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Resumo 

Como pesquisa em andamento, este estudo tem como objetivo, a partir de experiências 

teóricas e práticas, conhecer estratégias de ações que articulem a Educação do Campo como 

campo de conhecimento epistemológico, a Agroecologia enquanto possibilidades de mudança 

da matriz produtiva no campo e os diálogos produzidos entre os saberes científicos e os 

saberes populares existentes entre os camponeses dos assentamentos que ocupam a região da 

Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. As categorias consciência de classe e experiência 

de classe tem sido para nós espaços/lugares de lutas e resistências no qual o território do 

campesinato com suas tradições, demostra a possibilidade de construção de outro projeto de 

sociedade que não toma a lógica capitalista como foco de suas ações, mas a ampliação de 

mais pessoas acessando os bens e serviços produzidos históricos e culturalmente pela 

humanidade. O aporte teórico-metodológico que tem sido utilizado no desenvolvimento da 

pesquisa toma como elemento central o Círculo de Cultura assim como destacado por Freire 

(1996), e o materialismo histórico e dialético em Marx e Thompson (1981) resgando as 

experiências históricas dos sujeitos do campo e de observação participante sobre as 

experiências agroecológicas nos assentamentos da Zona da Mata Mineira. Tomaremos os 

relatos de experiências e selecionaremos com a participação dos membros dos assentamentos, 

as principais estratégias de ação que tem sido desenvolvido por meio das práticas de negação 



da lógica produtiva no campo que utilizam exageradamente de defensivos químicos. Estas 

estratégias metodológicas contribuirão para que seja cumprido o objetivo central da pesquisa. 

Palavras-chave: Educação do Campo; Agroecologia; Saber Popular; Saber Científico. 

 

Introdução  

 

Este estudo caracterizado como pesquisa em andamento que tem como objetivo, a partir de 

experiências teóricas e práticas, conhecer estratégias de ações que articulem a Educação do 

Campo como campo de conhecimento epistemológico, a Agroecologia enquanto 

possibilidades de mudança da matriz produtiva no campo e os diálogos produzidos entre os 

saberes científicos e os saberes populares existentes entre os camponeses dos assentamentos 

que ocupam a região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. 

Até o momento, a pesquisa nos proporcionou fazer contatos iniciais com os sujeitos que 

habitam o espaço da Reforma Agrária na Zona da Mata Mineira e pudemos perceber a 

dimensão demantária de serviços públicos em que o Estado de Minas Gerais não tem dado 

conta de atender e o tensionamento que estes sujeitos tem feito para responder as questões que 

compõem as necessidades humanas tais como: educação, saúde, segurança. Neste sentido, 

compreendemos que a participação do sujeito social, ao acessar o conhecimento, é necessária 

que encontre nos espaços formativos condições adequadas de produção de um itinerário em 

que o conhecimento deixe de ser apenas um elemento abstrato, mas que passe a fazer parte 

concretamente das relações sociais ao qual está inserido. Estas relações ganham força 

atividade, ao nosso entender, quando a pesquisa passa a ser identificada como ferramenta de 

mediação que se estabelece com as outras dimensões na produção do conhecimento por meio 

do ensino e da extensão na materialização de experiências vivenciadas (THOMPSON, 2011).  

Com isso, o sujeito social pode compreender que suas ações-reflexões-ações contribuem para 

o fortalecimento de políticas públicas que ampliam as possibilidades do trabalho produtivo 

sob a matriz agroecológica destacadas por GLIESSMAN, 2003; HECHT, 1999; COSTA 

GOMES e BORBA, 2004; NORGAARD, 1999; ALTIERI, 1999, enquanto dimensão 

ontológica do humano e no reconhecimento de que a pesquisa tem nos proporcionado 

aberturas de diálogos com os assentamentos da Zona da Mata Mineira com a produção 

histórica/cultural e técnico/científica que relacionem a Educação do Campo e a Agroecologia 



na interface entre o saber científico e o saber popular. 

Ainda no que tange as relações entres as comunidades destacadas pela ampliação relacional 

prática/teórica proporcionada pela pesquisa e materializada no/pelo trabalho desenvolvido nas 

intervenções a serem feitas nos assentamentos existentes na Zona da Mata Mineira, 

percebemos que a experiências de lutas desenvolvidas pelos movimentos sociais e sindicais 

do campo, bem como os pesquisadores como CALDART, 2012, 2004; GIMONET, 1999; 

ZAMBERLAN, 1996; QUEIROZ, 1997, 2004; MOLINA 2006, dentre outros que defendem a 

Educação do Campo e a produção Agroecológica, nos oferecem um horizonte de 

possibilidades em que a pesquisa tem proporcionado, ao considerar o sujeito camponês/a 

como sujeito da experiência histórica, vivenciadas pelos seus antepassados e materializada 

nas diversas formas de fazer e viver a vida. 

