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RESUMO 

As sabedorias tradicionais camponesas constituem um importante acervo de 

conhecimentos que foram construídos ao longo de décadas, através das 

relações de trabalho estabelecidos entre a natureza e entre os membros da 

família, comunidade e região. Esses conhecimentos realizam um movimento de 

reconstrução, sendo repassados e enriquecidos de gerações em gerações. Da 

mesma forma, a agroecologia nos apresenta essa relação com a natureza, capaz 

de, também, construir novos conhecimentos. O presente trabalho busca 

compreender como que, a partir do desenvolvimento do capitalismo no campo 

brasileiro, se deu o processo de desconstrução das sabedorias tradicionais 

camponesas, e como esse conhecimento pode ser construído e reconstruído a 

partir de novas relações com a natureza, sendo a agroecologia um modelo capaz 

realizar esse movimento. Através de um estudo de caso de uma propriedade de 

produção agroecológica, apresento os princípios da agroecologia, o movimento 

de resgate de saberes tradicionais através do desenvolvimento de 

agroecossistemas, o entrelace de saberes entre os componentes da família, as 

influências nos momentos de formação na comunidade, movimentos sociais e a 

educação para a construção do conhecimento agroecológico.  

Palavras-Chave: Saberes tradicionais, Agronegócio, Agroecologia, Agricultura 

camponesa, Construção do conhecimento agroecológico.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Traditional peasant wisdoms constitute an important body of knowledge that has 

been built up over decades through the established working relationships 

between nature and family, community and region members. This knowledge 

realizes a movement of reconstruction, being passed on and enriched of 

generations in generations. In the same way, agroecology presents us with this 

relationship with nature, capable of also building new knowledge. The present 

work seeks to understand how, from the development of capitalism in the 

Brazilian countryside, the process of deconstruction of traditional peasant 

wisdoms has taken place, and how this knowledge can be constructed and 

reconstructed from new relations with nature, agroecology being a model capable 

of performing this movement. Through a case study of a property of 

agroecological production, I present the principles of agroecology, the movement 

to rescue traditional knowledge through the development of agroecosystems, the 

interweaving of knowledge among the components of the family, influences in 

times of formation in the community, social movements and education for the 

construction of agroecological knowledge. 

 

Key words: Traditional Knowledge, Agribusiness, Agroecology, Peasant 

farming, Construction of agroecological knowledge.  
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INTRODUÇÃO 

Diante da minha caminhada de vida, baseada na vivência camponesa, filha e 

neta de camponeses que trabalham a terra, tendo-a como fonte de subsistência, 

venho desde criança me envolvendo com os processos produtivos da 

propriedade. E foi a partir dessa minha infância no trabalho camponês que os 

primeiros saberes sobre as plantas, o solo e as formas de trabalho na terra foram 

se constituindo em minha vida através dos ensinamentos cognitivos e práticos 

de meus pais. Conhecimentos esses que meus pais adquiriram na convivência 

e trabalho de seus familiares.  

Nessa caminhada de vida que também se passa pelo âmbito comunitário da 

comunidade São Judas Tadeu, percebi o quanto os saberes tradicionais 

populares norteiam as tomadas de decisão das famílias camponesas nos 

processos produtivos das propriedades, levando-se em consideração as 

estações, fases da lua, tipos de consórcios, conhecimento do solo, topografia da 

área, entre outros. Dessa forma, as famílias camponesas dessa comunidade que 

manifestam esses conhecimentos tornam um centro de resistência, uma vez que 

o contexto da agricultura local e regional trabalha na lógica do modelo do 

agronegócio. 

O agronegócio tem suas raízes fundadas na Revolução Verde, e inicia-se a partir 

da segunda metade do século XX, em um projeto político ideológico que 

apresentava um modelo de desenvolvimento agrícola “modernizado” (SILVA, 

1981), com a promessa de libertar a humanidade de sua maior problemática 

existencial: a fome; apontando caminhos para uma lógica de produção 

centralizada na racionalidade econômica do lucro, com produção de alta escala 

através de maquinarias e insumos químicos industriais. Para isso, era preciso 

superar o “atraso” no meio rural, que segundo Peterson (2015), seriam todas as 

visões e vivências incongruentes com o projeto político ideológico que se 

apresentava, tornando os camponeses e os povos originários um dos principais 

agentes do “atraso” do projeto que se ascendia, uma vez que seus modelos de 
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produção iam a caminhos contrários aos que se apresentavam rumo à 

consolidação do capitalismo no campo. 

Dessa forma, um novo contexto é desenhado para o meio rural baseado na 

“modernização dolorosa” (SILVA, 1981).  As especificidades que norteavam os 

trabalhos dos ecossistemas e culturas locais deixaram de funcionar, segundo 

Peterson (2015), como centro gravitacional das dinâmicas de inovação técnica 

e social, perdendo sentido para uma racionalidade tecnocrática e generalizada. 

Nesse sentido, os parâmetros técnicos e econômicos prescritos pela 

modernidade passaram a determinar as rotinas de trabalho no meio rural.  

Peterson (2015) classifica esse acontecimento como “Memoricídio Cultural”, 

onde essa ruptura histórica na agricultura torna irrelevante a produção local de 

conhecimentos através da vivência e experimentação da mesma forma, a 

construção do conhecimento passada de geração em geração pelas culturas 

camponesas e povos originários, chamada por Toledo e Barrera - Bassols 

(2015), como “Memória Biocultural”, tornaram-se elementos supérfluos e 

descartáveis. 

É partindo dessa premissa que afirmo que a comunidade camponesa na qual 

resido são centro de resistência a esse modelo de produção caracterizada pelo 

agronegócio. O município de Montanha traz em sua organização fundiária e 

produção agrícola característicos do “tripé” do agronegócio, sendo eles: Grandes 

extensões de terras, monocultivos para exportação e o uso abusivo tecnológico 

presente em maquinários, insumos químicos e agrotóxicos, tudo isso ligado 

diretamente a relação e dependência às multinacionais do agronegócio que 

centralizam e concentram a maior parte das operações econômicas do campo. 

Hoje o município é caracterizado por grandes extensões de terras ocupadas 

pelas atividades de pecuária de corte e leite, e pelos monocultivos de eucalipto, 

onde as terras que esses monocultivos se encontram são de pose de grandes 

latifundiários que realizam contratos de uso de suas terras por multinacionais, 

como a FIBRIA.  

Para as comunidades que resistem, o conhecimento tradicional, as experiências 

e a agroecologia se tornam importantes aliados em combate ao sistema do 
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agronegócio. Sendo assim, me veio a toma importantes questões a serem 

questionadas: Como que os conhecimentos tradicionais de produção 

manifestado pelas famílias camponesas são constituídos ao longo do tempo? 

Por que e como esse conhecimento foi se perdendo ao longo do tempo? E como 

hoje podemos resgatar novamente esses conhecimentos, reaproximando o 

homem a terra, a natureza? 

Em busca de entender essas indagações, este trabalho tem como objetivo 

aprofundar a compreensão do papel dos saberes tradicionais dos agricultores na 

construção do conhecimento agroecológico no sítio Beija Flor, residentes da 

Comunidade São Judas Tadeu. Buscamos entender como esses saberes 

tradicionais populares foram construídos e resgatados ao longo da história no 

cotidiano do trabalho camponês, e como foi se perdendo ao longo do 

desenvolvimento do capitalismo no campo, e por fim descrever e analisar uma 

experiência familiar na retomada do saber tradicional popular na construção da 

agroecologia.  

Dessa forma, esse trabalho está organizado em 3 capítulos. No primeiro 

discutirei sobre o movimento dialético da construção dos saberes tradicionais 

camponeses, e a fonte de sua reprodução: o trabalho, as relações estabelecidas 

com os agroecossistemas de acordo com o repertório de conhecimentos do 

indivíduo, e como esses saberes são construídos ao longo do tempo entre as 

gerações. No segundo capítulo realizo uma análise histórica de como o 

desenvolvimento do capitalismo no campo destrói os saberes tradicionais 

camponeses e como nos dias atuais o agronegócio age de forma a englobar os 

camponeses em sua lógica de produção e mercado financeiro. E por fim, no 

terceiro capítulo apresento a agroecologia como forma de superação do modelo 

produtivo do agronegócio capaz de regatar os saberes tradicionais camponeses, 

buscando entendê-las nos processos produtivos de minha família, camponeses, 

que trabalhamos na transição agroecológica. Buscaremos sobre um pouco de 

sua história, e as influências do agronegócio nas percas dos saberes 

tradicionais. Em seguida, buscaremos entender a construção do conhecimento 

agroecológico, o papel de autores sociais como movimentos sociais e a 

educação do campo, os seus princípios, como se estabelece a relação de 
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trabalho com os sistemas produtivos, aprofundando essa experiência a luz das 

referências apresentadas. 

Para atingir tais objetivos, adotei como metodologia a pesquisa qualitativa, 

adotando os seguintes passos: Pesquisa Bibliográfica sobre a construção dos 

saberes populares ao longo do tempo, nas relações familiares, comunitárias 

regionais, sobre as perspectivas teóricas de Victor M. Toledo e Narciso Barrera 

–Bassols;  sobre o desenvolvimento do agronegócio e suas tecnologias, 

entendendo como o mesmo influencia na mudança das relações de trabalho do 

camponês com a natureza, sobre as perspectivas teóricas de  José Graziano 

Silva e José de Souza Martins, e os pilares da agroecologia, adentrando sobre 

os entrelaçamentos de saberes populares e científicos, sobre as perspectivas 

teóricas de Miguel Altieri, Luís Carlos Pinheiro Machado e Luís Carlos Pinheiro 

Machado Filho; Entrevista Semiestruturada (GIL, 2008), com a minha família, 

camponeses e com base de produção na agroecologia, que residem no 

município de Montanha; e sua Sistematização com análise dos dados coletados 

a luz das referências teóricas da agroecologia. A entrevista foi realizada com 

toda a família, composta por 4 integrantes, que serão identificados conforme a 

inicial do nome e idade. As iniciais de M1 representado pela mulher e M2 

representado pelo homem e sendo a geração mais velha, e as iniciais de D1 

representado por uma mulher e D2 representado por um homem, na qual 

representam a geração mais nova, ambos possuem formação superior e o curso 

de técnico em agropecuária.      

