

Gilvânia e Anacleto complementam Romualdo dizendo que a participação e a vivência 

nas experiências agroecológicas, assim como nas organizações sociais, contribuem para a 

permanência do vínculo com o campo daqueles jovens que saem para estudar. No depoimento 

a seguir, explicam: 

 

 

Na verdade, é uma situação forçada, não é que ele optou por ficar lá morando na 

cidade, ele foi forçado a fazer isso. Mas a sua relação com a comunidade, com a 

realidade dele, ele não se desliga. Tem vários casos que a gente pode citar, que através 

de ter participado de algumas formações, mesmo que tenha saído por um determinado 

tempo para morar na zona urbana, se organizou para voltar para roça. Quando você 

fala em agroecologia, ela trabalha diversas dimensões, e projeta para ser esse processo 

de identidade, de valorizar a cultura. E quando você vivencia isso em um processo 

prático, é apaixonante né, a gente tá cada vez mais com as raízes fincadas, aonde a 

gente tá manejando aqui. Porque é um processo, você começou lá numa realidade, e 

quando você para e observa o tanto que você já conseguiu contribuir com esse espaço, 

aí começa a ver os resultados, realmente assim é uma coisa que é muito cativante, para 

esse processo de você querer ficar e dar continuidade nisso tudo. Muitos que saem, 

com certeza vão com o coração partido, vão porque acham que tem que ir realmente. 

E também acabam cumprindo um papel importante nesses lugares. Acaba que viram 
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professor de escola também, acaba cumprindo uma função social muito importante, 

para a questão da valorização do campo (informação verbal)385. 

 

 

Portanto, a partir destes depoimentos, podemos dizer que a vivência nas experiências 

agroecológicas e nos movimentos contribuem na valorização do campo como lugar de vida e 

realização pessoal, independentemente de o jovem permanecer ou não no campo, como 

agricultores/as. Algo que já foi possível constatar na análise dos projetos de vida e de futuro 

dos jovens e das jovens entrevistadas.  

Um outro fator, que foi muito enfatizado na entrevista com Beth, é a falta de alternativas 

de lazer no campo, para os/as jovens. Beth argumenta que, exceto o futebol e o fato de que 

alguns atualmente tem acesso à internet em suas comunidades, os jovens não têm nada para 

fazer, em termos de lazer. Assim, ela diz: “[...] se você não gostar de futebol, você não tem o 

que fazer. Aí parece que a cidade chama, as cores da cidade, as coisas que você vê na 

televisão...” (informação verbal)386. De outro lado, Farinhada problematiza esse ponto de vista 

ao lançar e responder a seguinte pergunta: “[...] O que Viçosa oferece para os jovens? Aqui eu 

tô em frente ao Pico da Bandeira, região mais procurada pra turismo. Quem tem um dinheirinho 

tá lá no pé do povo, ah eu quero comprar um lote” (informação verbal)387.  Farinhada, que 

atualmente mora na cidade, mas que tem uma casinha na roça, diz que o tempo todo tem alguém 

querendo alugar sua casa para passar uns dias na roça. Argumenta, portanto, que é necessário 

discutir melhor essa questão e pensar melhor inclusive na exploração econômica do turismo 

rural, enquanto estratégia da agroecologia (e enquanto um tipo de co-produção camponesa). 

Irene vai na mesma direção que Farinhada e argumenta que muitas coisas que existem 

na roça talvez precisem ser ressignificadas enquanto atividades de lazer. No depoimento a 

seguir, esclarece seu ponto de vista: 

 

 

Essa coisa de que lazer e cultura é só teatro, cinema... Quantas vezes você vai por 

mês? Ah, nunca vou... Então? Essa coisa de ir na casa do vizinho. Porque não é só o 

fato de ir, é a ida, a fogueira... então, fala que não tem lazer... tem muito mais lazer 

que na cidade. Agora é um outro tipo de lazer. Isso também precisa de ser 

ressignificado. Lembro do Vicente falando: não sei o que o povo da cidade vê tanto 

nessas cachoeira. Porque eles estão tão acostumados, que ela não passa a ter nada de 

especial. É só uma cachoeira. Então, muitas coisas precisam ser ressignificadas 

(informação verbal)388.  

 

 

                                                           
385 Depoimento de Gilvânia e Anacleto em 24-04-2021, Divino. 
386 Depoimento de Beth em 24-04-2021, Viçosa. 
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Quando analisamos as entrevistas que fizemos com os/as jovens, observamos que estes 

tem feito exatamente isso, vem ressignificando e dando valor às atividades como as 

caminhadas, as trilhas, o ciclismo, as idas às cachoeiras e montanhas da Serra do Caparaó e 

Serra do Brigadeiro. Se levamos em conta ainda que, em municípios pequenos, como os da 

Zona da Mata, as distâncias entre as comunidades e a sede dos municípios não são grandes, e 

tem sido “encurtadas” ainda mais com o acesso às motos, o que tem permitido que vários jovens 

entrevistados, por exemplo, frequentem também atividades de lazer nas cidades. Neste sentido, 

talvez se possa considerar que a falta de espaços para o lazer não seja um fator tão significativo 

para a saída de jovens do campo, pelo menos neste contexto específico considerado. 

Chamou-nos a atenção também algumas considerações mais gerais feitas por Irene que, 

de certa forma, relacionam a decisão de ficar ou sair com a condição e identidade camponesa. 

Irene cita outro professor da UFV, Leonardo Civale, que afirma que quando o camponês vai 

para a cidade, o sistema capitalista não quer extrair dele somente o seu trabalho, mas também 

sua identidade. Porque se ele não é desapropriado de sua identidade com o território de onde 

vem, ele não fica na cidade. Irene dá alguns exemplos para sustentar este argumento, como o 

de um jovem de Divino que participava dos intercâmbios e que se mudou para Juiz de Fora para 

realizar seu sonho de ser motorista de caminhão. Voltou com menos de um mês e disse: “[...] 

‘ah, descobri que cidade é muito bom para ganhar dinheiro, mas não é lugar pra morar’” 

(informação verbal)389. Cita outro jovem que foi trabalhar em um bar e o patrão não permitia 

que ficasse sentado durante o trabalho. O jovem pegou suas coisas e foi embora. E Irene conclui: 

“[...] essa questão da autonomia, tem muito a ver com essa relação cultural, com o tipo de 

relação que o camponês tem com a natureza” (informação verbal)390. 