É sobre esta ceara que temos nos debruçados para compreender as contribuições que os 

sujeitos sociais conscientes de suas ações sobre o campesinato podem trazer para pensar as 

contradições existentes na sociedade contemporânea que por um lado faz um movimento de 

ampliação dos princípios da uma educação emancipatória na perspectiva de uma visão mais 

democrática de sociedade, e por outro, busca atender aos objetivos explicitamente colocados 

de caráter privatista dos meios de produção existentes na lógica capitalista, por meio da 

relação capital-trabalho. 

As categorias consciência de classe e experiência de classe tem sido para nós espaços/lugares 

de lutas e resistências no qual o território do campesinato com suas tradições, demostra a 

possibilidade de construção de outro projeto de sociedade que não toma a lógica capitalista 

como foco de suas ações, mas a ampliação de mais pessoas acessando os bens e serviços 

produzidos históricos e culturalmente pela humanidade. 

A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento da pesquisa tomará como elemento central 

o Círculo de Cultura assim como destacado por Freire (1996), e o materialismo histórico e 

dialético em Marx e Thompson (1981) como aporte teórico-metodológico de resgate das 

experiências históricas dos sujeitos do campo e de observação participante sobre as 

experiências agroecológicas nos assentamentos da Zona da Mata Mineira. Tomaremos os 

relatos de experiências e selecionaremos com a participação dos membros dos assentamentos, 

as principais estratégias de ação que tem sido desenvolvido por meio das práticas de negação 

da lógica produtiva no campo que utilizam exageradamente de defensivos químicos. Estas 



estratégias metodológicas contribuirão para que seja cumprido o objetivo central da pesquisa.  

O acompanhamento e coleta de dados da pesquisa serão desenvolvidos por meio de 

discussões coletivas no Círculo de Cultura e registros das experiências de Educação do 

Campo sobre a matriz produtiva da Agroecologia na interface entre o saber científico e o 

saber popular, em áudio e vídeo. Este movimento será acompanhado de socialização sobre as 

reflexões feitas a partir da análise dos dados coletados com a participação dos envolvidos na 

pesquisa, tendo como finalidade a valorização das ações de Educação de Campo e da 

Agroecologia nos assentamentos e envolvimento dos assentados no processo de produção. 

Espera-se com esta pesquisa conhecer as estratégias de ação adotadas pelos camponeses 

assentados da região da Zona da Mata Mineira que articulem a Educação do Campo enquanto 

campo epistemológico e a Agroecologia como nova matriz produtiva na interface entre os 

saberes científicos e os saberes populares. 

Contribuições formativas a partir da experiência: primeiros passos da pesquisa 

O percurso formativo pelo qual temos passado nos últimos anos é o que tem nos 

impulsionado a trabalhar, no sentido, do fortalecimento das comunidades campesinas, sobre 

os aspectos indissociáveis das dimensões ensino, pesquisa e extensão, que tem, em certa 

medida, sido alvo fácil de especuladores e expropriadores da força de trabalho dos povos do 

campo, principalmente a partir do agronegócio tendo a lógica da relação capital-trabalho 

como epicentro de suas ações.  

Nesse percurso, temos caminhado sobre as mais variadas contradições, o que nos permitiu até 

o momento sócio-histórico/temporal-espacial acompanhar os movimentos que, parte da classe 

trabalhadora, em especial o campesinato, por meio dos movimentos de lutas pela terra, tem 

feito no sentido de romper, de maneira ainda que inicial, com a lógica de produção capitalista 

burguesa instaurada desde os primórdios da conquista portuguesa nas regiões do campesinato 

brasileiro.  