1 - CARACTERIZANDO A REGIÃO DO MUNICÍPIO DE MONTANHA: 

O município de Montanha está situado no extremo norte capixaba, limitando-se 

ao norte com o município de Nanuque - MG, ao sul com Pinheiros, a leste Pedro 

Canário   e a oeste com Mucurici e Ponto Belo. Compõem o Município os Distritos 

de São Sebastião do Norte e Vinhático, perfazendo uma área total de 1.090 km², 

emancipando-se como Município no ano de 1964.    

Montanha começou a se constituir a partir do Século XX, mais especifico nas 

década de 20, sendo uma região rica em fauna e flora que despertou interesse 
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em madeireiras devido a demanda internacional, destacando-se no extremo 

norte a ação de três madeireiras, sendo uma delas situada em Montanha. 

Estas madeireiras, sendo conhecida na região como Companhia Industrial de 

Madeira, tiveram papel importante na constituição de vilarejos como Vinhático 

(distrito de Montanha), que foram formados a partir de acampamentos e 

aglomerações, produzidos pela logística de exploração da madeira por essas 

empresas. O próprio nome Vinhático se refere a uma espécie arbórea da Mata 

Atlântica que atualmente apresenta com baixa densidade populacional, devido a 

sua exploração (BERNARDO NETO,2012).  

A chegada das companhias de madeireiras na região foi o início do êxodo rural, 

que segundo relados da Senhora Noêmia – uma moradora do município, a 

exploração da florestas na região foi um grande acordo feito com o governo do 

estado, ofertando as madeiras às companhias e as mesma retribuíam com a 

abertura de estradas, principal demanda da região naquele período. As 

companhias madeireiras eram seguradas por tropas, que chegaram junto na 

região. Essas tropas eram regidas pelo Major Djalma, na qual tinham a função 

de desalojar os posseiros das terras que eram demarcadas pela Companhia. 

Muitos camponeses foram fortemente reprimidos por soldados, expulsando-os 

de suas terras, e tal repressão foi motivada pela aliança dos fazendeiros o com 

as companhias (BERNARDO NETO, 2012), uma vez que para as empresas, era 

mais fácil negociar com apenas um dono de uma vasta área de terra do que 

negociar com vários pequenos proprietários. As companhias forneciam as 

condições necessárias para que um único proprietário requeresse para si uma 

enorme área de terras, terras essas das famílias camponesas que foram 

expulsas. As empresas custeavam a legitimação dessas terras para o 

fazendeiro, que permitia em contrapartida, que as empresas tivessem o livre 

acesso à áreas para retirada da madeira (BERNARDO NETO, 2012). 

Essa forma de exploração da terra contribui para que hoje Montanha se torna-

se um município de vastas terras latifundiárias geridas por um pequeno grupo, 

como demostrado na tabela 01, a baixo. 
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TABELA 01: ÁREAS OCUPADAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR E NÃO 

FAMILIAR NO EXTREMO NORTE CAPIXABA NO ANO DE 2006. 

Brasil, Unidade da Federação e 
Município 

Agric. Familiar Agric. Não Familiar 

nº Área nº Área 

Brasil 4.366.267 80.102.694 809.369 253.577.343 

Espírito Santo 67.414 966.613 16.947 1.873.241 

Montanha – ES 698 19.003 213 52.850 

Mucurici – ES 357 8.595 83 25.664 

Pinheiros – ES 527 6.599 169 55.704 

Ponto Belo – ES 276 4.389 79 18.141 

Fonte: IBGE – Censo agropecuário 2006 
Nota: Tabela organizada pela autora, 2019.  

A ocupação da terra em montanha demostra uma a desigualdade latifundiária do 

município, na qual o mapas (Figuras 01 e 02) traz essa desigualdade mais 

exemplificada. Os círculos representam os números de estabelecimentos 

agropecuários, quanto maior o círculo, maior o número de estabelecimentos, e 

as cores representam a porcentagem de terra que esses estabelecimentos 

ocupam. 
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Figura 01: Mapa de Área e Estabelecimentos 
Agropecuários de 0 a menos de 100 há. 

Figura 02: Mapa de Área e Estabelecimento 
Agropecuários de 100 a menos de 1000 há 

  
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006 Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006 

Percebe-se que o número de estabelecimentos agropecuários com terras de 0-

100 há são numerosos em todo o estado do Espírito Santo, não diferente de 

Montanha que está representado pelo círculo da faixa 3, que representa mais de 

1000 estabelecimentos, porem em contraste com a ocupação de terra, pois 

representa cerca de 30 % da terra ocupada no município. Por outro lado, no 

mapa 02 percebemos o restante da terra (70%) encontra-se ocupada, por cerca 

de 250 estabelecimentos que possuem de 100 há á 1000 há de terra, 

concentrando muita terra em poucos grandes estabelecimentos. 
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O elevado número de estabelecimentos agropecuários de 0 a 100 há em 

comparação a outra categoria é representado no município principalmente por 

pequenas propriedades, que surgiram a partir da reforma agraria, totalizando 06 

áreas de assentamentos no município, que permitiram o acesso à terra para 

cerca de 300 famílias (tabela 02), e também por pequenas propriedades rurais 

da agricultura familiar, onde seus aglomerados formam as comunidades rurais. 

Entre essas comunidades está a comunidade de São Judas Tadeu. São nessas 

áreas de assentamentos e comunidades que a produção de alimentos, 

diversificação e mão de obra familiar estão presentes, porém, não distante do 

tripé do agronegócio, uma vez que muitas dessas propriedades entram na lógica 

do monocultivo de café e tantas outras são dependentes dos insumos químicos 

como adubos e agrotóxicos. 

TABELA 02: ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NO MUNICÍPIO 

DE MONTANHA 

NOME DO ASSENTAMENTO 
E/OU ASSOCIAÇÃO 

CONTEMPLADA MODALIDADE 

Nº DE FAMÍLIAS 
ASSENTADAS E/OU 

BENEFICIADAS 

1 Assentamento Francisco 
Domingos Ramos Estadual 25 

2 -Bela Vista Estadual 34 

3- Córrego do Balão Estadual 7 

4- São Sebastião  INCRA 72 

5- Adriano Machado  INCRA 74 

6- Oziel Alves INCRA 55 
Fonte: INCAPER/ELDR, Montanha 2010. 
Nota: Tabela organizado pelo autora, 2019.  

Entre as comunidades rurais, destacamos a Comunidade São Judas Tadeu, 

localizada entre a estrada do Distrito de Vinhático (Montanha) e Distrito de 

Floresta de Floresta do Sul (Pedro Canário). As primeiras famílias chegaram na 

região no ano 1945 e hoje a comunidade possui cerca de 45 famílias distribuídas 

entre camponeses pequenos proprietários, trabalhadores assalariados, médios 

e grandes proprietários (Figura 03). As famílias de camponesas que trabalham 

na terra na comunidade possuem atividades agrícolas com plantios de café, 

banana, aipim, laranja, mamão, cana, abóbora, mandioca, caju, milho, feijão de 
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arranca, batata doce, amendoim preto, feijão de corda, pimenta do reino, coco. 

Há também algumas criações como gado de corte, gado de leite, porco, galinha 

caipira, galinha da angola, peru, pato. Também encontra-se agroindústrias para 

processamento da mandioca somando três farinheiras que produzem farinha, 

goma seca azeda e doce, goma fresca e puba, e produção de biscoitos caseiros 

de goma (SILVA, 2018). A classificação dos estabelecimentos feita pelo autor foi 

feita de acordo com o tamanho do módulo fiscal, sendo em montanha um modulo 

equivalente a 60 hectares de terra. Para além disso, levou-se em consideração 

as formas de produção, linhas de comercializações, entre outros.  

Figura 03: Estrutura fundiária da Comunidade São Judas Tadeu – distribuição dos 

estabelecimentos por categorias e condição de acesso a terra.  

Fonte: Dados colhidos por Silva, 2018.  

Nota: Gráfico Organizado pela autora, 2019.  

No quesito produção e contato com a terra, a memória e saberes dos que 

residem na comunidade, o contato familiar e as formas de organização social 

mostrarão a qual caminho a produção seguirá. Em Montanha se percebe a 

insatisfação dos agricultores que estão presos a um círculo de produção 

baseada em altos custos de produção por aquisição de adubos e químicos e 

agrotóxicos, e presos a um mercado onde a sua produção possui um valor 

mínimo. Sendo assim, a agroecologia chegou para os agricultores em duas 

linhas de frente, sendo uma delas através da formação política com um grupo de 

agricultores que participavam do Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) e, 

Grandes 
Proprietários

2%
Médios

7%
Assalariados

9%

Camponeses
82%
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para outras famílias, através do STR-Montanha (Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Montanha) e INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 

Técnica e Extensão Rural) com as propostas de produção agroecológica através 

do projeto de Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS). Nesse 

sentido, a comunidade São Judas Tadeu, demostrou-se uma pioneira na 

organização e produção agroecológica através das famílias que participavam do 

Movimento dos Pequenos Agricultores, e também da influência do ensino da 

EFAV (Escola Família Agrícola de Vinhático) aos jovens da comunidade. 

E é na comunidade São Judas Tadeu que encontra-se o Sitio Beija Flor, um sitio 

de herança familiar, administrado pela minha família, camponeses, cuja o nosso 

objetivo está na produção de alimentos na base agroecológica, respeitando 

todas as formas de vidas existente nesse espaço. 