Por outro lado, Farinhada faz uma reflexão de que quando nos referimos a um jovem 

engajado nos movimentos e experiências agroecológicas, estamos falando de um jovem que 

teve uma formação política, adquiriu certa visão crítica da sociedade e não deseja se tornar 

“escravo do trabalho”. Em suas palavras:  

 

 

Estamos falando de um jovem que quer permanecer no campo, que para ele o campo 

é qualidade de vida, mas que a cidade também oferece a oportunidade de estudar, 

conhecer outros valores, e que não precisa de deixar de ser camponês, mesmo 

trabalhando e morando na cidade. Porque a questão do campo é o negócio... como diz 

no Grande Sertão, Guimarães Rosa: o sertão é dentro da gente. Eu não estou morando 

na roça, na propriedade, mas a nossa alimentação, o modo de vida que nós adotamos 

pra viver é o modo de vida camponês (informação verbal)391. 
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Neste sentido, Farinhada afirma que estes jovens podem buscar “o melhor dos dois 

mundos”, sem deixar de ser eles mesmos. Vai além, ao afirmar que a juventude agroecológica 

da Zona da Mata está contribuindo para que os movimentos sociais e populares possam ir em 

uma direção muito mais “envolvente”, com uma pauta mais de base, em comparação com 

momentos anteriores. E que estes jovens que estão experimentando é que terão melhores 

condições de convencer outros jovens. 

É sobre a relação entre a condição juvenil e a condição camponesa, e o papel que os/as 

jovens vem desempenhando no movimento agroecológico da Zona da Mata, que buscaremos 

realizar uma breve análise no último tópico deste capítulo. 

 

6.6  CONDIÇÃO JUVENIL CAMPONESA E AGROECOLOGIA 

 

Em seu livro “Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autonomia e 

sustentabilidade na era da globalização”, Jan Douwe van der Ploeg (2008) constata que o 

conceito de campesinato foi perdendo relevância no mundo moderno, a partir de uma visão na 

qual o camponês é uma categoria social que tende a desaparecer. Neste sentido, realiza uma 

enfática defesa de que, por trás dessa invisibilidade socialmente construída, a realidade empírica 

demonstra, pelo contrário, que atualmente existem muito mais camponeses do que antes. Sua 

argumentação, diante desta combinação perturbadora de invisibilidade e onipresença, está 

assentada em três principais linhas de raciocínio. 

A primeira diz respeito à natureza contraditória da condição camponesa, que é por ele 

definida como “a luta constante por autonomia e progresso em um contexto caracterizado por 

padrões de dependência múltiplos e pelos processos de exploração e marginalização” (PLOEG, 

2008, p. 2). A segunda contextualiza a primeira, a partir da afirmação de que os camponeses 

não só desempenham um papel crítico, fundamental, nas sociedades modernas, como ainda 

existem milhões de pessoas no mundo que não tem uma alternativa de existência que não seja 

esta. E a terceira linha de raciocínio, em sentido oposto, revela como a forma de ordenamento 

dominante, à qual ele se refere a partir da noção de Império, tende a marginalizar e destruir o 

campesinato e, ao mesmo tempo, os valores que este traz e produz. 

 Em sua análise, Ploeg (2008) desenvolve uma definição abrangente de condição 

camponesa, já mencionada anteriormente em nosso texto, em busca de superar limitações que 

identifica nas representações anteriores acerca do campesinato. Uma dimensão presente em sua 

definição da condição camponesa é de que, definitivamente, não é uma condição estática, ela 
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representa um fluxo através do tempo. Pelo menos potencialmente, a condição camponesa 

representa um processo dinâmico que pode se desenvolver em direções e ritmos diferentes, 

através de mecanismos distintos, a depender do contexto social em que estiver imersa. “[...]. 

Ademais, esta definição torna possível integrar na análise elementos como as lutas camponesas, 

a condição de agente (do camponês) e a cultura” (PLOEG, 2008, p. 51), o que nos permite uma 

análise da dinâmica do campesinato.  

Em outras palavras, ao mesmo tempo que o desenvolvimento capitalista avança no 

campo, gerando novos padrões de dependência e expropriação de camponeses, estes buscam 

fortalecer sua autonomia relativa a partir da relação de co-produção com a natureza viva, do 

desenvolvimento de novas estratégias produtivas e de acesso aos mercados, da pluriatividade, 

da rearticulação de relações de reciprocidade, da inserção em redes sociotécnicas e culturais, 

da organização e luta por políticas públicas que lhes favoreçam etc. Por outro lado, a construção 

prática, teórica, política e cultural da agroecologia se desenvolve também no bojo dessas 

estratégias e lutas pela reprodução da agricultura familiar camponesa.  

Ao longo deste capítulo e de capítulos anteriores, foi possível identificarmos várias 

formas de expressão da condição camponesa por parte de jovens que entrevistamos nesta 

pesquisa, assim como a influência da vivência das experiências agroecológicas nesta condição. 

Uma condição camponesa expressa, por exemplo, quando mencionam a conservação da 

natureza como estratégia para manter fatores ambientais e equilíbrios ecológicos necessários à 

manutenção sustentável da produção, ou seja, expressam a relação de co-produção entre a 

família agricultora e a natureza viva. Igualmente se expressa na importância que dão à 

autonomia de produzir seu próprio alimento de qualidade, na inserção estrategicamente 

organizada nos mercados. Uma condição camponesa que se expressa, especialmente, nos 

projetos de vida dos jovens e das jovens, que buscam implementar um sistema de produção 

agroecológico em seus sítios. Percebemos que há uma valorização da condição camponesa 

mesmo por aqueles/as que não planejam permanecer como agricultores/as, que vislumbram 

uma atuação profissional na qual possam contribuir no fortalecimento e desenvolvimento da 

agricultura familiar camponesa e agroecológica. 