A experiência de atuar no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, (Projovem) a partir de 

2006, como coordenador de apoio ao cadastro no CAED e como supervisor do Sistema de 

Monitoramento e Avaliação, em 2007, me permitiu acompanhar, na cidade, a oferta de 

Qualificação Profissional para jovens de 18 a 24 anos e, posteriormente, para jovens de 18 a 



29 anos no Projovem urbano. No percurso do monitoramento do Projovem, envolvi-me com a 

temática da juventude, através da participação nas diversas conferências municipais e 

estadual, em que as políticas públicas de juventude eram pautadas. Meu interesse inicial de 

estudo estava, assim, muito demarcado pelas discussões das políticas de juventude, em função 

do meu envolvimento no acompanhamento no Projovem na Grande Vitória. Nesse processo, 

tive a oportunidade de começar a me envolver com as discussões que tangenciavam o campo, 

uma vez que um dos itens de discussão nas conferências era a ausência de políticas públicas 

voltadas para a(s) juventude(s) do/no campo, bem como a necessidade de se buscar respostas 

para as situações vivenciadas por esses sujeitos. (BARBOSA FILHO, 2011) 

Nos caminhos trilhados, meu olhar sobre o campo foi se centrando a partir da oportunidade de 

participação em uma pesquisa (como voluntário) junto aos membros do grupo de pesquisa 

PROEJA/CAPES/SETEC-ES, realizada no entorno da antiga Escola Agrotécnica Federal de 

Colatina (EAFCOL), atual Ifes – campus de Itapina, em 2008
1
. Essa experiência permitiu-me 

encontrar com sujeitos do campo e suas famílias e pude perceber nessa oportunidade a 

extensão do problema quanto à oferta de Educação Profissional para os habitantes do campo, 

como sujeitos de direitos. (BARBOSA FILHO, 2011) 

Com essa aproximação, passei a me envolver mais diretamente nas discussões e práticas em 

torno desse tema, o que me faz pensar no meu remoto passado e nas minhas origens, nas 

comunidades das florestas no interior do estado do Amazonas, lugar em que nasci e do qual 

tenho grande saudade pela relação que produzia com a terra e com a natureza nas mais 

diversas manifestações que a mesma proporcionava vivenciar. 

Apesar do envolvimento, desde 2006, com a Qualificação e Educação Profissional, eu atuava 

apenas para cumprir uma função executiva, que assumia como supervisor administrativo no 

Projovem urbano. Foi somente a partir de meu interesse em pesquisar a qualificação 

profissional neste programa, do meu envolvimento nas pesquisas do grupo 

PROEJA/CAPES/SETEC-ES, bem como do meu ingresso no Programa de Pós-Graduação 

em Educação na Universidade Federal do Espírito Santo, é que pude começar a me envolver 

com os estudos na área “trabalho e educação” e perceber a dimensão desse campo 

epistemológico.  

                                                           
1
 Essa pesquisa tinha como objetivo o levantamento de demandas de Educação Profissional no Campo. 



Por ser esse um campo epistemológico recente na minha formação e por ter podido acessar os 

dois espaços/lugares, onde a qualificação e a educação profissional acontecem, comecei a 

atentar-me para os dados de escolarização das juventudes do campo. Após acessarmos os 

dados nacionais percebemos a ausência de políticas públicas no que se refere à escolarização 

para a juventude do campo.  

Na faixa etária de 18 a 29 anos existem mais de 6 milhões de jovens agricultores. A 

desigualdade de níveis de escolaridade entre pessoas que vivem no campo e os que vivem na 

cidade está claramente demonstrada nas pesquisas populacionais e educacionais. Dados da 

PNAD de 2006 mostram que 1.641.940 jovens do campo (26,16%), não concluíram o 

primeiro segmento do ensino fundamental e 3.878.757 (61,80%) não concluíram a segunda 

etapa do ensino fundamental. Enquanto que para os jovens das cidades, esta média é de 18% e 

30%, respectivamente (BRASIL, 2009, p. 09). Esses dados reiteram as marcas da 

desigualdade educacional e a ausência de políticas públicas em âmbito nacional.  

O levantamento feito pelo grupo PROEJA/CAPES/SETEC-ES, durante pesquisa no entorno 

da EAFCOL endossa, de certa forma, os dados da pesquisa acima mencionada, ao indicar que, 

dos 243 entrevistados, 163 eram jovens e adultos (67,1%) que não haviam concluído o ensino 

fundamental, tendo, assim, no entorno do Ifes campus Itapina, uma grande demanda de 

escolarização de ensino fundamental de segundo segmento. Em função dessa realidade e 

considerando os limites e características do entorno do Ifes e dos atravessamentos desse 

território político-cultural, fomos sendo instigados a investigar, a partir dos desdobramentos 

dessa pesquisa inicial e das metas do grupo de pesquisa, a oferta da educação profissional na 

fronteira entre o campo e a cidade para os sujeitos que habitam este lugar.  