2 - NOSSAS RAÍZES: O MOVIMENTO DIALÉTICO DA CONSTRUÇÃO DOS 

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 

2.1 O MOVIMENTO DIALÉTICO DOS SABERES TRADICIONAIS 

A Dialética compõem-se nas leis de desenvolvimento da sociedade, e tem como 

ponto de partida a realidade objetiva. Desde os primeiros registros, os homens 

configuram a sua relação com a natureza através do trabalho, produzindo bens 

de que necessitava para o seu manuseio com a natureza, aprendendo e 

modificando-os de acordo com a necessidade de utilização desses instrumentos 

no trabalho. Sendo assim, o conhecimento começa pela experiência, pela pratica 

e a ela volta dialeticamente (SANTOS e GASPARIN, 2015). A lógica dialética é 

uma possibilidade de compreensão da realidade como essencialmente 

contraditória e em permanente transformação (PIRES, 1997 apud KONDER, 

1981). Sendo assim, segundo Villoro (1997), o conhecimento e a sabedoria 

constituem-se dois modelos ideais e dominantes de conhecer a realidade. 

PIRES (1997, apud RUSSEL, 1918), os distingue como dois sistemas cognitivos, 

definindo que o conhecimento constrói pela descrição e a sabedoria pela 

familiaridade e segundo ambos são formas de crer, reconhecer e significar o 

mundo, pois são modelados, construídos e legitimados por meio de práticas 

individuais e sociais que influenciam a sua construção de forma qualitativa.  
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Por isso, a humanidade, produzida histórica e coletivamente pelos homens, 

descreve-se sobre o conjunto de instrumentos, conhecimentos e objetivos com 

os quais se relacionam com a natureza e com seus semelhantes para promover 

a sobrevivência. A forma histórica de promover essas sobrevivência chama-se 

trabalho, portanto a centralidade nas relações sociais e construção do 

conhecimento acontece pelo trabalho (PIRES, 1997). Sendo assim, o 

conhecimento e a sabedoria como formas de crer, reconhecer e significar o 

mundo (TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, 2015 apud BARRERA-BASSOLS, 

2003), o conhecimento tradicional, construído nas relações de trabalho na 

natureza, é dialético, e no campo da agricultura, onde a vida e a humanidade se 

inicia e cria as suas condições de sobrevivência, o camponês em sua prática 

entende a complexidade do seu sistema de produção, analisa e modifica-o de 

acordo com suas necessidades de sobrevivência (VILLORO,1997).  

Na constituição de suas práticas, os agricultores possuem em sua memória um 

detalhado catálogo de conhecimentos sobre a estrutura e elementos da 

natureza, as relações de trabalho que se estabelecem entre eles, os processos 

e dinâmicas e seu potencial utilitário. Esses meios intelectuais para apropriar-se 

da natureza, o conhecimento construído, torna-se componente decisivo no 

desenho e estratégia de sobrevivência baseado no uso múltiplo dos recursos da 

natureza.  

Historicamente, devemos relatar a relação das sociedades tradicionais com a 

natureza, que para além de uma agricultura, caça e extração de subsistência, 

demonstram altos níveis de diversidade, autossuficiência e produtividade 

ecológica, tendo como base o uso da energia solar e biológica, possuindo uma 

relação de respeito e harmonia com a natureza (ALTIERI, 2012). Os 

camponeses de nossa atual sociedade são herdeiros dos conhecimentos das 

sociedades tradicionais, em especial os indígenas, que estabelecem uma 

relação respeito e harmonia a natureza.  

Não se vê a terra como recurso meramente econômico, mas como principal fonte 

produtiva, o próprio centro do universo, o núcleo da origem, onde a mesma 

possui o seu ritmo, sua energia e seu próprio tempo, harmonicamente, e 

devemos entender essa harmonia e trabalhar de acordo com seu ritmo, 
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constituindo assim em sua pratica, a construção de seu conhecimento. 

(CASTRO,2007). 

Esse respeito e percepção que coisas vivas e não vivas, no mundo natural e 

social, estão inteiramente ligadas e constituem o conceito holístico entre o 

homem e natureza (MORIN, 2002), e essa cosmovisão redireciona que a cada 

ato de apropriação da natureza tem que ser negociado com todas as coisas 

existentes, vivas e não vivas daquele ambiente, por meio de diferentes 

mecanismos, tais como rituais agrícolas e diversas trocas simbólicas, pois assim, 

os humanos são vistos como uma forma particular de vida, que participa de uma 

comunidade mais ampla de seres vivos regidos por um único conjunto de regras 

de conduta (CASTRO,2007).  

Sendo assim, a teoria de Toledo e Barrera Bassols (2015), que se faz necessário 

entender que no sistema camponês de produção, a vida material e a relações de 

trabalhos são guiadas por uma vida simbólica, que se estabelece de três 

principais eixos: sistemas de crenças (kosmos), saberes (corpus) e práticas 

(práxis); ou relação k-c-p. 

No eixo “Kosmos” são tratados os sistemas de percepção, crenças e 
cosmovisões; no “Corpus” tem-se o repertório inteiro do sistema 
cognitivo ou sistemas imperativos que orientam as ações; e no eixo 
“Praxis” são apresentados os “roteiros” ou “ideologia agrícola” que se 
produzem na ação dos indivíduos sobre o meio agroambiental. 
(FREITAS, 2009, p.61)  

Ainda segundo Freitas (2009), o “Kosmos” revela os “arquétipos” na mente nos 

agricultores. Segundo Jung (2000), os arquétipos são imagens coletivas que 

expressam uma filosofia, mito ou religião, implicando na orientação moral e ética 

nas ações dos indivíduos. Na agricultura, esses arquétipo interiorizam-se na 

forma como se trata a natureza, que de acordo citado anteriormente, a natureza 

aos povos antigos e tradicionais é sagrada. Essa cosmovisão orienta então, 

como “podem, devem conceber, compreender ou fazer agricultura, “corpus e 

Praxis”. (FREITAS, 2009 apud AZEVEDO, 2002). 

No cenário produtivo, Toledo e Barrera-Bassols (2015), descreve a relação k-c-

p da seguinte forma:   
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Pelo estabelecimento anteriormente, os autores tradicionais encenam 
três atos distintos, mas articulados e inclusive sincronizados, frente a 
seu cenário produtivo: Duas interpretações e uma atuação. A partir do 
seu repertório de crenças, eles constroem uma imagem ou 
representação do cenário produtivo: a supranatureza. Paralelamente, 
constroem uma interpretação desse mesmo cenário através de uma 
leitura baseada na observação dos objetos, fatos padrões e processos, 
ou seja, a partir do repertorio de conhecimentos acumulados. 
Finalmente, os autores decidem e constroem uma atuação baseada na 
dupla interpretação/representação; isto é, colocam em operação um 
conjunto de ações relacionadas ao cenário por meio da tomada de 
decisões sobre um repertório de práticas produtivas. (TOLEDO E 
BARRERA-BASSOLS, 2015, p.144). 

Essas manifestação de tomadas de decisões, e toda a dinâmica desse processo, 

segundo Toledo e Barrera-Bassols (2015, apud TOLEDO, 2002), é uma 

manifestação das dimensões que definem a matriz dos conhecimentos 

tradicionais. Em primeira dimensão, refere-se sobre a dinâmica estrutural e os 

elementos da natureza, como astronomia, (como tipos de astros, movimentos e 

ciclos solares, lunares e estelares), conhecimentos físicos (atmosfera, litosfera, 

hidrosfera), biológicos e geográficos, o seu potencial utilitário, a suas funções e 

influencias no ambiente. Em segunda dimensão, esses conhecimentos são 

decididos pelas dimensões dinâmicas e utilitárias dos recursos naturais e 

paisagens, classificadas aqui por Toledo e Barrera-Bassols (2015, apud 

TOLEDO, 2012), como zonas, espaços físicos de produção de bens de serviços 

ocupado pelo agricultor, ou áreas de produção que, de acordo, com a paisagem, 

o agricultor decidirá qual objetivo dessa área e irá buscar o conhecimento para 

a sua pratica que concretize seus objetivos.  

E por fim, a terceira dimensão, do espaço que esse conhecimento opera, se 

constitui e constrói-se dialeticamente, 

Sendo assim, é possível reconhecer uma escala cultural, que abrange 
teoricamente o saber total de uma determinada etnia ou cultura; uma 
regional, delimitada pelo território histórico e pela natureza culturizada 
que o rodeia; uma comunitária, que se refere ao espaço apropriado por 
uma comunidade; uma doméstica, delimitada pela área de apropriação 
de um produtor e de sua família; e uma individual, restrita ao espaço 

do próprio indivíduo. (TOLEDO E BARRERA-BASSOLS, 2015, p.98)  

Natureza, cultura e produção são aspectos inseparáveis que permitem a 

construção dos saberes, uma vez que se baseiam nas experiências individuais 

e sociais, desenvolvidas em contextos dinâmicos e nas relações de trabalho 

construídos historicamente onde tal conhecimento é acessado e decido em 
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prática pelo agricultor, de acordo com o contexto espaço-temporal em que está 

inserido. Nesse sentido, cabe aqui reforçar também que para compreender 

saberes tradicionais é preciso entender a natureza da sabedoria local na qual se 

baseia a complexidade das inter-relações entre crenças, conhecimentos e 

práticas (TOLEDO E BARRERA-BASSOLS, 2015 apud BERKES, 1999).  

2.2 O ACESSO DOS SABERES TRADICIONAIS ÀS NOVAS GERAÇÕES 

A construção e ressignificação de conhecimentos de forma cotidiana constitui-

se através do trabalho, permitindo uma construção coletiva em que os 

conhecimentos são compartilhados e aprimorados durante as gerações 

(TOLEDO E BARRERA-BASSOLS, 2015 apud BARRERA-BASSOLS,2003).  