Por outro lado, a vivência das experiências agroecológicas, influenciadas pela 

pedagogia do movimento agroecológico da Zona da Mata, assim como os diferentes processos 

de socialização dos jovens e das jovens, oportunizados tanto pelo contexto específico de 

pequenos municípios desta região, como pelas possibilidades de acesso à informação na 

sociedade contemporânea globalizada, contribuem para que tais jovens possam agregar à sua 

condição camponesa outros valores e práticas sociais, diferentes daqueles que predominam na 
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agricultura familiar camponesa tradicional. Vislumbram, por exemplo, uma nova condição 

camponesa onde as relações sociais de gênero e gerações possam ser mais igualitárias, não mais 

centradas em um poder patriarcal autoritário; onde as relações com o meio urbano possam ser 

intensificadas, sem que isso implique na perda de sua identidade com o campo; onde a relação 

com o meio acadêmico/científico não se assente na desvalorização do saber popular, mas que 

represente a oportunidade aprimoramento da capacidade dos próprios camponeses construírem 

conhecimento. 

Esta nossa percepção não decorre da análise das entrevistas com todos os/as jovens, 

mas, como já destacamos no Capítulo 5, especialmente daqueles/as que vivenciaram uma 

experiência agroecológica e se engajaram nos movimentos sociais e organizações que lutam 

pelo fortalecimento da agroecologia e da agricultura familiar camponesa na região. Por outro 

lado, esta percepção também foi fortalecida com as entrevistas realizadas com lideranças do 

movimento social e agroecológico da Zona da Mata, na qual ressaltam o importante papel que 

esta juventude, engajada e formada nos movimentos, tem desempenhado e ainda podem 

desempenhar, no presente e no futuro. Jovens que contribuem nas diferentes dimensões dessa 

luta: no desenvolvimento prático da agroecologia, na construção do conhecimento e debate 

público, na militância política em organizações e movimentos, no resgate e valorização da 

cultura camponesa. Como diz Sebastião Farinhada, uma juventude que traz, como pauta para o 

movimento agroecológico, “um bolo mais confeitado” (informação verbal)392. 

O que buscamos aqui evidenciar é a existência de uma condição juvenil camponesa que 

pode ser analisada como parte integrante do movimento permanente de atualização do 

campesinato a novos contextos vivenciados na Zona da Mata Mineira. Uma condição juvenil 

que emerge como experiência histórica no processo social de construção da agroecologia nesta 

região e que, a despeito de sua representatividade numérica na atualidade, precisa ser 

visibilizada, uma vez que estes jovens e estas jovens do campo tem um papel estratégico a 

cumprir no debate e na construção de novos rumos para o desenvolvimento de nossa sociedade.  

Ao afirmarmos a existência desta condição juvenil camponesa não estamos querendo 

dizer que não existam outras condições juvenis, ou representações sociais, relacionadas às 

juventudes do campo na Zona da Mata. Em nosso próprio universo de entrevistas biográficas 

identificamos jovens que não expressam esta condição em suas visões sobre o campo e a 

agroecologia, em suas práticas sociais ou em seus projetos de vida. Isto ficou ainda mais 

                                                           
392 Depoimento de Farinhada em 21-04-2021, Manhumirim. 
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evidente quando conversamos com jovens e lideranças do movimento agroecológico acerca das 

juventudes do campo no geral, presentes na região. 

Também não queremos dizer que esta condição juvenil camponesa esteja expressa da 

mesma forma pelos demais jovens entrevistados. Há processos de socialização que são 

individuais, onde surgem tensões, conflitos, contradições e também possibilidades. 

Por outro lado, a vivência de uma experiência agroecológica exerce influência não 

somente em jovens que expressam de alguma forma esta condição juvenil camponesa, mas 

também nos demais jovens. Ou seja, a vivência da experiência agroecológica, e dos processos 

de formação que encerra, abrem também outras possibilidades para jovens do campo, ou de ser 

jovem no campo. Portanto, o que queremos destacar é que há outras possibilidades de relacionar 

a agroecologia com as juventudes do campo na Zona da Mata. Porém, em nossa pesquisa junto 

aos jovens que optamos por entrevistar, a análise dos dados nos levou a focalizar esta relação 

entre a agroecologia e a condição juvenil camponesa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Iniciamos a tese esclarecendo que nosso objetivo com esta pesquisa era analisar a 

relação entre as experiências de agroecologia e a condição e situação juvenil de jovens do 

campo na Zona da Mata de Minas Gerais. Justificamos a necessidade de ampliar e qualificar as 

pesquisas que abordem estes sujeitos jovens que vivem no campo, ou que com ele mantem 

laços familiares e/ou de trabalho, uma vez que grande parte dos estudos sobre a juventude ainda 

se concentram na condição juvenil de regiões urbanas e metropolitanas do Brasil. Delimitamos 

empiricamente a pesquisa, esclarecendo nossas motivações em realizá-la e os motivos pelos 

quais focalizamos esta região de Minas Gerais, assim como os critérios utilizados para definir 

os sujeitos a serem entrevistados. Na sequência, identificamos o referencial teórico e 

metodológico que consideramos adequado para a realização da análise pretendida. 

Diante das dificuldades para realização de uma pesquisa baseada fundamentalmente em 

entrevistas, com jovens e lideranças do movimento agroecológico, decorrentes das medidas de 

isolamento social, no contexto da pandemia da Covid-19, resolvemos dedicar um capítulo da 

tese para a descrição e análise dos procedimentos metodológicos utilizados. Nos pareceu 

relevante destacar este percurso metodológico, não só pela possibilidade de que seja útil como 

referência para outras pesquisas que possam ser realizadas em contextos similares, como para 

deixar claros os limites que encontramos para o levantamento dos dados que julgávamos 

necessários. 

Uma das etapas de nosso percurso metodológico foi a realização de uma revisão de 

literatura sobre o tema das juventudes do campo. Nossa intenção não foi realizar um 

levantamento exaustivo da produção teórica existente, mas tão somente buscar um 

aprofundamento teórico relativo ao tema e identificar possíveis questões relevantes para a nossa 

pesquisa. Consideramos que esta revisão nos permitiu, em primeiro lugar, explicitar nosso 

enfoque de pesquisa ao adotarmos o termo juventudes, no plural, de forma a não obscurecer a 

diversidade de situações e pertencimentos vividos pelos jovens, com suas múltiplas identidades, 

como atores políticos e sujeitos de direitos na construção e transformação do presente. 