Diante desse interesse e levando em consideração que entendemos o trabalho como uma das 

dimensões da formação humana assim como defendido por Gramsci, nosso desafio-problema 

no mestrado em educação foi investigar: quais relações uma escola família agrícola, situada 

na fronteira entre o campo e a cidade, mantém com sujeitos jovens e adultos habitantes da 

cidade que demandam formação e qualificação profissional?  

Para subsidiar o processo de investigação no mestrado, algumas questões foram levantadas 

inicialmente, o que suscitou a necessidade de conhecê-las, a partir do olhar dos sujeitos da 

pesquisa, tal como: Qual educação profissional os sujeitos que habitam a fronteira entre o 

campo e a cidade têm tido acesso na Escola Família Agrícola de Jaguaré? O que os mobiliza a 



buscar essa formação? Quais os interesses políticos e econômicos envolvidos nessa formação? 

Quais suas perspectivas de inserção no mundo do trabalho?  

Buscando dar conta dessas questões, o objetivo central de nossa pesquisa no mestrado 

procurou analisar a forma como tem sido ofertada a Educação Profissional para os sujeitos do 

campo na fronteira entre o campo e a cidade, levando em consideração a atual configuração 

das atividades produtivas que têm ocorrido no campo, principalmente no que tange às 

transformações sócio-histórico-culturais. 

No desenvolvimento da pesquisa no mestrado tivemos a oportunidade de acompanhar desde 

2009, às associações vinculadas aos bancos comunitários na perspectiva da Economia Popular 

Solidária, esta experiência nos fez enxergar o quanto a perversidade da lógica do sistema 

capitalista burguês, tem agido sobre as mais variadas formas de produção humana, 

descaracterizando as ações coletivas que democratizam o acesso a bens e serviços produzidos 

social e historicamente pela humanidade. 

Antes de meu ingresso no doutorado em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), na linha Política, Trabalho e Formação Humana no ano de 2014, pude vivenciar no 

Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA/CE/UFES), desde 2005 um movimento 

intenso nos Programas que perpassavam pelo núcleo. Desde a finalização dos trabalhos com o 

PRONERA; a elaboração do projeto da III turma do Curso Pedagogia da Terra no Espírito 

Santo, representação do NEJA e do OCCA no Comitê Estadual de Educação do Campo 

Capixaba, bem como contribuições no projeto do PROCAMPO, o que por meio das lutas e 

resistências dos movimentos sociais do campo ganhou corporeidade e notoriedade chegando a 

UFES como Curso de Licenciatura de Educação do Campo no ano de 2014.    

Sobre as experiências formativas, que conseguimos acompanhar no momento de produção 

dos dados, tanto na pesquisa de 2009 desenvolvida pela Incubadora de Economia Popular 

Solidária vinculada a Universidade Federal do Espírito Santo, quanto os dados da pesquisa de 

campo para a composição da tese de doutoramento, nos levou a compreensão, de que os 

espaços existentes nas associações são na sua essência espaços pedagogicamente formativos. 

Neste sentido, corroboramos com Singer (1998) quando nos chama a atenção de que a 

Economia Solidária é na sua essência um espaço pedagógico de formação humana. Esta 

afirmativa pode ser comprovada a partir das visitas aos locais de pesquisa. Elas nos 



proporcionaram vislumbrar efetivamente esta identificação que se faz presente nos 

empreendimentos Econômicos Solidários, principalmente a partir das Assembleias Gerais, no 

momento em que os trabalhadores livres associados passam a ter condições efetivas de 

participar nas decisões e planejamentos, elaborados para os empreendimentos ao qual estão 

vinculados. 

Considerar as ações dos trabalhadores livres associados no momento das assembleias podem 

proporcionar processos de consciência de classe, dos sujeitos em formação nas relações do/no 

fazer do trabalho associado sobre as mais diversas dimensões que compõem os aspectos 

teóricos e práticos do processo produtivo.  

As ênfases sobre a consciência de classe têm vislumbrado aspectos da criação de um novo 

modelo econômico que defende projetos coletivos de sociedade e rompa com as mazelas 

produzidas pelo atual sistema de produção, por meio da cooperação mútua, pela solidariedade 

e principalmente a partir de uma consciência de classe em que os trabalhadores ao lançarem-

se como vanguardistas desse processo, possam intensificar o princípio da liberdade e da 

emancipação humana. 