Sociedade tradicionais rurais, em teoria, constituem agrupamentos de 
espécies humanas cujas atividades se baseiam em formas de manejo 
da natureza não industriais e em forma que as expressões dos seus 
conhecimentos relembram a um passado distante [...] essas 
sociedades domesticaram e estudaram as espécies de plantas e 
animais úteis para os seres humano. Na qual cada raça ou variedade 
apresenta um desenho genético que corresponde a condições 
ecológicas especificas – diferentes graus de umidade, temperatura, 
diversos ciclos ou ritmos naturais, limiares climáticos ou de solos 
(fatores químicos e físicos) – e a necessidade de consumo humano. 
Essas adaptações em articulações especificas geraram uma serie de 
variações e são o produto de um profundo conhecimento ecológico 
sobre condições locais (Incluindo microclimas e variações mínimas de 
solo, relevo, ritmo e ciclos naturais, interações entre organismos, 
fenômenos regulares e imprevistos, etc.) por parte daqueles homens e 
mulheres que mantem e manejam essas variedades e raças. (TOLEDO 
E BARRERA-BASSOLS, 2015 p.54) 

 Entender que a expressão individualizada de um agricultor sobre seu repertório 

de conhecimentos que projeta as dimensões do espaço-tempo é a expressão de 

uma coletividade, região, comunidade e unidade familiar que o indivíduo está 

inserido. Nessa dimensão histórica, construída dialeticamente nas relações de 

trabalho, percebe-se pelo menos três vertentes influenciadoras: 

[...] i) a experiência historicamente acumulada e transmitida através de 
gerações por uma cultura rural determinada; ii) a experiência 
socialmente compartilhada pelos membros de uma mesma geração 
(ou de um mesmo tempo geracional); e iii) a experiência pessoal e 
particular do próprio agricultor e de sua família, adquirida pela repetição 
do ciclo produtivo (anual) gradativamente enriquecida por variações, 
eventos imprevistos e surpresas diversas. (TOLEDO E BARRERA-
BASSOLS, 2015, p.94) 
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Dessa forma, o saber tradicional é transmitido principalmente por meio da 

oralidade, em diálogos diretos entre indivíduos com pais, avós, e também na 

pratica do dia- a- dia, com a mesma essência do conhecimento adquirido no 

passado, porém, muito mais enriquecido. Dessa forma, sobre a ideia de um 

espiral (Figura 4) (TOLEDO E BARRERA-BASSOLS, 2012), cada indivíduo 

enfrenta o cenário no qual está e aperfeiçoa sua experiência e conhecimentos 

na ação refletida sobre a natureza através do trabalho. O saber tradicional se 

depara com o conflito cognitivo cotidiano e exige superação destes, criando 

novas estratégias e alterando as crenças e conhecimentos, que dialeticamente 

criam novas situações e novos conflitos e novas soluções para superá-los e 

assim sucessivamente ao longo do tempo. 

Figura 04: Espiral cíclica da construção do conhecimento ao longo do tempo  

 
Fonte: Toledo e Barrera-Bassols, 2012. 

Esse movimento de modificação e adaptação que gira em torno de uma crença 

constrói então um conhecimento e práticas que anos após serão praticados em 

outras gerações, gerando assim novos ciclos, e novos conhecimentos em outras 

gerações. Nada estático, nada fixo, tudo em transformação, de forma que 

fortaleça a crença. Essa transmissão de conhecimento por gerações pode ser 

desenhada através de uma continua sequência de espirais (Figura 5).  
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Figura 05: Espiral de transmissão do conhecimento tradicional através das gerações 

 
Fonte: Toledo e Barrera-Bassols (2012) 

Nesse sentido, o sistema de kosmos, corpus e práxis vai se modificando no 

decorrer dos ciclos anuais de acordo com o cenário no qual os atores produtivos 

estão inseridos. Os agricultores em suas práticas de produção observam todos 

os períodos de transformação de um cenário, sendo esta transformação um fator 

decisivo para a constituição de suas práticas. Entre erros e acertos, no 

movimento dialético do trabalho, constitui-se aí um novo conhecimento, que 

pode ter sido influenciado tanto pela região, comunidade, como outros espaços 

em que esse indivíduo está inserido. Esse novo conhecimento é repassado 

então ao seus filhos e netos, que com os anos adaptará o cenário com novos 

conhecimentos e práticas, determinados pela ação concreta sobre a natureza – 

o Trabalho.  

3 - A PERDA DO SABER TRADICIONAL COM A MODERNIZAÇÃO DA 

AGRICULTURA: O AGRONEGÓCIO 

3.1 ESTABELECENDO AS RELAÇÕES COM A TERRA EM NOSSO 

TERRITÓRIO:  
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Entender as influências da modernização da agricultura na perda do saber 

tradicional implica em entender um pouco da nossa história. O Brasil é formado 

por uma diversidade de culturas (Indígenas, Italianas, Alemã, Africana, entre 

outros) que foram constituídas através da colonização e escravidão à adaptação 

a nossa região, por isso importante entendemos que as origens dos nossos 

conhecimentos tradicionais que perpassam por essa diversidade.  

Até o ano de 1500 havia no Brasil somente a existência de índios. A colonização 

foi o primeiro grande impacto sofrido por estes povos tradicionais e ela veio com 

intuito da exploração da diversidade da fauna e flora brasileira, estabelecendo 

uma lógica de relação de trabalho com a natureza completamente ao contrário 

que se exista entre os povos tradicionais (OLIVEIRA e FARIA, 2000).  

A distribuição da terra em regime de sesmarias durante o período colonial e 

após, com a Lei de Terras de 1850, estabelecem uma relação com a terra que a 

até então não se existia. As sesmarias estabelecem o limite de território de terra, 

dando a posse a um colonizador julgado pela coroa capaz de estabelecer uma 

ciclo de exploração nesse território. Sendo assim, esse regime marca o início de 

exploração da terra com o caráter mercantil, pois tudo que existia sobre a terra 

é mercadoria, e toda a relação que deve ser estabelecida sobre a terra deveria 

ser de exploração e produção de mercadorias (cana de açúcar, café, exploração 

mineral, entre outras) com o trabalho escravo. Ou seja, uma lógica de trabalho 

de exploração tanto humana quanto da natureza (OLIVEIRA e FARIA, 2000). Já 

com a Lei de Terras de 1850 é marcado no Brasil um momento importante da 

questão agrária. Apontam-se para o fim da escravidão, dado pelas lutas de 

libertação e movimentos internos para a abolição que vinham de pressões 

internacionais com objetivo de avançar com capitalismo. Da mesma forma, 

instituem-se através dessa lei um marco fundamental que, ao libertar os 

escravos e manter a exploração sobre o trabalho destes, privava-os do acesso 

à terra, que segundo Martins (1980), passam a ser privada, sendo possível 

acessá-la através da compra. Instituem-se então a terra como mercadoria. Aos 

povos africanos livres havia a impossibilidade da compra da terra, pois os 

mesmos não possuíam recursos. Nesse contexto beneficiavam-se os 
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fazendeiros, pois eram os únicos a possuírem recursos para as compras, 

formalizando então as concentrações das terras, os latifúndios.  

A Lei de Terras de 1850 foi muito bem articulada, tendo em vista que com o fim 

da mão de obra escrava os fazendeiros precisavam de mão de obra para 

seguirem suas produções, havendo homens livres que não teriam aonde morar 

e o incentivo a imigrações de famílias de outros países como alemãs e italianas 

para o trabalho nas fazendas, surgiu-se então uma nova classe social, os 

meeiros ou colonos.  

A própria Lei de Terras já define critérios para o estabelecimento 
regular de correntes migratórias de trabalhadores estrangeiros livres 
que, com o correr do tempo, substituíssem os escravos. Se, porém, as 
terras do país fossem livres, o estabelecimento de correntes 
migratórias de homens igualmente livres levaria, necessariamente, a 
que esses homens se estabelecessem como colonos nos territórios 
ainda não ocupados pelas grandes fazendas. Ao mesmo tempo, as 
fazendas ficariam despovoadas, sem possibilidade de expansão e de 
reposição de mão de obra. Por isso, a classe dominante instituiu no 
Brasil o cativeiro da terra, como forma de subjugar o trabalho dos 
homens livres que fossem atraídos para o país, como de fato o seriam 
às centenas de milhares até as primeiras décadas do nosso século 
[XX]. No processo de substituição do trabalho escravo, a nova forma 
de propriedade da terra desempenhou um papel fundamental como 
instrumento de preservação da ordem social e política baseada na 
economia colonial, na dependência externa e nos interesses dos 
grandes latifundiários. O homem que quisesse tornar-se proprietário de 
terra teria que comprá-la. Sendo imigrante pobre, como foi o caso da 
imensa maioria, teria que trabalhar previamente para o grande 
fazendeiro.” (MARTINS, 1980, p.73)  

O processo de imigração no Brasil, apesar das diversos limites encontrados, foi 

de grande importância para a constituição das relações de trabalho e construção 

dos conhecimentos em nosso território, uma vez que são culturas diferentes que 

se entrelaçam em um território já povoado por outras culturas. Não nos cabe aqui 

destrinchar detalhadamente sobre cada período da exploração da terra, mas 

importante demostrar como a relação da terra foi constituída em nosso território 

sobre os princípios da propriedade privada e exploração, principais 

características do agronegócio. 

3.2 NEGANDO A TERRA, FONTE DE REPRODUÇÃO DE NOSSOS 

CONHECIMENTOS.  
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A evolução dos saberes tradicionais ao longo da história de nosso território, se 

deu principalmente no núcleo das famílias camponesas que reproduziam suas 

técnicas de trabalho aperfeiçoando-as nas relações familiares. As famílias 

camponesas oriundas das origens italiana, alemã, africana, indígena entre 

outras, desempenharam um papel importante na construção dos conhecimentos 

tradicionais, uma vez que eram elas responsáveis pela produção de alimentos 

nas fazendas. Consequentemente se tornaram responsáveis pela reprodução do 

conhecimento e pela evolução das técnicas de trabalho e pela disseminação de 

diversas variedades de plantas e animais. Porém, não devemos negligenciar que 

as condições de vida e trabalho eram extremamente precárias, a extrema 

pobreza e a fome eram os principais problemas do século XX, não por falta do 

conhecimento para a produção, mas pelas condições de trabalho impostas pelos 

fazendeiros (MARTINS,1980).  