Em segundo lugar a revisão de literatura nos permitiu problematizar a categoria 

“juventude rural”, no sentido de que ela se refere a um conjunto diversificado de jovens que 

vivem no espaço considerado rural, sendo utilizada pelos movimentos juvenis como uma 

categoria aglutinadora da ação política. Considerando o contexto histórico e a diversidade de 

práticas sociais de jovens rurais, que mantem intensas relações com o mundo urbano, em uma 

sociedade cada vez globalizada, optamos por utilizar a categoria juventudes do campo por 
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considerá-la como aquela que pode melhor contribuir na problematização da realidade, das 

contradições do desenvolvimento do campo e da condição juvenil de jovens que vivenciam 

experiências agroecológicas na Zona da Mata de Minas Gerais. 

Consideramos que a utilização da categoria “condição juvenil”, como uma 

representação social, ou seja, o modo como uma sociedade constitui e significa esse momento 

da vida, e da categoria “situação juvenil”, como o modo como tal condição é vivida a partir de 

contextos específicos e diferenças sociais, nos permitiu articular na análise os dados de caráter 

mais biográfico dos/das jovens entrevistados/as, com aqueles que se referiam à juventude do 

campo, de forma mais ampla, envolvida na construção da agroecologia na Zona da Mata. Ou 

seja, nos permitiu analisar como os/as jovens entrevistados/as vivenciam as experiências 

agroecológicas e, por outro lado, como a sociedade, em especial os atores envolvidos na 

promoção da agroecologia, dão significado ao “ser jovem” neste contexto. 

Para situarmos historicamente as experiências agroecológicas vivenciadas pelos jovens 

e pelas jovens entrevistadas, realizamos uma síntese de pesquisas anteriores, nas quais se 

buscou analisar o contexto mais geral do campo no Brasil e na Zona da Mata de Minas Gerais, 

assim como as estratégias de reprodução da agricultura familiar camponesa e como a 

agroecologia surge como suporte ao desenvolvimento de um modelo contra hegemônico para 

o campo. Neste contexto, realizamos outro esforço de síntese na caracterização de cada uma 

das experiências agroecológicas mencionadas pelos/as jovens, a partir das próprias entrevistas, 

da consulta a várias referências bibliográficas e documentos existentes, mas também nos 

baseando em nosso conhecimento prévio e direto de tais experiências.  

Consideramos que esta análise do contexto foi fundamental para subsidiar e situar as 

reflexões que realizamos sobre a relação entre a agroecologia e a condição e situação juvenil 

de jovens da Zona da Mata. Também consideramos que a caracterização, inédita, do conjunto 

das experiências agroecológicas citadas poderá ser útil para outros trabalhos que venham a ser 

realizados e, em especial, para seu uso pelas organizações e sujeitos envolvidos nas diferentes 

experiências. 

A análise dos dados das entrevistas biográficas realizadas com os/as jovens demonstra 

a existência de uma situação juvenil peculiar, que enseja processos de socialização que por 

vezes se aproximam e por outras vezes se afastam de uma condição juvenil mais geral, 

focalizada em estudos mais amplos da juventude rural. As histórias contadas pelos jovens e 

pelas jovens, relativas a diferentes dimensões de sua vida cotidiana, seja junto à família, na 

escola, na comunidade ou no trabalho, mostram situações singulares, de cada indivíduo, ao 
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mesmo tempo que revelam condições no contexto que de certa forma contribuem para moldar 

comportamentos que aparecem como regularidades nos relatos.  

O maior cerceamento da liberdade e autodeterminação das moças em relação aos 

rapazes; a discriminação como “jovens da roça”, que ambos sofrem quando passam a frequentar 

a escola na cidade, são exemplos de regularidades que surgiram nas entrevistas e que podem 

ser consideradas como aspectos da situação vivida por uma ampla base da juventude rural, ou 

do campo, em todo o Brasil. Por outro lado, características específicas da Zona da Mata de 

Minas Gerais, como o tamanho pequeno dos municípios, a proximidade entre eles, a pequena 

distância entre muitas comunidades e a sede dos municípios, a presença e atuação de 

instituições e organizações como a UFV e o CTA-ZM, dentre outras, confere peculiaridades à 

situação vivida por jovens dessa região, em relação às outras. Há ainda outras especificidades 

na situação dos/das jovens entrevistados/as, como o nível de escolaridade alcançado, o acesso 

a políticas públicas e a própria vivência de uma experiência agroecológica, que se diferencia da 

situação de outros jovens no próprio contexto regional. 

Ao analisarmos a relação entre as experiências agroecológicas vivenciadas por 

estes/estas jovens, seus processos de socialização e seus projetos de vida, percebemos, em 

primeiro lugar, que suas formas de aproximação e inserção nas experiências agroecológicas se 

mostram diversas e muitas vezes superpostas. Esta tendência de sobreposição se explica pela 

dinâmica do movimento agroecológico na Zona da Mata, caracterizada pela articulação em rede 

de múltiplos sujeitos, que se interconectam a partir de sua participação em diferentes espaços 

de debates, atividades de formação etc., mas também pelo fato de que este movimento se 

edificou sobre uma base social de agricultores/as que mantem seus próprios espaços de 

interação, majoritariamente organizada nos sindicatos de trabalhadores rurais, a partir da ação 

das CEBs,  da CPT e da PJR. 

Em segundo lugar, percebemos que as concepções de agroecologia construídas pelos 

jovens decorrem de um processo de amadurecimento pessoal, mas também de um processo de 

formação, de reflexão sobre a prática. Ou seja, ao praticar a agroecologia vão aos poucos 

percebendo que esta forma de relacionar com a natureza, e com as pessoas nela inseridas, é 

diferente de outras formas, como aquelas que vemos presentes nos sistemas de produção 

baseados na modernização da agricultura, atualmente disseminada e hegemônica na sociedade. 

Assim, alguns jovens demonstram uma compreensão de que a agroecologia não é só uma 

prática, que há outras dimensões a serem consideradas, e de que estas se inserem em um 

processo histórico.  
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Em terceiro lugar, identificamos que a construção de uma práxis agroecológica pelos 

jovens entrevistados, mesmo que influenciada por uma pedagogia do movimento agroecológico 

historicamente constituída na Zona da Mata, não é um processo linear e homogêneo, mas 

permeado por conflitos e contradições, relacionados não só ao contexto das disputas relativas 

ao modelo de desenvolvimento para o campo, mas também à diversidade da rede de relações 

estabelecidas neste processo. Os recursos de informação/formação que acessam, assim como a 

forma em que buscam lidar com as contradições e conflitos, sugerem que em muitos casos 

buscam se equilibrar entre a tradição e a modernidade, ou seja, se vêm limitados por certas 

tradições que lhe tolhem a autonomia, ao mesmo tempo que valorizam e incorporam saberes 

tradicionais, ancestrais. E esta capacidade de reflexão e ação é demonstrada, especialmente, por 

aqueles jovens mais engajados no movimento social e/ou agroecológico. 

