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Resumo:

Este artigo buscou apresentar as experiências com as práticas de trabalho e saberes produzidas por um
agricultor familiar do Assentamento Paulo Freire II no Município de Estância, Estado de Sergipe e como se
dá a relação entre esses saberes e as práticas agroecológicas desenvolvidas pelo agricultor na vivencia
com a terra. Este estudo se faz necessário pela necessidade de aproximação entre as práticas e saberes
desenvolvidas nas comunidades rurais e o conhecimento científico. A produtividade agroecológica
vivenciada pelo agricultor consiste na valorização e no incentivo à agricultura sistêmica de produção que
gera possibilidades sustentáveis e de permanência no campo.
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Abstract:

This paper aims to present the experiences with the work practices and knowledge produced by a farmer
family of Paulo Freire II settlement in the Municipality of Estancia, Sergipe state, and how is the
relationship between these knowledge and practices developed by farmers in agroecological experiences
with the earth. This study is required by the need to bring together the knowledge and practices developed
in rural communities and scientific knowledge. The agroecological productivity experienced by the farmer
consists in valuing and encouraging systemic agriculture production that generates sustainable possibilities
and stay in the field.
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1.Introdução

O presente artigo é fruto dos resultados preliminares do estudo de caso acerca das práticas de trabalho e
dos saberes produzidos por um agricultor familiar do Assentamento Paulo Freire II, município de
Estância-SE. O objetivo principal é analisar a relação entre saberes e conhecimentos científicos que
emergem nas práticas agroecológicas desenvolvidas pelo agricultor. Para tanto, faz-se necessário
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identificar os saberes nas práticas agrícolas experienciadas e descrever o conjunto de práticas utilizadas na
relação do agricultor com a terra.

Esse estudo justifica-se pela necessidade de aproximação entre as práticas e saberes desenvolvidas nas
comunidades rurais e o conhecimento científico, tendo em vista que um dos princípios da educação do
campo é a articulação entre esses saberes. Neste caso, o debruçar-se sobre a produtividade agroecológica
vivenciada pelo agricultor consiste na valorização e no incentivo à agricultura sustentável (agroecologia,
ciência que estabelece as bases para construção de estilos de agricultura sustentável) que gera
possibilidades de permanência no campo.

No Brasil, segundo Nazareth Wanderley (2011), a existência da pobreza – em muitos casos, da miséria
profunda – é resultado do próprio modelo de desenvolvimento implantado, que apoiou: a concentração
fundiária que expropria, a tecnologia que desemprega, as relações de trabalho que degradam o
trabalhador e a urbanização que esvazia o campo. Nessa lógica, a reforma agrária não pode ser excluída
do debate que se inicia (no) combate à pobreza, principalmente quando se refere à pobreza no campo,
pois qualquer que se dote, a pobreza no campo é resultado da carência, ou acesso restrito e insuficiente,
dos recursos produtivos, principalmente a terra e a água, bem como os bens e serviços fundamentais que
garantam o bem estar e cidadania das pessoas, como saúde, educação, informação, comunicação
etc.(WANDERLEY, 2011)

A Constituição Brasileira de 1988 garante a desapropriação do latifúndio improdutivo para finalidade
pública e interesse social de reforma agrária (BRASIL, 1988), porém, no Brasil, as desigualdades no
campo estão entre as maiores do mundo, 1% dos proprietários detêm cerca de 46% das terras
(MANIGLIA, 2004). Sendo assim, a reforma agrária no Brasil apresenta-se como uma necessidade
histórica, para possibilitar o acesso do homem do campo à terra, estimulando a agricultura familiar e
inibindo a migração para as cidades.

Dessa forma, a redistribuição fundiária desempenha um papel de fundamental importância para o
desenvolvimento econômico e social de um país, uma vez que oferece oportunidade às populações rurais
carentes e transfere terras improdutivas dos grandes proprietários, que não as aproveitam
apropriadamente, aos pequenos agricultores, levando a um aumento da produtividade no campo.

É importante enfatizar o conceito de agricultura familiar que, segundo Wanderley (2000), é entendida
como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o
trabalho no estabelecimento produtivo, sendo importante insistir que o familiar não é detalhe superficial
ou descritivo, pois a associação família produção-trabalho tem consequências fundamentais para a forma
como age econômica e socialmente.