A dita “Modernização da agricultura” (SILVA, 1981), surge após o fim da segunda 

guerra mundial, entre a década de 20, onde o seu principal objetivo de avançar 

com o capitalismo no campo brasileiro, onde uma de suas ações era destinar a 

produção de químicos e maquinarias da indústria da guerra no campo agrário 

brasileiro. Com um pacote tecnológico baseado no uso de insumos químicos e 

maquinarias, a revolução verde se baseou na promessa de altos níveis de 

produção, em grandes extensões de terras, encontrando no Brasil condições 

favoráveis, tanto de estruturas fundiárias quanto climáticas para a sua 

reprodução, usando como principal discurso para a sua expansão acabar com a 

fome, maior problemática do século XX. 

No Brasil, o pacote tecnológico da Revolução Verde chega em meados do século 

30, mas sendo massivamente trabalhado pelos governos a partir da década de 

60, intensificado na ditadura militar. A proposta da Revolução Verde chega 

juntamente com a intensificação da industrialização do país, que necessitava de 

mão de obra para as indústrias (ALMEIDA, 1997). De um lado, encontra-se um 

projeto político de desenvolvimento para o campo baseado em grandes escalas 

de produção com uso de maquinarias e químicos que necessitava de grandes 

extensões de terra, do outro lado encontra-se um campo povoado de 

camponeses que tinha nesse espaço a sua forma de reprodução de vida.     
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Sendo a Revolução Verde um projeto político, o estado protagonizou uma 

importante atuação para o desenvolvimento desse projeto através de 

financiamentos, infraestruturas e programas públicos, realizando uma massiva 

divulgação desse novo modelo de produção que se surgia. Sobre a divulgação 

do conteúdo ideológico de desenvolvimento trazido pela modernização da 

agricultura: 

[...] (a) a noção de crescimento (ou de fim da estagnação e do atraso), 
ou seja, a ideia de desenvolvimento econômico e político; (b) a noção 
de abertura (ou do fim da autonomia) técnica, econômica e cultural, 
com o consequente aumento da heteronômico; (c) a noção de 
especialização (ou do fim da polivalência), associada ao triplo 
movimento de especialização da produção, da dependência à 
montante e à jusante da produção agrícola e a inter-relação com a 
sociedade global; e (d) o aparecimento de um tipo de agricultor, 
individualista, competitivo e questionando a concepção orgânica de 
vida social da mentalidade tradicional. (ALMEIDA,1997. p.37) 

Com a ideia da especialização da produção para justificar que seria a melhor 

forma de produção começa-se então, a desvalorizar as formas de trabalho 

camponesas defendendo que as “manifestações de trabalho e técnicas dos 

saberes tradicionais usadas pelos camponeses seriam o motivo para o atraso 

em que vivia o campo brasileiro”, e esse atraso deveria ser superado através da 

inovação tecnológica que se apresentava no pacote da Revolução Verde 

(BEZERRA, 2009).  

Como investida do estado para o progresso da modernização agrícola cria-se o 

credito rural que foi um instrumento seletivo, já que beneficiava apenas aqueles 

que tinham sobre seu poder grandes extensões de terra. A grande maioria da 

população do campo, constituída por camponeses com pequenas extensões de 

terra, teve uma parcela mínima atendida pelo crédito rural, tendo dificuldades em 

se manter no campo, já que o mercado, a indústria e diversos setores da 

sociedade seguiam um logica de funcionamento para o desenvolvimento do 

capitalismo agrário (FERNANDES, et.al, 2007).  Nesse sentido, Santos (1994) 

aponta que entre o século 60 a 80 foi o período de maior êxodo rural existente 

no Brasil, oriundo da expulsão dos camponeses de suas terras para a cidade 

para servirem de mão de obra a indústria, dando lugar a implantação do pacote 

tecnológico da Revolução Verde. 
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Para viabilizar a implantação desse pacote tecnológico, o capitalismo agrário 

teve um importante aliado: as universidades que, financiadas pelas empresas, 

marcaram um período caracterizado pelo rápido progresso cientifico e 

tecnológico nos setores produtivo industrial agrícola, desenvolvendo uma lógica 

de expansão de fronteiras do seu pacote tecnológico, abrindo mercado com a 

produção de fertilizantes sintéticos, desenvolvimento de maquinarias, seleção e 

produção de semente híbridas e transgênicas. Sendo assim, a educação, 

segundo Sobral (2010) teve o objetivo de contribuir com a formação política-

ideológica do capitalismo brasileiro, bem como uma formação tecnicista que 

reproduzia o seu pacote tecnológico através de programas de políticas públicas 

de assistência técnica e extensão rural.  

Tira-se então o camponês de suas terras, uma brusca ruptura entre os autores 

dos conhecimentos tradicionais e seu principal ambiente de reprodução, 

experimentação e transmissão desses conhecimentos.  

3.3- A REPRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO NA AGRICULTURA CAMPONESA 

A Revolução Verde no Brasil foi apenas o início do complexo agroindustrial que 

surgia. O pacote tecnológico apresentado é, até os dias de hoje, baseado no uso 

de maquinarias, insumos químicos e sementes geneticamente modificadas, com 

plantios em monocultivos afim de atender uma demanda na produção para a 

agroindústria internacional. Nos dias atuais, essa articulação do capitalismo no 

meio rural é conhecida como o agronegócio, no qual se aprofundam as relações 

de dependência, mas agora sob a hegemonia do capital financeiro.  

Na história agrária brasileira temos de um lado o capitalismo agrário em 

desenvolvimento e expansão, e de outro o campesinato brasileiro que resiste e 

luta pelo direito a terra. Por isso, é importante registrar que o processo de 

desocupação do espaço agrário brasileiro foi marcado por inúmeros conflitos 

através da resistência de camponeses organizados em sindicatos, partidos e 

movimentos sociais, que têm como bandeira a reforma agrária, sendo os maiores 

marcos dessa luta após a ditadura militar: 

No que se refere ao meio rural, é fundado, em 1984, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Por sua vez, o Movimento 
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Sindical Rural, que existia desde o início dos anos 1960, se fortalece, 
então, sob a liderança da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag). São estes movimentos, cada um a seu modo, 
que reinscrevem no debate da sociedade, a atualidade da questão 
fundiária e a pertinência das lutas pela terra pelos camponeses 
expropriados ou com pouca terra. Os marcos dessas lutas nesses 
períodos são o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 
1964) – promulgado na vigência do primeiro governo militar – e, 
posteriormente, o I Plano Nacional da Reforma Agrária, lançado em 
1985. Progressivamente, multiplica-se o número de assentamentos 
rurais. O maior número foi implantado na década de 1990, durante o 
Governo de Fernando Henrique Cardoso, sob o efeito das pressões 
dos movimentos de luta pela terra. (WANDERLEY, 2014, apud 

MEDEIROS et al., 1989, p. 29) 

 Importante analisar que a luta pela terra demostrou um marco histórico na 

questão agrária brasileira, pois redistribui terra àqueles que, historicamente, a 

teria por direto. Porém, somente a reforma agrária não iria resolver a 

problemática da inserção do pacote tecnológico de produção do agronegócio, 

pois com intuito de continuar com o processo de desenvolvimento agrário, as 

pequenas propriedades seriam, para o agronegócio, locais para reprodução de 

seus meios tecnológicos. E tal aspecto é uma contradição, uma vez que a 

expansão do agronegócio necessita de grandes extensões de terra e tenta forçar 

uma classe que historicamente foi excluída a aderir aos seus modos de 

produção. Porém, esse debate nos demostra que o agronegócio não somente 

pretende se reproduzir nos latifúndios, mas também em pequenas áreas e que 

o importante é encontrar no campo agrário agricultores “tecnificados e 

modernizados” que estejam inseridos no complexo econômico do agronegócio, 

independentemente do tamanho da terra.  

 Como forma de inserir o camponês nesse processo criam-se então as linhas de 

financiamento aos pequenos agricultores: o PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar) onde, politicamente e legalmente, os 

camponeses são enquadrados como “agricultores familiares” (FERNANDES, 

et.al, 2007). Nega-se as dimensões da identidade “Camponesa”, pois essa 

representa uma categoria arcaica, de produção com técnicas ultrapassadas e de 

produção de subsistência, inserindo a agricultura familiar como um agente sócio 

econômico em ascensão na sociedade (NEVES, 2012). 

Os programas de financiamento à agricultura familiar seguem um plano de 

investimento que não considera as formas de reprodução do trabalho da 
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agricultura camponesa. Isso por que as linhas de financiamento já possuíam um 

“Plano de Produção”, a qual o agricultor deveria pôr em pratica, que se limitava 

a produção de monoculturas para atender a demanda do mercado externo, 

acompanhado de práticas de trabalho baseada no uso do pacote tecnológico. 

Essas monoculturas seguiam o padrão do “zoneamento agrícola”, que foi um 

contrato firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 

(FINATEC) com o objetivo de mapear as regiões que, de acordo com as suas 

características climáticas, eram destinadas a produção de uma cultura agrícola 

(ROSSETTI, 2001). Sendo assim, todo projeto de financiamento de uma região 

era determinado pelo plantio de culturas agrícolas determinadas pelo 

zoneamento agrícola. Já as práticas agrícolas e formação desses agricultores 

eram feitos através dos programas de assistência técnica e extensão rural, que 

investiam em cursinhos e oficinas afim de levar o conhecimento tecnológico e 

inserir a lógica do mercado agrícola à nova classe em acessão, a da “agricultura 

familiar”. 