Por fim, a análise dos projetos de vida e de futuro dos/das jovens entrevistados/as revela 

que, em graus variados, a vivência de experiências agroecológicas, com os processos de 

formação e reflexão que estas envolvem, influenciaram decisivamente a construção de tais 

projetos. Neste sentido, a experiência agroecológica vivenciada é também lugar de formação 

destes sujeitos, oportunizando um determinado modo de ser jovem neste contexto específico. 

Ao mesmo tempo, os/as jovens vivenciam outros processos de socialização, que envolvem o 

grande acesso à informação disponível na sociedade moderna globalizada, o que também 

contribui para que enfrentem com desenvoltura o desafio de transitar entre a valorização de 

saberes e práticas tradicionais da agricultura familiar camponesa e a necessária 

desnaturalização, ou destradicionalização, de relações de poder desiguais ainda muito presentes 

nas famílias, nas comunidades rurais e na sociedade de forma geral. 

A vivência das experiências agroecológicas e a crescente exposição a diferentes 

universos sociais e múltiplos espaços de socialização destes/as jovens repercutem na sua 

compreensão sobre a agroecologia, na sua práxis agroecológica e mesmo nos seus projetos de 

vida, contribuindo para que desenvolvam uma concepção de rural, ou de campo, como espaço 

de vida, como lugar onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua 

existência. O que não os impede de também de questionar valores e atitudes tradicionais 

presentes na agricultura familiar camponesa, como o poder autoritário patriarcal e as relações 

desiguais de gênero. Portanto, estes/as jovens agregam à sua concepção de campo outros 

valores e práticas sociais que vão, em certos aspectos, no sentido da sua destradicionalização. 

Ou seja, agregam outras possibilidades de ser jovem no campo e trazem suas contribuições na 

construção de uma nova concepção de território camponês e de condição camponesa. 
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No entanto, consideramos que tal concepção de campo não se refere à totalidade dos 

jovens e das jovens entrevistados/as, mas, sobretudo, àqueles/as que identificamos como mais 

engajados/as no movimento social e agroecológico. Mesmo em relação a estes/as, isso pode 

ocorrer em graus e intensidades diferentes. Desta forma é possível dizer que, a vivência das 

experiências agroecológicas pode tanto influenciar jovens, identificados como rurais, no 

questionamento de valores presentes no modo de vida tradicional da agricultura familiar 

camponesa, como pode contribuir para que possam acionar disposições adquiridas nesta 

vivência, por exemplo aquelas relacionadas à busca de novas relações entre ser humano e 

natureza, para a sua ação em outras situações e contextos vividos.  

No último capítulo da tese é que passamos a refletir sobre como é construída uma 

representação social, ou condição juvenil, no âmbito do movimento agroecológico da Zona da 

Mata. Nos valemos das entrevistas realizadas com jovens e com lideranças deste movimento 

para realizar nossa análise. Entrevistas não mais focalizadas nas biografias dos/das jovens, mas 

voltadas para uma reflexão sobre como a juventude tem contribuído na construção das 

experiências agroecológicas na região, assim como os limites e desafios que os/as jovens 

encontram para serem protagonistas nesta construção. 

Identificamos que os/as jovens têm contribuído em diferentes dimensões na construção 

da agroecologia na região: no desenvolvimento das experiências práticas/produtivas; no debate 

e na pesquisa no meio acadêmico; no fortalecimento das organizações que promovem a 

agroecologia na região; na ação política e ocupação de espaços de poder, inclusive na política 

partidária; no fortalecimento da cultura enquanto dimensão estratégica de construção da 

agroecologia. 

Por outro lado, identificamos limites e dificuldades para que a juventude do campo 

possa ter um papel mais protagonista nas experiências agroecológicas. Em primeiro lugar, uma 

das dificuldades mais importantes, mencionada tanto pelos jovens como pelas lideranças 

entrevistadas, se refere a uma questão estrutural que é a da posse da terra. Há diferentes níveis 

de dificuldade de acesso à terra pela juventude do campo na Zona da Mata, desde aqueles cuja 

família não tem terra e trabalham como meeiros; passando por aqueles que a família tem muito 

pouca terra e que isso inviabiliza ter espaço para experiências dos jovens; até aquelas famílias 

que tem terra suficiente, mas que não dão autonomia aos jovens para que desenvolvam suas 

próprias experiências agroecológicas.  

Portanto, outro limite e dificuldade de grande importância identificado é a falta de 

autonomia dos/das jovens para desenvolver suas experiências agroecológicas, que está 

relacionada à posse da terra, mas também à possibilidade de que tenham acesso a uma renda 
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própria, e mesmo ao tipo de relações que são estabelecidas com os/as jovens, tanto no interior 

de suas famílias, como nas próprias organizações e movimentos que promovem a agroecologia. 

Relações por vezes autoritárias, portanto desiguais em termos de gênero e de gerações, e que 

não reconhecem a capacidade e a responsabilidade dos/das jovens para desenvolverem de forma 

autônoma seus projetos, ou de ocuparem espaços de poder. A autonomia configura-se, neste 

sentido, como um desafio colocado para a juventude e também para o próprio movimento 

agroecológico e organizações que o impulsionam. 

Outros limites e dificuldades identificadas foram aquelas relacionadas à 

comercialização do que é produzido no sítio, limitando a possibilidade de geração de renda para 

os/as jovens; à maior demanda de mão de obra e de conhecimento nos sistemas de produção 

agroecológicos; ao tipo de educação que jovens do campo tem acesso, que desvaloriza o campo 

enquanto lugar de realização profissional, de satisfação das necessidades humanas para uma 

vida plena e feliz, fortalecendo uma perspectiva de que é na cidade que a juventude pode 

avançar em sua busca por autonomia, por ascensão social, trabalho, renda, lazer etc. 