Assim como a experiência, o tempo histórico é um elemento categorial que tomamos neste 

plano de trabalho para, a partir dele, desenvolver o que iremos compreender como tempo de 

formação que difere do tempo de trabalho tanto sob a perspectiva do trabalho produtivo 

quanto ao do trabalho improdutivo no desenvolvimento das dimensões indissociáveis do 

ensino, pesquisa e extensão nas relações com a Educação do Campo. 

O tempo histórico carrega consigo aspectos que as categorias debatidas no interior deste plano 

de trabalho passaram a se espalhar como linhas de reflexão tênues para a construção e 

sustentação de uma da ideia de que se expressa sob os mais variados modelos interpretativos 

feitos pelos marxistas, em especial Lukács no texto “História e consciência de classe”, 

publicado em 1924. 

O que nos impulsionou para a defesa desta ideia foi poder caminhar diante das 

responsabilidades que assumimos coletivamente, tendo por base aporte teóricos 

metodológicos do materialismo histórico e dialético, produzir algo que tenha como objetivo 

demonstrar os limites e as possibilidades que o trabalho livre associado na cidade pela tese de 

doutoramento defendido em 2017 e no campo pelas experiências formativas vivenciadas a 



partir de 2006, pode proporcionar no processo de consciência de classe. Neste sentido, 

passamos a compreender que a história, sob o olhar de Lukács,  

[...] é antes, [...] produto da atividade dos próprios homens, produto até aqui 

inconsciente, é claro, e, [...] a execução dos processos pelos quais as formas dessa 

actividade, as relações do homem consigo próprio (com a natureza e com os outros 

homens) se transformam. (LUKÁCS, 1974, p. 207) 

Apoiado no princípio lukacsiano de que interpretar é sempre um risco, nos arriscamos à 

interpretação desse fenômeno que traz consigo todas as contradições existentes no mundo 

moderno pós-industrial nas relações com as condições de produção, em especial no processo 

da produção associada. 

Todo nosso percurso formativo quer seja na graduação em História; Especialização em 

Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais; Mestrado e Doutorado em 

Educação, passando pelos espaços do ensino, da pesquisa e da extensão, até o momento, tem 

nos levado a compreender que a indissociabilidade do tripé universitário pode proporcionar 

aos estudantes do Curso de Licenciatura de Educação do Campo também sua ampliação 

formativa.  

O reconhecimento da interdependência entre estas três dimensões dos espaços/lugares 

formativos na universidade, em que o estudante possa acessar os debates teóricos que advém 

de uma prática constitutiva de pesquisas realizadas por outrem, podem a partir do 

envolvimento desses estudantes também ir a suas realidades materiais por meio da extensão, 

fazer pesquisa que os levem a conduzir seu itinerário formativo para além de apenas repetir 

conceitos e saberes já consolidado, mas avançar em prol da construção de seu próprio 

conhecimento. (DEMO, 2001) 

Para abordar uma temática de tamanha envergadura que situa de acordo com Pedro Demo 

(2011) a “Pesquisa como princípio científico e educativo” requer uma centralidade de pensar 

esta como sendo um elemento que proporciona não somente reflexões sobre o espaço/lugar 

educacional formal, mas amplia o processo educativo e toda uma reorganização educacional e 

societária, por meio de um novo olhar sobre o conhecimento cultural e técnico científico que 

foi produzido pela história da humanidade. 

As categorias consciência e experiência de classe e o ensino, pesquisa e extensão 



A consciência de classe tem sido uma das principais categorias que buscamos em Thompson e 

em especial Lukács (1974) para compreender como o movimento do tripé universitário 

(ensino, pesquisa e extensão) pode contribuir para formar sujeitos históricos. Thompson 

(2002) destaca que havia no momento da formação da classe operária inglesa uma consciência 

autodidata que conformava a consciência política dos trabalhadores. As reuniões públicas e os 

debates políticos cresciam, e isso se dava mesmo entre os que eram analfabetos. “Apesar 

dessas dificuldades, foi a partir de sua própria experiência que os trabalhadores formaram”, 

segundo o autor, ― um quadro fundamentalmente político da organização da sociedade e que 

― de 1830 em diante, “veio a amadurecer uma consciência de classe, no sentido marxista 

tradicional, mais claramente definida, com a qual os trabalhadores estavam cientes de 

prosseguir por conta própria em lutas antigas e novas”. (THOMPSON, 2002, p.304). 