Dessa forma, a reprodução do agronegócio na agricultura camponesa 

desqualificou a produção diversificada e de alimentos através de um modelo 

agrícola que ocupou todas as suas áreas de produção com monocultivos. A 

perda da prática de trabalho com áreas diversificadas, fez com que diversas 

variedades de sementes, raças de animais, entre outros, desaparecessem 

sendo substituídas por sementes hídricas e transgênicas ofertados nos 

mercados agrícolas.  A degradação dos recursos naturais foi, e ainda é, uma das 

suas principais consequências afim de atingir os seus níveis de produção, sendo 

assim, nos mostrando a ruptura das relações de integração e respeito aos ciclos 

naturais da natureza que estavam presentes nos processos de produção 

camponesa. A dependência aos fertilizantes químicos é demostrada através de 

um discurso técnico usado para explicar que o solo não seria capaz de nutrir 

uma planta, servindo somente para sustentá-la, cabendo o papel da nutrição aos 

fertilizantes sintéticos, desvinculando a relação do solo como um organismo vivo 

capaz de processar os nutrientes e disponibilizá-lo a planta (PRIMAVESSI, 

2016). Tal discurso nos traz como consequência a degradação do solo, uma vez 

que não existe mais o manejo de cobertura e a proliferação de organismos vivos. 
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O desequilíbrio no solo por consequência, provoca o desequilíbrio na planta, que 

estará propensa ao ataque de pragas e doenças e que será resolvido com a 

aplicação periódica de agrotóxicos, criando um ciclo de dependência, que 

envenena o solo, a agua e os seres vivos.  

Esse ciclo de degradação da natureza e a cultura camponesa, que diversos 

agricultores aderem, com a falsa ideia da autonomia e desenvolvimento, 

tornando-os dependentes de uma lógica de produção e de mercado que regula 

o preço de todos os seus produtos.  

4 - O RESGATE DA SABER TRADICIONAL NO SÍTIO BEIJA FLOR ATRAVES 

DA AGROECOLOGIA  

Entender a importância de traçar um caminho de produção que se contrapõe ao 

modelo do agronegócio é partir da compreensão de que os saberes tradicionais 

e a reprodução social da vida camponesa necessita desse caminhar para 

sobreviver. É entender que a reconexão entre a agricultura e natureza só será 

possível por meio de dinâmicas coevolutivas, e que a diversidade biológica e 

cultural são construções meramente dependentes e, a agricultura camponesa é 

a principal força social que molda essas dinâmicas nas formas de produção e 

reprodução de suas vidas, estabelecendo metabolismos socioeconômico de 

elevada sustentabilidade e resiliência, com princípios produtivos que se baseiam 

no funcionamento da natureza: a diversidade; a natureza cíclica dos processos; 

a flexibilidade adaptativa; a interdependência; e os vínculos associativos e de 

cooperação (PETERSON, 2015).  

Sendo assim, a agroecologia na agricultura camponesa vem demostrando 

formas de resistências, com técnicas de produções integrativas, conceitos e 

princípios que resgatam diversos conhecimentos, tanto no campo cientifico 

quanto das sabedorias tradicionais, para reaproximar essa reconexão entre a 

agricultura e a natureza.  

A agroecologia surgiu com os primeiros estudos na década de 1930, sendo 

associada a um modelo de produção que envolve a ecologia e agricultura em 

processo integrativo, porém, com a revolução verde e a fragmentação dos 
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conhecimento, ambos seguiram caminhos extintos (GLIESSMAN, 2000). O 

Termo agroecologia passa a ter maior utilização a partir de 1980 através das 

pesquisas de Miguel Altieri e Stephen Gliessman, e se popularizou no Brasil em 

1989 a partir da publicação do livro Agroecologia: Bases Cientificas para uma 

agricultura sustentável de Miguel Altieri. Porém, o movimento de estudos 

cientifico e produção que se contrapõe o agronegócio no Brasil iniciou-se em 

1970 com a chamada de agricultura alternativa, mas que era restrito a um grupo 

pequeno de pesquisadores. Foi mesmo a partir de 1990 que, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), passam a ser as principais disseminadoras da 

agroecologia no Brasil, e a partir do ano de 2000 os movimentos sociais 

populares do campo vinculados a Via Campesina passa a ter a agroecologia 

como bandeira de modelo de produção, posição política e social, realizando 

importantes contribuições para o seu fortalecimento (GUBUR e TONÁ, 2012). 

Desde então, são dentro das organizações sociais (Movimentos e ONGs) que 

estão as principais experiências de produções agroecológicas. 

A agroecologia pra os dias atuais (Agro – que vem de agricultura, do cultivo; e, 

ecologia - que vem da relação da natureza), segundo Capra (1996) é o 

entendimento do ambiente natural e social e suas relações estabelecidas, 

segundo Altieri (2012), emerge como uma disciplina que vem para superar o 

conhecimento fragmentado e compartimentado do modelo cartesiano praticado 

pelo agronegócio, bem como quebrar as relações predatórias que foram 

estabelecidas com a natureza. Entendendo então a importância da agroecologia 

como forma de superação de um modelo de produção nos expõe que a 

agroecologia é:  

[...] como um método, um processo de produção agrícola – animal e 
vegetal – que resgata os saberes que a “revolução verde” destruiu ou 
escondeu, incorporando-lhes os extraordinários progressos científicos 
e tecnológicos dos últimos 50 anos, configurando um corpo de doutrina 
que viabiliza a produção de alimentos e produtos limpos, sem veneno, 
tanto de origem vegetal como animal, e, o que é fundamental, básico, 
indispensável, em qualquer escala. (MACHADO E FILHO, 2014 p. 36)  

Percebendo então a agroecologia como um instrumento capaz de superar a 

nossa “Amnésia Biocultural” (PETERSON, 2015), buscaremos a partir de agora 

em um estudo de caso compreender como os conhecimentos científicos e 

tradicionais se entrelaçam na pratica agroecológica de uma família camponesa.  
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4.1 SÍTIO BEIJA FLOR: UM CAMINHAR DE ERROS E ACERTOS  

O sítio Beija Flor está localizado na Comunidade São Judas Tadeu, município 

de Montanha, extremo norte do Espírito Santo. O sítio é uma herança familiar, e 

possui uma área de pouco menos que 30 hectares, distribuídos em áreas de 

produção de café conilon, pimenta do reino, área de produção de alimentos, 

áreas de pastagens e áreas de proteção ambiental com recursos hídricos (Figura 

06).  

Figura 06 – Uso da terra no Sítio Beija Flor – 2017 

 

Fonte: Dados colhidos por Silva, 2018 
Nota: Gráfico Organizado pela autora, 2019.  

 

Para entendermos um pouco mais da trajetória da família nos processos 

produtivos, realizamos uma contextualização histórica da família, aonde a 

geração mais velha expõe um pouco de sua história pessoal sobre a infância no 

processo de produção e diversificação, como eram estabelecidas as relações de 

trabalho em torno da produção de alimentos:  

Naquela época o plantio era todo destinado a nossa alimentação e a 
gente produzia muita coisa, e o que sobrasse era levado para vender, 
mas sobrava muito pouco por que a família era muito grande (...) Tinha 
de tudo um pouco: aipim, abobora, feijão, arroz, alho, galinhas, porcos, 
batatas, verduras, milho. (...) sementes eram nossas mesmo, nunca 
faltava semente pra plantar (...) Não usava nada pra pragas, por que 
antigamente não se tinha como hoje (...) Trabalhamos na roça desde 
criança, e meu pai ensinava como que se plantava, as épocas do ano 
para o melhor plantio de cada cultura, os períodos de chuvas e 
estiagem e o que deveria ser plantado, as fases da lua, e as áreas para 
cada culturas, mas sempre era perto da agua. (M1,57 anos e M2,62 
anos). 
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Percebemos como a família expõe as relações de trabalho que foram 

estabelecidas desde a infância no processo produtivo, que, de acordo trabalhado 

no primeiro capítulo observamos a biodiversidade produtiva que se existia nas 

famílias camponesas, com a diversificação e a soberania das sementes crioulas 

adaptadas a região. A agricultura de subsistência é uma característica do 

processo produtivo camponês das décadas passadas, que na produção de 

alimentos é onde ocorre o processo de construção de conhecimentos, expondo 

como as relações com a natureza eram estabelecidas, respeitando os seus 

ciclos, limites e o equilíbrio que se existia. 

Com o desenvolvimento do agronegócio que avançava no município de 

Montanha, a família expõe como isso influenciou nos processos produtivos:  

(...) Eu depois que me casei só plantava café e mandioca, por que tinha 
a casa de farinha pra usar (...) e feijão mas só para nosso consumo, e 
não plantávamos mais coisas por que era mais fácil de se encontrar 
pra comprar naquela época, do que quando era criança (...) A decisão 
de plantarmos café era porque tínhamos uma área grande parada que 
meu pai cedeu pra mim trabalhar, já que tinha casado (...) e como 
tínhamos a possibilidade de pegar um financiamento, então no ano de 
2000 pegamos um e o destino foi para o plantio de café. Plantamos 
uma área grande de café e usamos nela a adubação química. Tivemos 
muita degradação da área ambiental, pois com a mudança climática, 
tendo poucas chuvas tivemos que fazer barragem para represar agua 
e usar na irrigação que foi instalada para o café.  (...) No início o meu 
tempo era todo destinado para cuidar, capinar o café, depois 
começamos a aplicar veneno no mato, a aplicação só era no mato, por 
que pragas e doenças quase não se tinha. (...) tinha o cara da loja que 
sempre orientava como deveria aplicar o veneno e por isso eu seguia 
o que ele falava (...) Como não plantávamos mais alimentos, e ninguém 
mais da família perdemos muitas variedades e sementes de plantas 
(...) Tivemos muita degradação da área ambiental, pois com a 
mudança climática, tendo poucas chuvas tivemos que fazer barragem 
para represar agua e usar na irrigação que foi instalada. (M2, 62 anos)  