Para analisar as práticas de trabalho e os saberes produzidos pelo agricultor familiar, optou-se por uma
pesquisa de caráter qualitativo, através de estudo de caso, tendo em vista que se trata de uma iniciativa
individual e que retrata a vida real. Esse estudo apoia-se em Yin (2010), que afirma que este método de
estudo de caso contribui para pesquisas do conhecimento de fenômenos individuais, grupais,
organizacionais, sociais e políticos.

O método de estudo de caso permite que os investigadores retenham
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – como
os ciclos individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os
processos organizacionais e administrativos, a mudança de vizinhança, o
desempenho escolar, as relações internacionais e a maturação das
indústrias (YIN, 2010: 24).

Para Yin (2010), o estudo de caso é um método que conta com muitas das técnicas utilizadas na pesquisa
histórica, pois também examina artefatos e documentos, porém realiza observação direta e entrevista o
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que atribui ao método à capacidade de lidar com uma ampla variedade de fontes. Neste trabalho, para
obtenção preliminar de dados, realizou-se uma visita de campo para um conhecimento do objeto em
pesquisa. Esta ação resultou em uma entrevista semiestruturada gravada em vídeo que será discriminada
no decorrer deste artigo.

Nesta pesquisa, também utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2002) é desenvolvida com
base em material já elaborado, sendo constituída por livros e artigos científicos e por publicações
periódicas, assim como por dissertações e pesquisas publicadas que revelam o estado da arte sobre o
assunto relacionado à pesquisa. Foram consultados autores com reconhecida contribuição no que se refere
à temática da pesquisa, tais como SANTOS (2002, 2007, 2008), BONDÍA (2002) e JESUS (2004).

2. Práticas e saberes do campo

Quando os sujeitos produzem conhecimentos e saberes, a intuição e a emoção se fazem presentes. Esses
conhecimentos se constroem a partir da reflexão sobre o fazer e assim elaborar o saber. Dessa forma, o
fazer e o saber estão diretamente ligados produzindo efeitos na realidade desses sujeitos.

Para Jesus

Este efeito é de grande relevância para os(as) trabalhadores(as) da terra,
porque restitui a eles, primeiro, a legitimidade do seu conhecimento,
segundo, o direito de avaliar esses seus conhecimentos, algo que foi
completamente desconsiderado pelo paradigma da ciência moderna, que,
ao produzir uma ciência e tecnologias congeladas, cria a necessidade de
técnicos para avaliar seus resultados. (JESUS, 2004:10)

Consideramos relevante aproximar os saberes da tradição e alguns conhecimentos científicos, pois o
conhecimento e a sistematização no campo de forma complexa e transdisciplinar legitima essa prática.
Porém, é preciso estar atento para a incompletude do conhecimento, pois este é carente de perfeição.

Uma discussão que fortalece essas questões inerentes à aproximação entre os saberes do campo e os
conhecimentos sistematizados está em torno da educação do campo que aborda o fortalecimento de um
modelo popular de agricultura, com características da produção camponesa, pensando na educação dos
sujeitos no campo.

Esse embate é incompatível com o modelo hegemônico de produção agrícola com base no latifúndio e no
agronegócio, excluindo a maioria dos camponeses. A educação do campo se afirma no combate aos
“pacotes agrícolas” e na tentativa de fazer das pessoas que vivem no campo instrumentos de implantação
de modelos que as ignoram ou escravizam.

Um projeto camponês de desenvolvimento no campo e de permanência do camponês depende das
diferentes políticas voltadas à população do campo vinculando a educação a um projeto com diferentes
dimensões. A maneira de universalizar este projeto, dando acesso a todo o povo do campo é através de
políticas públicas efetivas que valorizem as práticas e os saberes do campo.