A categoria experiência tem sido outra que consideramos importante no movimento de tratar a 

pesquisa como princípio científico educativo e formativo conforme destaca Pedro Demo 

(2001). A experiência nos leva mergulhar em uma ganha de possibilidades formativas e tem 

sido uma das categorias que chamou e ainda chama à atenção de pesquisadores das diversas 

áreas que trabalham na interface com a educação. Autores como PLEKHANOV (1980); 

THOMPSON (1981, 1998, 2002, 2010, 2011); PISTRAK (2000); MARX (2009), 

LARROSSA (2002), dentre outros que se detiveram em tratar a experiência como uma das 

relações mais importante na formação ampliada de sujeitos sociais. Em Thompson,   

Toda educação que faz jus a esse nome [educação liberal] envolve a relação de 

mutualidade, uma dialética, e nenhum educador que se preze pensa no material e seu 

dispor como uma turma de passivos recipientes de educação. Mas, na educação 

liberal de adultos, nenhum mestre provavelmente sobreviverá a uma aula – e 

nenhuma turma provavelmente continuará no curso com ele – se ele pensar, 

erradamente, que a turma desempenha um papel passivo. (THOMPSON, 2002, p. 

13) 

Nesse sentido, considerar a potência de que os sujeitos históricos/sociais trazem consigo, suas 

experiências de vida na perspectiva da tradição que os envolvem nos remete a corroborar com 

Thompson (2002, p. 13) de que, 

A experiência modifica, às vezes de maneira sutil às vezes mais radicalmente, todo o 

processo educacional; influencia os métodos de ensino, a seleção e o 

aperfeiçoamento dos mestres, currículo, podendo até mesmo revelar pontos fracos 

ou omissões nas disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à elaboração de novas 

áreas de estudo. 

Sob a ótica das vivências pelas quais os sujeitos sociais passam nas relações de formação 



entre outros sujeitos sociais, nos levaram a refletir sobre a ação da experiência neste processo 

formativo. Diante desse contexto, ao compreendermos que a experiência é algo que nos toca, 

nos faz sair de uma condição cristalizada da produção do saber e entrar em um espaço 

movediço de profundas mudanças na condução da ideia de produção do conhecimento e nas 

interações entre a comunicação e a pesquisas, o conceito de experiência exposto por Jorge 

Larrosa (2002, p. 21) nos ajuda a entender melhor os processos formativos dos indivíduos. 

Ele destaca que, 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, 

porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa 

está organizado para que nada nos aconteça. 

 

Ao deslocar o olhar para tentar compreender a força atividade da experiência na interação 

com a sociedade por meio dos aspectos formativos nos levou a refletir que essa 

[...] experiência, [é] a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço. (LARROSA, 2002, p. 24) 

A partir de uma dada experiência Plekhanov (1980, p. 20) destaca que “os princípios morais 

variam segundo os tempos e os lugares. Quando os homens condenam determinada ação, é 

porque ele os prejudica. Quando a enaltecem, é porque lhe é útil”. 

Com isso, o autor está demonstrando que, a materialidade dos fatos na historicidade dos 

homens ocorre porque estes homens são parte integrante de uma história que está sendo 

gestada por eles na interface com suas experiências de vida. Ele destaca ainda que: 

Não existem ideias inatas no espírito dos homens; é a experiência que determina as 

ideias especulativas e é o interesse social que determina as ideias “práticas”. 

Admitamos este princípio e vejamos que consequências decorrem dele. 

(PLEKHANOV, 1980, p. 21) 

Esta ênfase dada nas questões sobre a experiência destacada por Plekhanov é também 

retratada nas obras de Marx e Engels e de grande parte dos marxianos. Tratar a experiência 

somente enquanto conceito retira da mesma a materialidade que a ela possui, principalmente 



sobre os aspectos de formação ampliada dos indivíduos no que tange as relações que estes 

indivíduos produzem no seu fazer cotidiano. 

Nas relações de cumplicidade, no processo formativo dos indivíduos, pelo menos do ponto de 

vista de projetos ideológicos, às obras e posturas políticas de Marx, fazem aproximações entre 

a experiência e as contribuições que o aporte teórico metodológico do materialismo histórico 

e dialético produz na dinâmica das relações sociais dos indivíduos com a pesquisa.  