Como discutido no segundo capítulo, percebemos aqui a ação do capitalismo 

financeiro nos processos produtivos da agricultura camponesa, que através do 

processo de financiamento insere o monocultivo de café na propriedade, onde 

até então só era destinado para o consumo da família. A ação técnica também 

influenciou na inserção do pacote tecnológico nos processos produtivos, 

exercendo a sua função na expansão do capitalismo no campo. Com isso 

percebemos as consequências como a perda da diversificação, das sementes e 

variedades crioulas, as degradações ambientais e a autonomia da família.  
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Mas, apesar desse processo de desenvolvimento do agronegócio relata-se na 

família a importância da atitude feminina nos processos produtivos, que segundo 

os relatos, “a matriarca” da família nunca deixou de realizar os pequenos plantios 

para a produção de alimentos para o consumo da família e consequentemente 

para a venda na feira.  Atitude importante, pois anos depois serviria de exemplo 

para a autonomia da família no processo de transição da agroecologia:  

[...] Fazer o plantio de horta sempre foi uma tradição na minha família, 
assim como trabalhar na feira também. [...] mas depois que casei quem 
realizava os plantios das coisas pra comer (horta em geral) era eu [...] 
mas era pouca coisa e não era bem cuidado. Anos depois incentivada 
por minha cunhada, comecei trabalhar na feira novamente, e isso 
motivou a plantar mais coisas para vender (M1, 57 anos) 

4.2 REAFIRMANDO A NOSSA IDENTIDADE NA PRODUÇÃO 

AGROECOLÓGICA 

Para a família, a definição de agroecologia é “trabalhar sem o uso de veneno, ter 

uma produção diversificada, usar técnicas que não agridem o solo, os animais e 

o ser humano, buscar a sua autonomia na venda dos seus produtos oferecendo 

um alimento de qualidade e saudável”. O conceito apresentado pela família é 

bem definido pelos princípios expostos por Barbosa e Rosset (2019) quando 

expõem que a agroecologia é:  

Respeito e cuidado com a Mãe Terra; Produção de alimentos 
saudáveis sem agrotóxicos, associada ao cuidado com a nossa saúde, 
com a saúde de nossas famílias e crianças e da população em geral; 
Construção da soberania alimentar; (BARBOSA e ROSSET, 2019, p. 
46) 

Sobre esses princípios e definições a transição agroecológica no sítio vem 

ocorrendo a cerca de 05 anos, e o senhor M1 comenta sobre a decisão:  

Começamos a trabalhar com a agroecologia a cerca de 5 anos atrás, 
pois antes a gente só plantava café e mandioca. Começamos a 
trabalhar uma produção com a agroecologia por causa dos meninos. 
Você (D1) disse que não queria sair da propriedade pra trabalhar fora 
e D2 disse que estava voltando pra casa, por que ele trabalhava fora, 
ai quando ele voltou fizemos algumas mudanças para iniciar o 
processo. (M1,57 anos) 

Sendo assim, uma das primeiras decisões da família foi mapear as áreas de 

produção existentes na propriedade, identificando os agroecossistemas. 

Segundo Altieri (2012), os agroecossistemas são comunidades de plantas e 
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animais interagindo com seu ambiente físico e químico que foram modificados 

para produzir alimentos, fibras, combustíveis e outros produtos de consumo e 

utilização humana. A agroecologia trabalha encima dos agroecossistemas de 

forma a estudar os seus elementos ambientais e relações humanas nesse 

espaço, disponibilizando uma aparato de conhecimentos capaz de projetar e 

maneja-los de forma que os torne produtivos e ao mesmo tempo conserve os 

recursos naturais, tornando-os culturalmente adaptados e economicamente 

viáveis (ALTIERI, 2012). Nesse sentido a família fala um pouco sobre as 

decisões tomadas para a formação dos agroecosistemas:  

(...) uma decisão foi não usar veneno em nada, já quase não 
usávamos, só no café de vez em quanto para o mato. A outra coisa foi 
destinar uma área pra plantar alimentos como feijão, amendoim, milho 
verde, horta. Investimos também na produção de farinha e polvilho, 
agroindústria de biscoitos e pamonhas, melhorando as estruturas, 

comprando equipamentos. (D2, 29 anos, técnico em agropecuária e 

licenciado em ciências humanas e sociais)  

Sendo os agroecosistemas espaços físicos de reprodução da vida e do trabalho 

camponês, foi a partir da prática de reconhecimento de cada área realizada pela 

família camponesa, e das decisões sobre quais técnicas seriam utilizadas para 

a produção de alimentos e agroindustrialização, que registra-se um dos 

momento em que ocorrem o entrelaçamento de saberes, entre os mais velhos 

que resgatam os conhecimentos tradicionais que quase já não se praticava, com 

os mais novos da família que possuíam um conhecimento cientifico oriundo da 

facilidade de estudos acadêmicos e vivencias que tiveram. Altieri (2012) nos 

expõe que esse movimento de compreensão dos agroecosistemas, de forma a 

regatar as forma de sistemas tradicionais e redesenhar a sistemas 

contemporâneos (Figura 07), resgata um conjunto de fatores capaz de tornar - 

lós mais resistente e sustentável. 
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Figura 07: O Papel da agroecologia e da etnoecologia no resgate do conhecimento agrícola 
tradicional e no desenvolvimento de agroecosistemas sustentável, incluindo inovações 
apropriada de manejo de pragas.  

 
Fonte: Altieri, 2012.  

Dessa forma, a família expõe as diversas práticas realizadas por eles e a 

importância de cada uma:  

A partir do momento que decidimos trabalhar com várias plantações, a 
diversificação, e não usar veneno, tivemos que fazer várias técnicas 
para combater as pragas e doenças, como a produção de caldas pra 
realizar pulverizações nas áreas. Produzimos as calda bordalesa para 
aplicação no milho, calda viçosa para os cafés. Produzimos também 
as calda de café e biofertilizantes, para aplicar na horta, feijão, milho, 
amendoim. Trabalhamos muito o nosso solo, por que é importante 
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manter ele sempre protegido, partimos da ideia que temos que proteger 
ele, pois ele é vivo e fornece nutrientes a planta, e uma planta nutrida 
se torna resistente as pragas e doenças [...] Ainda se usa a adubação 
química na propriedade, porém não substitui as técnicas de trabalho 
para enriquecimento do solo, como adubação orgânica de estercos e 
incorporação de matéria orgânica ao solo. A rotação de culturas é outra 
atividade que desenvolvemos [...] Seguimos o calendário lunar e, 
também o calendário sazonal para o plantio de algumas culturas, 
exceto o milho que realizamos toda semana, e foi uma experiência que 
deu certo. (D1,25 anos)  

 A prática no agroecossistema pela família, no Sítio Beija Flor, segue alguns 

princípios agroecológicos elencados por Souza e Noventa (2016), que são o 

rompimento com a monocultura no processo de diversificação (fotos 01 e 02); 

rompimento da lógica do uso de insumos químicos através de práticas de 

produção de caldas e biofertilizantes (foto 03); aumento da matéria orgânica e 

biodiversidade no solo, entendendo-o como um organismo vivo; o redesenho do 

agroecossistema de forma que envolva toda a família, entrelaçando 

conhecimentos e utilizando tecnologias adequadas aos processos de produção. 

Essas práticas possibilitou à família o reconhecimento de limites dos 

agroecossistemas em que estão inseridos, possibilitando a partir dessa 

percepção desenhar e elencar técnicas que minimizem esses limites 

encontrados. 

Machado e Filho (2014) nos atentam que debater a agroecologia é ir além das 

questões técnicas produtivas, pensar em uma escala que comtemple as 

demandas sociais, políticas, econômicas, ambientais, energéticas, 

administrativas, éticas e de soberania alimentar. Sobre essas perspectivas, a 

família fala sobre as decisões de realizar o processo de diversificação em busca 

da autonomia financeira e de mercado.  

A decisão de investir nas plantações diversificadas e melhorar 
estruturas foi por que decidimos investir nas feiras e no Centro de 
Comercialização da Agricultura Familiar de Montanha. Hoje toda a 
nossa produção de alimentos (exceto o café a pimenta) é vendida nas 
feiras, e quem coloca os preços somos nós. A gente divulga que nosso 
produto é livre de venenos e tem base de produção agroecológica, e 
muitos compram em nossa mão por causa disso [...] por isso 
respeitamos muito a eles oferecendo um produto de qualidade. (M1, 
57 anos) 

  



45 
 

Foto 01– Área de Diversificação do sítio. 
Fonte: Acervo pessoal da autora.  

 
Foto 02– Área de Diversificação do sítio. 
Fonte: Acervo pessoal da autora.  
 

 Foto 03 – Produção de caldas 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

As feiras que a família participa fica localizada no próprio município e, toda quarta 

onde ocorre a Feira Agroecológica, organizada pelo INCAPER da região, 

Movimentos Sociais e agricultores que trabalham a produção agroecológica 

(fotos 04, 05 e 06) e a feira Municipal de Montanha que ocorre todo sábado. Além 

de ofertarem produtos para a venda no Centro de Comercialização da agricultura 

Familiar, um espaço de venda direta de produtos da agricultura familiar, 

organizado e administrado pela Prefeitura Municipal de Montanha e Agricultores.  

A decisão de investir em linhas de comercialização que preze pelo contato direto 

da família com o consumidor foi uma decisão política para não ficarem 

dependentes do mercado de atravessadores, e esse processo foi baseado na 

experiência que a matriarca da família, fomentando a importância das feiras para 

a autonomia econômica. Sobre esse protagonismo das mulheres, Souza e 

Noventa (2016), nos diz:  

As mulheres tem sido protagonistas nesse processo de 
comercialização, principalmente nos mercados locais, pois nas 
pequenas propriedades são elas que organizam as feiras, fazem as 
entregas nas escolas e nas entidades sociais. Além de serem as 
responsáveis pela maioria dos cultivos diversificados (hortas, pomares, 
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lavouras temporárias, etc.), pela preservação e multiplicação das 
sementes, entre outras práticas. (SOUZA E NOVENTA, 2016, p. 22)  

 
Foto 04 – Participação da família nas feiras municipais 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

  
Foto 05 – Participação da família nas feiras 

municipais  
Fonte: Acervo pessoal da autora 

Foto 06 – Participação da família nas feiras 
municipais  

Fonte: Acervo pessoal da autora 

A venda na feira para a família significa a sua autonomia financeira pois além de 

destinar a sua produção diversificada e o contato direto com os consumidores, 

esse processo contribuiu para que a família aumenta a renda familiar, não 

dependendo somente da monocultura do café. Para melhor exemplificar tal 

questão, mostraremos em dados, na figura 08, a porcentagem da renda líquida 

por hectare de cada atividade no sítio, no ano de 2017.  
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Figura 08 – Porcentagem de renda líquida alcançada por hectare na produção de alimentos e 
produção de café e pimenta em 2017 no Sítio Beija Flor 
 

Fonte: Silva, 2018.  
Nota: Gráfico organizado pela autora.  