São limites e dificuldades sobre os quais é fundamental considerar o papel das políticas 

públicas, sejam de apoio à agricultura familiar, sejam especificamente direcionadas aos jovens 

do campo. Políticas públicas que no contexto atual vem sendo inviabilizadas ou desmontadas, 

o que significa grande retrocesso nas oportunidades para que a juventude do campo possa 

assumir seu protagonismo na construção das experiências agroecológicas.  

Portanto, tais limites e dificuldades se configuram como desafios importantes a serem 

enfrentados pelas próprias organizações e movimentos que promovem a agroecologia na região, 

o que nos levou a refletir sobre os processos de formação e engajamento das juventudes no 

movimento agroecológico. Algumas organizações, como o CTA-ZM, reconhecem a 

necessidade de fortalecer trabalhos voltados especificamente para as juventudes, algo que é 

demandado pelos próprios jovens. Talvez um trabalho de formação e acompanhamento similar 

ao que já foi feito com as mulheres, no sentido de dar mais voz aos jovens e às jovens, mesmo 

que signifique desencadear conflitos com os pais, com os sindicatos e outras organizações. 

Destaca-se o papel dos intercâmbios e da troca de experiências entre os próprios jovens como 

uma ação que deve ser fortalecida pelo movimento, pois contribui para discutirem diferentes 

temas a partir da perspectiva da própria juventude. 

Contudo, não é só a formação, identifica-se também a necessidade de que os/as jovens 

se organizem, que se engajem nas diferentes organizações e movimentos ou em algum grupo 

junto com outros jovens, e assim possam compartilhar pensamentos, sentimentos e ações 

próprias da juventude, buscando perspectivas mais coletivas, inclusive de lutar por políticas 
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públicas voltadas para a juventude. Ou seja, os/as jovens precisam se organizar para interferir 

em decisões que afetam diretamente a juventude, seja nas escolas, nos movimentos ou nos 

espaços de negociação de políticas públicas. Além do mais, a organização reforça o processo 

de formação e tomada de consciência. Consideramos que as EFAs e a Licena/UFV, no contexto 

de seus projetos políticos e pedagógicos, devam dar especial atenção a essa questão do 

engajamento político de jovens do campo. 

Consideramos ainda, que a arte, a cultura, a cultura popular, deva se consolidar como 

uma dimensão importante a ser trabalhada no processo de construção da agroecologia pela 

juventude, não só em sua dimensão instrumental, metodológica, mas enquanto parte 

constitutiva de um projeto de campo baseado na agricultura familiar camponesa e na 

agroecologia. 

Do ponto de vista da condição juvenil das juventudes que estão presentes no campo, na 

Zona da Mata, no sentido mais amplo, os vários depoimentos de jovens e de lideranças do 

movimento agroecológico apontam que grande parte dos fatores que incidem na decisão dos/das 

jovens sobre sair ou permanecer no campo são os mesmos que podem ser verificados em outras 

regiões, tais como: as possibilidades de acesso à escola, às atividades de lazer e de socialização 

com outros jovens; as opções de trabalho e geração de renda própria; a autonomia para fazer 

suas próprias escolhas de cunho afetivo ou profissional. Enfim, as possibilidades de realização 

de seus projetos de vida. 

Em nossa pesquisa, procuramos identificar quais são estes fatores na perspectiva de 

jovens do campo e lideranças que vivenciam experiências agroecológicas, analisando as 

possíveis relações entre a vivência da agroecologia e a incidência de tais fatores. Muitos dos 

fatores identificados como limites/dificuldades para o protagonismo juvenil na construção das 

experiências agroecológicas são os mesmos que incidem na decisão dos/das jovens de ficar ou 

sair do campo. É o caso das dificuldades na posse da terra e autonomia, das relações desiguais 

de gênero, do tipo de educação que se tem acesso, entre outros fatores. 

E as histórias de vários jovens entrevistados demonstram como a agroecologia tem 

contribuído na geração de renda daqueles que tem autonomia e acesso à terra, a partir da 

diversificação produtiva, inserção estrategicamente organizada nos mercados etc. E a vivência 

de uma experiência agroecológica também contribui para os/as jovens que buscam uma atuação 

profissional como educadores/as ou técnicos/as. 

As experiências agroecológicas vivenciadas, mesmo que ainda de forma limitada, 

também demonstram contribuir no enfrentamento de conflitos relacionados ao autoritarismo, à 

falta de diálogo, na medida em propiciam processos de formação e reflexão que estimulam o/a 
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jovem a questionar práticas sociais e valores tradicionais que perpetuam relações desiguais 

entre gêneros e gerações, que fortalecem sua autoestima e empoderamento, que contribuem na 

ampliação dos espaços de diálogo.  

Há ainda vários depoimentos apontando que a vivência da agroecologia contribui para 

fortalecer o vínculo dos jovens com o campo, de se sentirem como parte do ambiente onde 

vivem e trabalham, de estarem contribuindo com a melhoria da sociedade, construindo um 

mundo melhor, através da prática da agroecologia. 

Portanto, a partir destes depoimentos, podemos dizer que a vivência nas experiências 

agroecológicas, e nos movimentos, contribuem na valorização do campo como lugar de vida e 

realização pessoal, independentemente do jovem permanecer ou não no campo, como 

agricultor/a. Algo que foi possível constatar na análise dos projetos de vida e de futuro dos 

jovens e das jovens entrevistadas.  

Neste sentido, estamos nos referindo a uma juventude engajada nas experiências 

agroecológicas e nos movimentos que lhe dão suporte, de jovens que tiveram uma formação 

política que lhes permitiu adquirir uma visão crítica da sociedade, que buscam realizar seus 

sonhos, na cidade ou no campo, sem deixar de ser eles mesmos, sem deixar de ser camponeses. 

Camponeses? 

É aqui que buscamos estabelecer relações entre a condição juvenil e a condição 

camponesa, e o papel que os/as jovens vem desempenhando no movimento agroecológico da 

Zona da Mata. Ao longo da nossa pesquisa foi possível identificar várias formas de expressão 

de uma condição camponesa por parte destes jovens, assim como a influência da vivência das 

experiências agroecológicas nesta condição. Condição expressa, especialmente, nos projetos de 

vida destes jovens e destas jovens, seja a partir da produção agroecológica em seus sítios, seja 

na busca por uma atuação profissional na qual possam contribuir na valorização e 

desenvolvimento da agricultura familiar camponesa e agroecológica. 