Um dos conceitos centrais da Epistemologia do Sul[4], como proposta por Boaventura de Sousa Santos, é
a Ecologia de Saberes, tal conceito referenda a discussão entre os saberes do sujeito do campo e os
saberes científicos. Para o autor :

A ecologia de saberes expande o caráter testemunhal dos
conhecimentos de forma a abarcar igualmente as relações entre o
conhecimento científico e não-científico, alargando deste modo o
alcance da inter-subjectividade como interconhecimento e
vice-versa. (SANTOS, 2007, p.30)
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O que caracteriza a ecologia dos saberes é o caráter testemunhal que envolve a pluralidade do
conhecimento. Sendo tão plural, nenhum saber ocupa lugar dominante, sendo coerente buscar uma
aproximação entre esses diferentes saberes. Faz-se necessária uma reavaliação das intervenções e
relações concretas na natureza e na sociedade, que diferentes conhecimentos proporcionam a partir de
diferentes formas de saber, garantindo, portanto, uma maior participação dos grupos sociais envolvidos.
Para SANTOS (2007) cada saber só existe dentro de uma pluralidade de saberes, nenhum deles pode
compreender-se a si próprio sem se referir aos outros saberes.

Empoderar o sujeito é também expressar sua força em forma de saber, na relação entre o conhecimento e
a vida humana, este é o saber da experiência. Santos diz: “o lugar de enunciação da ecologia de saberes
são todos os lugares onde o saber é convocado a converter-se em experiência transformadora.” (SANTOS,
2008, p. 33)

O caráter da experiência tem relação com sua qualidade existencial, vai se construindo no viver, produz
uma lógica heterogênea e plural e uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar.
Segundo Jorge Larrosa Bondía:

O saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo,
contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas
o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo
acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento
é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de
alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência
é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em
quem encarna. (BONDÍA, 2002, p.27)

Podemos considerar que as práticas e os saberes são experiências que estão intimamente ligadas com as
percepções do sujeito, quer seja pela manifestação na prática, quer seja pela experiência dos saberes
acumulados e vivenciados. Sendo assim, um agricultor no manejo da terra cria uma relação direta com
ela, estabelecendo vínculos a partir da sua observação e das vivências e experiências adquiridas.

O objeto desse estudo nos remete continuamente para esta relação entre prática e experiência, sendo
uma a expressão da outra. Ao analisarmos o saber contido na prática do agricultor familiar estamos diante
de uma experimentação entre o homem, seu saber e o diálogo com a terra, tríade onde se concretiza a
vida.

3. Um olhar sistêmico sobre o manejo da terra

“Ser agricultor é isso que eu tô dizendo, é você viver da própria terra e você fazer as coisa certa pra que
você se mantenha dela.”[5]

(0 Agricultor)

A percepção do agricultor sobre o manejo sistêmico e sobre a relação com a natureza e com o próprio
envolvimento social é inerente a um processo educativo que perpassa a sustentabilidade ambiental e
cultural, pois se está construindo territórios e territorialidade, e o agricultor passa a ser um co-criador da
realidade, parceiro e não dominador, quando a inclusão, a participação, o pertencimento é consequência
da nova atitude de estar no mundo e com o mundo. Para ECO(2001): “Etimologicamente, ’invenção’ é o
ato de descobrir aquilo, que de algum modo, já existia, e Sherlock inventa no sentido empregado por
Michelangelo quando diz que o escultor desvenda na pedra a estátua que a matéria já circunscrevera e
que estaria dissimulada pela matéria pétrea excedente.” (ECO,2001,p.238)

É necessário que se leve em consideração a complexibilidade ambiental, econômica e social de cada
sistema agrícola, os princípios de desenvolvimento dos ecossistemas interferem nas relações entre o
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homem e a natureza, dado que a estratégia de máxima proteção que caracteriza o desenvolvimento
ecológico entra frequentemente em conflito com o objetivo do homem de máxima produção, ECO(2001)
diz: “ A certeza oferecida pela abdução não exclui o falibilismo que domina toda investigação científica,
pois falibilismo é a crença de que nosso conhecimento nunca é absoluto, mas sempre flutua, por assim
dizer, em um continuam de incerteza e indeterminação” (ECO,2001, p.241)

O agricultor aqui observado, mora no Assentamento de Reforma Agrária Paulo Freire II no município de
Estância-SE, há doze anos, de família de agricultores da região de Boquim-SE, onde a cultura dos citros
(laranjas, limões, etc.) é predominante. Ao tomar posse da terra, percebeu a importância de levar para o
seu lote vários tipos de laranjas e limões, dos quais alguns deles vem perdendo espaço comercial.