Este fato se faz presente ao destacar que, pela experiência, o materialismo histórico e dialético 

leva o indivíduo a possíveis compreensões da realidade de um determinado fenômeno a partir 

do seu percurso dos acontecimentos no tempo e espaço histórico que vivenciara. Nesta forma 

de ver as coisas, tendo a lupa do materialismo histórico e dialético em mãos, o indivíduo 

pode, a partir de um mergulho mais profundo sobre sua realidade, entender a importância da 

utilização de métodos que aproximam da verdade dos fatos/fenômenos históricos com as 

interpretações que se fazem de uma determinada realidade social. 

Ainda em Marx, ao acessar suas obras, nos permitiu fazer reflexões sobre as questões do 

materialismo histórico e dialético buscando compreender a totalidade social. Sendo assim, 

infere-se que uma das obras mais importantes sobre este ponto de debate é a “Ideologia 

alemã”, principalmente quando Marx faz um percurso sobre as experiências históricas da 

Alemanha para elencar as ideologias deste Estado, no momento histórico de suas análises. 

Na arqueologia do saber buscaram-se outros autores que tratavam da questão da experiência 

com vinculação ao materialismo histórico e dialético. Um dos pesquisadores brasileiro que 

mais tem contribuído neste labor tem sido o José Paulo Neto. Lembre-se aqui, Freire 

destacando que, das obras de Marx, uma das teses mais interessantes, ele defendeu em duas 

páginas e meia, contida na “ideologia alemã” ao fazer duras críticas a Feuerbarch. 

Parafraseando Freire, uma das obras de José Paulo Neto que mais contribuiu e ainda tem 

contribuído nesta discussão é a “Introdução ao método de Marx (2011)”, principalmente, 

quando ele destaca as relações existentes entre o materialismo histórico e o dialético. 

Neste contexto e, não seguindo um processo hierárquico dos acontecimentos, mas, 

percebendo que os fenômenos ocorriam no processo da simultaneidade dos fatos, remete-se a 

considerar Thompson como um dos mais relevantes autores da contemporaneidade que tratam 



as discussões sobre as concepções do materialismo histórico e dialético em Marx.  

Ao buscar nas suas argumentações a possibilidade de entender a experiência como fator para 

impulsionar os operários na luta contra a burguesia industrial inglesa, Thompson (1987) 

retoma os escritos de Marx e Engels “Ideologia Alemã, Miséria da Filosofia e o Manifesto 

Comunista” como um dos grandes suportes que influenciaram diretamente nas organizações 

de classe e na consciência de classe do movimento operário britânico. 

Pistrak (2000) faz suas abordagens sobre os espaços formativos dos indivíduos, com base nos 

escritos sobre os fundamentos da escola do trabalho. Ele entende ser importante que todos os 

envolvidos, tanto no processo produtivo, quanto organizativo, devem compreender que o ato 

da experiência individual ocorre a partir das relações com a vida em grupo. Pistrak destaca 

que. 

[...] se quisermos desenvolver a vida coletiva [...], devemos formar entre os jovens 

não somente a aptidão para este tipo de vida, mas também a necessidade de viver e 

de trabalhar coletivamente na base da ajuda mútua, sem constrangimentos 

recíprocos. Este é o único terreno que podemos escolher se quisermos obter 

resultados positivos na luta que se trava por um novo modo de vida. (PISTRAK, 

2000, p. 50). 

Pistrak está tratando da luta contra o sistema capitalista e para ele muito mais do que formar 

jovens que saibam lhe dar com a relação de trabalho, seria importante que todos pudessem 

desenvolver diversas funções na cadeia produtiva e isto faria destes jovens e adultos, dotados 

de experiências. Mas, para que os mesmos pudessem pensar e executar este processo 

formativo era necessário ter um suporte teórico metodológico na base do desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão que dialogasse com suas realidades. Isto fica evidente quando faz 

a seguinte abordagem sobre a questão da ação e formação dos indivíduos. Para Pistrak, 

[...] um instrumento que capacite o homem a compreender seu papel na luta 

internacional contra o capitalismo, o espaço ocupado pela classe trabalhadora nessa 

luta e o papel de cada adolescente [no seu espaço] para travar a luta contra as velhas 

estruturas. A escola do trabalho fundamenta-se no estudo das relações do homem 

com a realidade atual e na auto-organização dos alunos (PISTRAK, 2000, p. 10). 