A vivência das experiências agroecológicas, sob a influência da pedagogia do 

movimento agroecológico da Zona da Mata e de diferentes processos de socialização 

oportunizados pelo contexto atual em que vivem, vem contribuindo para que tais jovens possam 

agregar à sua condição camponesa outros valores e práticas sociais, diferentes daqueles que 

predominam na agricultura familiar camponesa tradicional. O que lhes permite vislumbrar uma 

nova condição camponesa onde as relações sociais de gênero e gerações possam ser mais 

igualitárias, não mais centradas no poder patriarcal autoritário; onde as relações com o meio 

urbano possam ser intensificadas, sem que isso implique na perda de sua identidade com o 
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campo; onde a relação com o meio acadêmico/científico represente a oportunidade de 

ampliação das capacidades dos próprios camponeses construírem conhecimento. 

O que buscamos evidenciar é a existência de uma condição juvenil camponesa que pode 

ser analisada como parte integrante do movimento permanente de atualização do campesinato 

a novos contextos vivenciados na Zona da Mata Mineira. Uma condição juvenil que emerge 

como experiência histórica no processo social de construção da agroecologia nesta região e que, 

a despeito de sua representatividade numérica na atualidade, precisa ser visibilizada.  

A existência desta condição juvenil camponesa não quer dizer que não existam outras 

condições juvenis, ou representações sociais, relacionadas às juventudes do campo na Zona da 

Mata. A vivência de uma experiência agroecológica exerce influência não somente em jovens 

que expressam de alguma forma esta condição juvenil camponesa, mas também em outras 

possibilidades de ser jovem no campo. Há, portanto, outras possibilidades de relacionar a 

agroecologia com as juventudes do campo na Zona da Mata, mas o que buscamos evidenciar 

em nossa pesquisa foi esta relação entre a agroecologia e uma condição juvenil camponesa, 

expressa por jovens que vem cumprindo um importante papel na construção da agroecologia 

na região. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: “JUVENTUDES DO CAMPO E AGROECOLOGIA NA ZONA DA MATA 

DE MINAS GERAIS”  

Pesquisador responsável: Eugênio Alvarenga Ferrari  

Instituição: Universidade Federal Fluminense – Programa de Pós-Graduação em Educação 

Telefone para contato: 31 – 99970 2327 

e-mail: ferrari@ctazm.org.br 

Nome do voluntário: ____________________________________________  

Idade:______________ RG:______________________________________ 

 O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário, concedendo uma entrevista para 

a pesquisa “JUVENTUDES DO CAMPO E AGROECOLOGIA NA ZONA DA MATA DE 

MINAS GERAIS”, de responsabilidade do pesquisador Eugênio Alvarenga Ferrari. A pesquisa 

tem como objetivo analisar a relação entre as experiências de agroecologia e a condição e 

situação juvenil de jovens do campo em um município da Zona da Mata de Minas Gerais. Para 

a realização da pesquisa serão utilizadas diferentes metodologias, incluindo entrevistas com 

jovens do campo, agricultores e agricultoras familiares, localizados na Zona da Mata de Minas 

Gerais, especialmente no município de Araponga. As entrevistas terão tempo médio de cento e 

vinte minutos e podem gerar incômodo ou desconforto pelo tempo de duração e do 

constrangimento em virtude de perguntas sobre narrativas pessoais. A fim de minimizá-los, 

serão evitadas perguntas de caráter constrangedor. O Sr.(a) poderá a qualquer momento solicitar 

novas informações sobre a pesquisa. Também poderá se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer momento. A recusa não acarretará em qualquer problema para o 

Sr.(a). A identidade do Sr.(a) será mantida em sigilo e o nome ou o material que indique a 

participação (áudio) não serão divulgados sem a sua permissão. A pesquisa não gerará benefício 

mailto:ferrari@ctazm.org.br
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direto ao Sr.(a), como remuneração pela participação como entrevistado. O trabalho pode gerar 

benefícios indiretos, como o registro de processos que contribuam na adequação de políticas 

públicas de inclusão das juventudes do campo e de fortalecimento da agroecologia e agricultura 

familiar. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e a 

outra será fornecida ao Sr.(a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos após o término da 

pesquisa, e depois desse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo à legislação brasileira, em 

especial, à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e utilizarão as informações 

somente para fins acadêmicos e científicos.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração 

os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 

acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram 

defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. 

Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa na área de Humanas da Universidade Federal Fluminense (CEP 

HUMANAS/UFF). Endereço: Campus da Praia Vermelha - UFF - Instituto de Física (3º andar 

- torre nova). Rua Passo da Pátria, 156. Bairro: Boa Viagem. Niterói - RJ. E-mail: 

cephumanasuff@gmail.com  

Eu,___________________________________________________________________  

RG:____________________________________, declaro ter sido informado(a) e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Niterói, ______ de __________________ de 2018.  

_____________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Nome do Pesquisador Responsável: Eugênio Alvarenga Ferrari  

Endereço: Condomínio Semdomínio, casa 09. Bairro Violeira. Zona Rural. CEP -36578-899. 

Viçosa – Minas Gerais.  

mailto:cephumanasuff@gmail.com
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Telefone: (31) 99970 2327   /   e-mail: ferrari@ctazm.org.br 

Nome do Orientador Responsável: Marcos Marques de Oliveira 

Endereço: Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. Rua Prof. 

Marcos Valdemar Freitas Reis, s/n – Campus Gragoatá, Bloco D, sala 514 – Cep: 24210-201. 

Niterói - RJ – Brasil.  

Telefone: (21) 2629-2696  /  email: marcos_marques@id.uff.br  

 

 

 

 

APÊNDICE I 

 

Roteiro Entrevista com Jovens 

Seção: Experiência Agroecológica 

1. Como você conheceu a proposta da agroecologia, ou teve contato com uma experiência 

agroecológica? Me conte como foi o primeiro dia que você teve contato com uma 

experiência? Como se sentiu? 

2. Como você pratica a agroecologia? Como se sente construindo uma experiência 

agroecológica? Como resolve as dúvidas que você tem? 

3. Você enfrentou algum conflito ou desafio em praticar a agroecologia? Como o enfrentou? 

 

Seção: Educação Escolar 

4. Onde você estudou? Como entrou para a escola? Me conte como foi o primeiro dia que você 

entrou na escola. Como se sentiu? Fale sobre um dia que te marcou na escola. Um dia feliz. 