Para enriquecer a análise, relembremos os dados da figura 06 onde percebemos 

que a área ocupada pela monocultura do café e pimenta, referente a 15,05%, 

representando apenas 41 % de renda líquida por hectare, em seguida temos a 

área destinado a produção de alimentos, referente a 7,04 %, representando mais 

de 58 % de renda liquida obtida por hectare. Assim, percebemos a viabilidade 

econômica na produção de alimentos que, ao ser manejada com técnicas que 

maximizam o potencial energético dos agroecossistemas, os tornam autônomos 

em relação a dependência do mercado químico, ao contrário dos monocultivos 

de café e pimenta. A produção de alimentos no sitio produz uma variedade de 

11 tipos de produtos, tanto in natura quanto agroindustrializados (fotos 07, 08, 

09 e 10).  

Os dados disponibilizados pela família para análise são resultado de um 

importante processo administrativo organizado pela família, obtendo inclusive a 

pratica de anotações diárias, na qual se leva em considerações a mão de obra, 

insumos, tecnologias aplicadas, entre outros. 

  
Foto 07 – Produtos produzidos pela família e 
a participação dos integrantes da geração 
mais velha. Fonte: Acervo pessoal da autora, 
2019. 

Foto 08 – Produtos produzidos pela família e 
a participação dos integrantes da geração 
mais velha. Fonte: Acervo pessoal da autora, 
2019. 
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Foto 09 – Produtos produzidos pela família e 
a participação dos integrantes da geração 
mais velha. Fonte: Acervo pessoal da autora, 
2019. 

Foto 10 – Produtos produzidos pela família e 
a participação dos integrantes da geração 
mais velha. Fonte: Acervo pessoal da autora, 
2019. 

 

4.3 – OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO AGROECOLÓGICO NO SITIO BEIJA FLOR:  

Hoje um dos maiores desafios que a agroecologia enfrenta, inclusive entre os 

agricultores de Montanha, é encarar a agroecologia como um modelo, um projeto 

político de desenvolvimento social, econômico, ambiental, ou seja, não somente 

como uma prática de produção, do trabalho técnico. Devemos compreender a 

agroecologia em todas as suas dimensões e, ao assumir a posição de produtor 

agroecológico, torná-la um estilo de vida (MACHADO e FILHO, 2014). Superar 

essa questão da agroecologia para além da produção é necessário se articular 

com movimentos sociais de organização do campo que realizam tal debate, pois 

apesar da agroecologia estar sendo propagada por diversos órgãos de 

assessoria técnica, como INCAPER, esses só propagam a agroecologia como 

pratica de produção, não como um projeto de vida.  

Dessa forma, a família camponesa ressalta a importância de sua militância no 

Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) pois, através dessa participação, 

compreenderam a agroecologia para além de uma técnica de produção, e sim 

como um projeto de vida. A família ressalta também a importância da 

contribuição do INCAPER para a formação desse conhecimento. Por isso, a 

participação desses espaços organizativos possibilitou o enriquecimento de 
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diversos conhecimentos, através da participação de palestras, cursos, além dos 

materiais didáticos que foram distribuídos, servindo de consulta para a família.  

[...] participamos de muitos cursos, oficinas realizados pelo MPA, sobre 
manejo agroecológico de pragas e doenças, conservação de sementes 
crioulas, planejamento da produção, entre outros. Hoje quem promove 
isso na região é o INCAPER. Dentro dessas oficinas temos muito 
contato com outros agricultores, e conversando com eles trocamos 
sementes que possibilitou que recuperasse a maioria das variedades 
que havia perdido. Sempre tem relatos de experiências práticas dos 
agricultores. Além das visitas técnicas em propriedades que 
possibilitou muitas trocas de experiências.  (D2, 29 anos)  

A família relata que nesses espaços de formação, encontros, assim como 

também nas feiras, foi possível recuperar diversas sementes e variedades de 

plantas que haviam perdido. Hoje já se possui mais de 20 variedades de 

sementes e plantas distribuídas em hortaliças, feijão, tubérculos, frutas, entre 

outros. 

A Escola Família Agrícola de Vinhático (EFAV) foi um importante instrumento de 

construção do conhecimento, principalmente para os mais jovens da família. A 

EFAV é uma instituição pedagógica que trabalha com a educação do campo e a 

pedagogia da alternância, ofertando o curso técnico em agropecuária, que tem 

como base curricular os princípios da agroecologia. Segundo a família a 

formação dos filhos na EFAV contribuiu principalmente para questões 

relacionadas ao planejamento da produção, controle financeiro, custo de 

produção. Hoje a propriedade é um importante parceiro da escola, demostrando 

a sua experiência na produção em formação com alunos (fotos 11, 12 e 13) além 

de receberem estagiários durante o ano, que participam dos processos 

produtivos da propriedade possibilitam a troca de conhecimentos.  

 
Foto 11 - Troca de experiências entre alunos da Efav e outros produtores Fonte: Acervo 

pessoal da autora. 
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Foto 12 - troca de experiências entre alunos da 
Efav e outros produtores  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Foto 13 - troca de experiências entre 
alunos da Efav e outros produtores  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os povos tradicionais possuíam um tipo de relação de trabalho com a terra e 

com a natureza que era baseado na sua dinâmica de ciclos, interações, 

demostrando um respeito a esses processos. Esse respeito estabelecia regras 

que influenciavam tanto as relações de trabalho, alimentação, e ditavam rituais 

de produção e convívio. No decorrer dessa relação, a construção dos 

conhecimentos foi um elemento central que permitiu o desenvolvimento das 

comunidades tradicionais de forma que ainda se respeitasse os limites da 

natureza.  E eram esses conhecimentos a principal herança repassada de 

geração em geração entre os integrantes da família.  

O desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro causou uma ruptura 

nesse processo de relação com a natureza manifestados pelos indígenas, 

estabelecendo outras formas de relação com princípios baseado na exploração, 

pacotes tecnológicos da Revolução Verde, propriedade privada. Foi nesse 

processo de “modernização agrícola” que percebemos o movimento de 

desconstrução dos conhecimento tradicionais, intensificado através dos 

programas de assistência técnica e financiamentos, os quais excluíam os 

principais autores da produção de alimento no campo brasileiro: os camponeses. 

Porém, esses processos não foram pacíficos tendo a outra face, a resistência 

camponesa através de movimentos sociais e organizações do campo. 
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O campesinato brasileiro sofreu diversas investidas do estado para inserir o 

capitalismo agrário nos processos de produção do camponês, mas para aqueles 

que resistem a esses processos produtivos, encontram na agroecologia uma 

saída para a reprodução de seu modo de vida e de produção. Para além dos 

processos produtivos, a agroecologia se torna um modelo de vida capaz de 

resgatar os conhecimentos tradicionais camponeses e os conhecimentos 

científicos e entrelaçá-los de forma a desenhar agroecossistemas de produção 

de alimentos saudáveis e economicamente viáveis. Dessa forma, a agroecologia 

é capaz de dialogar com o a sociedade demostrando os seus princípios e 

aproximando o consumidor da cidade ao camponês.  

São experiências como o Sítio Beija Flor que nos fazem refletir que a 

aproximação do consumidos ao camponês ocorre por aquilo que mais 

necessitamos, a alimentação. O processo de produção de alimentos na 

agroecologia se mostra capaz de realizar um debate no campo social, econômico 

e político de forma a entender a importância da classe camponesa que, produz 

alimentos, de forma diversificada e saudável. Por isso, no campo da produção 

são experiências como essas que devem ser fortalecidas, seja no campo 

acadêmico dos estudos, seja como exemplo de práticas a outros agricultores a 

fim de, buscarmos entender, estudar e desenhar a sua realidade.  

Para os órgãos governamentais de assistência técnica devemos superar o 

discurso da produção agroecológica somente no campo técnico, da produção. 

Devem-se se articular com suas capacidades de inserir diversos produtores a 

esses processos produtivos e realizarem também formação política, sobre as 

dimensões, princípios, passando para além de orientações e formações 

técnicas. Deve fortalecer esse papel juntamente com os Movimentos Sociais do 

Campo e as escolas de Educação do Campo, na formação das bases da 

agroecologia tornando esses espaços de formação, diálogo e troca de 

conhecimentos camponês.  

Cabe a nós, estudiosos e militantes o desafio de debater a agroecologia e 

também realiza-la na pratica, demostrando a sua viabilidade, indo além dos 

aspectos técnicos, pois defendemos aqui a agroecologia como um modelo de 

produção capaz de preservar o meio ambiente, respeitar todos os tipos de povos 
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e suas tradições, e alimentar o trabalhador com alimentos saudáveis e de 

viabilidade econômica para todos.   
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ANEXOS 

A - Roteiro da entrevista Semiestruturada com a família camponesa 

 

1 - Histórico da família no trabalho na propriedade e a inserção da agroecologia 

nos processos produtivos; 

2 - Quais as principais experiências agroecológicas de que vem sendo 

executadas na propriedade; 

3- Como que ocorre as tomadas de decisões para o trabalho na propriedade; 

4- Importância dos movimentos sociais e a Escola Família Agrícola de Vinhático 

dentro do processo de construção do conhecimento agroecológico na família. 

 

 