 

No tocante a esta reflexão cabe destacar as possíveis contribuições que o nosso itinerário 

formativo pode trazer para pensar o processo entre o ensino, a pesquisa e a extensão no 

desenvolvimento da pesquisa sobre a lógica da agricultura camponesa que segundo Costa 

(Apud, CARVALHO; COSTA, 2012, p. 28),  

[...] é o modo de fazer agricultura e de viver das famílias que, tendo acesso a terra e 

aos recursos naturais que ela suporta, resolvem seus problemas reprodutivos por 



meio da produção rural, desenvolvida de tal maneira que não se diferencia o 

universo dos que decidem sobre a alocação do trabalho dos que se apropriam do 

resultado dessa alocação. 

Com base em Freire (1983) no texto “extensão ou comunicação?” a proposta deste projeto de 

pesquisa será de buscar sob o princípio de maior comunicabilidade e sociabilidade entre a 

produção do conhecimento nos meios acadêmicos com as comunidades, as quais, os/as 

estudantes de graduação estão inseridos/as no sentido de contribuir com o desenvolvimento 

técnico científico e também sob a ótica da valorização das tradições dos povos do campo. 

(THOMPSON, 1998) 

Por meio desta pesquisaserá possível ainda trabalhar no sentido de fortalecer, problematizar 

os usos que os educadores e estudantes fazem dos artefatos culturais nas escolas, 

potencializando as práticas discursivas com as demandas dos praticantes ordinários e de suas 

instituições. Por meio dessas redes de conversações e relações, pretendemos buscar novas 

aprendizagens e delinear novas propostas, projetos que se transformarão em possíveis 

políticas de acesso democrático do saber popular. 

Partindo do pressuposto de que é por meio da socialização e da valorização dos saberes 

acadêmico-populares advindos dos professores e estudantes nas relações das experiências de 

vidas e formação os objetivos para o projeto de pesquisa: 

1. a) problematizar a construção de estruturas mentais em que há o afastamento dos estudantes 

de suas realidades locais, buscando a valorização das tradições dos povos do campo; b) 

elaborar rodas de conversas tendo como metodologia os Círculos de Cultura (Freire), em que 

os sujeitos da comunidade local possam perceber que suas tradições possuem valores 

enquanto produção humana na relação com a agroecologia; c) identificar artefatos culturais 

existentes nas comunidades participantes do projeto de pesquisa e demonstrar que há nestas 

comunidades também produções culturais que fazem parte de sua identidade enquanto 

habitante do campo; d) contribuir para discussões e propostas de políticas públicas de 

Educação do Campo e de Agroecologia que valorizem as tradições dos povos que habitam 

estes territórios. 

 

Considerações parciais 

A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento da pesquisa tomará como elemento central 



o Círculo de Cultura assim como destacado por Freire (1996), e o materialismo histórico e 

dialético em Marx e Thompson (1981) como aporte teórico-metodológico de resgate das 

experiências históricas dos sujeitos do campo e de observação participante sobre as 

experiências agroecológicas nos assentamentos da Zona da Mata Mineira. Tomaremos os 

relatos de experiências e selecionaremos com a participação dos membros dos assentamentos, 

as principais estratégias de ação que tem sido desenvolvido por meio das práticas de negação 

da lógica produtiva no campo que utilizam exageradamente de defensivos químicos. Estas 

estratégias metodológicas contribuirão para que seja cumprido o objetivo central da pesquisa.  

O acompanhamento e coleta de dados da pesquisa serão desenvolvidos por meio de 

discussões coletivas no Círculo de Cultura e registros das experiências de Educação do 

Campo sobre a matriz produtiva da Agroecologia na interface entre o saber científico e o 

saber popular, em áudio e vídeo nos períodos especificados no plano de trabalho. Este 

movimento será acompanhado de socialização sobre as reflexões feitas a partir da análise dos 

dados coletados com a participação dos envolvidos na pesquisa, tendo como finalidade a 

valorização das ações de Educação de Campo e da Agroecologia nos assentamentos da Zona 

da Mata mineira e envolvimento dos assentados no processo de produção. 

Espera-se com esta pesquisa conhecer as estratégias de ação adotadas pelos camponeses 

assentados da região da Zona da Mata Mineira que articulem a Educação do Campo enquanto 

campo epistemológico e a Agroecologia como nova matriz produtiva na interface entre os 

saberes científicos e os saberes populares. 
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