Um dia triste. 

5. Como era a ida para a escola? Quem te levava para a escola nos primeiros dias? O que achava 

que ia acontecer lá? Que sentimentos predominavam? Lembra como foi que se acostumou 

com a escola? Houve algum acontecimento que ajudou? 

6. Alguma vez o assunto da agroecologia apareceu na escola? Como foi? Você já falou alguma 

coisa relacionada com a agroecologia na escola, com seus colegas ou nas aulas? Como se 

sentiu quando falou sobre agroecologia na escola?  

 

Seção: Trabalho 

7. Como é o seu trabalho? Como você aprendeu a fazer esse trabalho? Como se sente fazendo 

esse trabalho? Me conte como foi o primeiro dia neste trabalho, como se sentiu? 

8. Você já teve outro tipo de trabalho? Quais? Como iniciou esses trabalhos? Como se sentia 

fazendo esses trabalhos? Como foi que parou de fazer esses trabalhos? 

mailto:marcos_marques@id.uff.br


 

296 

9. A experiência que teve com a agroecologia influencia de alguma forma o seu trabalho? 

Como? Em caso contrário, porque acha que não teve influência? 

 

Seção: Vida pessoal / familiar / comunitária 

10. Como é sua vida, o dia a dia, na sua casa? Como é sua relação com a família? Com sua 

mãe? Com seu pai? Com seus irmãos e irmãs? Me fale sobre algum acontecimento que 

demonstre como é a relação com sua família. 

11. Quando se sente bem em casa? Fale sobre um dia em que se sentiu bem em casa. Quando 

não se sente bem em casa? Fale sobre um dia em que não se sentiu bem. 

12. Com quem você conversa sobre agroecologia em casa? Como é essa conversa? O que você 

sente quando conversa sobre isso em casa? A experiência com a agroecologia tem alguma 

influência sobre como são as relações na sua família? Como as diferentes ideias sobre a 

agroecologia são discutidas na sua casa? 

13. Como se relaciona com as pessoas da sua comunidade? Como fez amizades na sua 

comunidade? Me conte como foi o dia que iniciou a amizade com alguém da comunidade. 

Me conte como foi o dia que terminou a amizade com alguém. 

14. Com quem você conversa sobre agroecologia na sua comunidade? Como é essa conversa? 

O que você sente quando conversa sobre isso na sua comunidade? Como as diferentes 

ideias ou conflitos relacionados com a agroecologia são tratados / encaminhados em sua 

comunidade? 

15. Você já teve algum relacionamento amoroso? Como conheceu esta(s) pessoa(s)? Me conte 

como se sentiu no primeiro dia do namoro? Se terminou algum namoro, me conte como foi 

o dia em que terminou? 

 

Seção: Lazer 

16. O que você mais gosta de fazer? E o que menos gosta de fazer? Como você se diverte? Me 

fale sobre um dia que você se divertiu muito. Me conte como são seus dias de descanso 

(quando não precisa trabalhar, estudar...) 

 

Seção: Planos de futuro 

17. Você tem algum plano para o futuro? Em relação ao trabalho? Em relação ao estudo? Em 

relação à onde morar etc? 

18. Fale sobre algum fato marcante em sua vida, que influenciou como você é hoje ou o que 

você pretende ser no futuro? 

19. Fale sobre o que você está fazendo hoje, pensando em seu futuro.  

 

Seção: Fotografias 

(Pedir ao narrador que envie uma ou duas fotos de algum objeto, ou lugar que são significativos 

para ele, que representam algo importante na sua vida) 
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20. Porque escolheu este objeto / lugar para fotografar? Explique o que representam os 

diferentes elementos presentes nesta fotografia. Era isso que pensava quando fez a fotografia 

ou naquele momento pensava em outras coisas? Como se sentiu fazendo esta fotografia?  

21. Outras perguntas complementares referentes às seções anteriores ou à fotografia 

 

Seção: Representações sobre as juventudes do campo no movimento agroecológico 

22. Como os/as jovens tem contribuído na construção das experiências agroecológicas? 

23. Quais os limites e/ou dificuldades para que os/as jovens possam ter um papel mais 

ativo/protagonista na construção das experiências agroecológicas? 

24. O que cabe aos jovens fazer para que tenham um papel mais ativo/protagonista? 

25. Em sua opinião, qual a representação que as pessoas mais velhas têm da juventude? Ou 

seja, como que estas pessoas enxergam a juventude e o papel que esta tem na construção da 

agroecologia? 

 

Roteiro Entrevista com Adultos / Lideranças 

1. Como os/as jovens tem contribuído na construção das experiências agroecológicas? 

2. Quais os limites e/ou dificuldades para que os/as jovens possam ter um papel mais 

ativo/protagonista na construção das experiências agroecológicas? 

3. O que cabe aos jovens fazer para que tenham um papel mais ativo/protagonista? 

4. Questão da posse da terra / autonomia dos jovens (3 situações identificadas): Como é feito 

esse debate no movimento sindical? O que está por trás, ou o que influencia essas 3 

situações? 

5. Principais fatores que incidem na decisão de ficar ou sair da roça. 

6. Qual a importância da dimensão cultural para uma maior participação e protagonismo da 

juventude nas experiências agroecológicas e/ou no movimento agroecológico na Zona da 

Mata 

 

Questões colocadas para o debate com jovens (em um grupo pelo whatsapp) 

1. Em relação às três situações verificadas em relação à pose da terra e autonomia:  

 É comum essas três situações? Quais outras? Qual predomina em seu município? 

 O que influencia para que existam essas situações diferentes? Especialmente em 

relação à autonomia na renda? 

 Essa é uma questão importante no debate sobre a sucessão? Esse debate é feito? Onde? 

 

2. Atualmente, quais são os fatores que mais influenciam a decisão do jovem, ou da jovem, 

em sair ou permanecer no campo?  
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3. A vivência de uma experiência agroecológica pelo jovem contribui para que ele, ou ela, 

mantenha um vínculo maior com o campo? Que tipo de vínculo? Porque? 

 

4. De que forma a arte, a cultura, a cultura popular pode ser uma dimensão a ser trabalhada 

para favorecer o protagonismo dos jovens nas experiências agroecológicas?  

 