A partir dessa percepção, somada à atitude, pôde ser criada na terra do agricultor uma coleção de
variedades cítrica que tem uma função importante para a preservação das espécies e para a
independência do agricultor campesino e que se assemelham aos princípios propostos pelo Banco de
Sementes[6], embora o agricultor desconhecesse a importância desse mecanismo.

Outra prática percebida no manejo da terra, feita pelo agricultor, é o plantio de forma em que uma espécie
colabore para o desenvolvimento de outras, harmonizando as atividades agrícolas com os processos
naturais dos seres vivos para produzir um nível ideal de diversidade e quantidade de frutos, sementes e
outros materiais orgânicos de alta qualidade, sem o uso de insumos como fertilizantes e pesticidas.

Intão aqui tem de tudo, tem a arvre, tem o dicuri, tem a arvre da
própria espécie aqui que nós já num mexemo e de primeiro pra
você fazer roça você tinha que tá mexendo, aqui nós já num mexe.
E a questão do berço aquilo que eu disse, eu já (…) é um sistema
novo, é várias coisa numa mesma cova ai né. Eu já colhi ai é o
couve, o feijão, o coentro, o milho, a momona já levei pra lá pra
colher também, ai tem a jaca, a manga, a arvre nativa, o
maracujá, o capim de cordas que é pra fazer a cobertura do solo
ai.(...) e tem de tudo que você pensar, parece que é 38 qualidade
de prantiozinho que tem aqui, 38, dentro de um quadro de 10 por
20 (metros)[7].

Nota-se a apropriação que tem o sujeito pela forma sistêmica de manejo da terra, esta percepção é fruto
da experiência e de saberes acumulados e vivenciados, uma potência produzida durante o seu percurso de
vida e que o faz ir de encontro à moral estabelecida, às práticas correntes em seu meio.

Friedrich Nietzsche (s.d.) fala sobre a necessidade de libertação do indivíduo das ideias gerais de
impotência e de humildade. O pensamento de Nietzsche traz o conceito de “vontade de potência”, quando
ele faz alusão a uma vontade de se insurgir contra a moral de rebanho; ela seria “toda força eficiente”
(NIETZSCHE, s.d.: 54), a força que nos impede de aderir à moral escrava, dos fracos. Roberto Machado
(1984) cita como sinônimos de potência as palavras impulso, pulsão, impulsão, energia, intensidade e
atividade; uma espécie de energia vital, a qual começa a ser comandada prioritariamente por uma força
no ocidente pós-revoluções burguesas: a da consciência[8] e da razão[9]. Para Nietzsche (APUD
MACHADO, 1984), esta força não deveria ser predominante, mas somente mais uma das forças em
constante luta.

4 Considerações Finais

Esta pesquisa acompanhou e observou as práticas e saberes acumuladas e vivenciadas pelo agricultor
familiar, desenvolvidas no trato com a terra, busca responder algumas questões relacionadas a
aproximação dessas práticas com o conhecimento cientifico sistematizado e na articulação entre esses
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saberes.

Trabalha-se na perspectiva da educação, acumulo e troca de experiências e na relação do sujeito e o
manejo com a terra discutindo princípios de agroecologia que é uma forma diferente de enxergar e
trabalhar a agricultura e a função do homem diante da natureza e se contrapõe à visão estreita de
educação como preparação de mão-de-obra a serviço do mercado.

Os sujeitos do campo são agentes de mudanças e atores sociais reflexivos com muita experiência, pois a
partir dos conhecimentos que já carregam consigo, fruto de sua trajetória de vida, fazem emergir novas
visões ou compreensões a partir da reflexão, juntando seus conhecimentos com os que vem dos outros,
confronta ideias e conceitos.

Trabalhar com diferentes saberes significa em primeiro lugar não hierarquiza-los, todos somos detentores
de saberes e é preciso que o diálogo permita a cada um ter consciência dos seus saberes, além de
amplia-los e diversifica-los por meio da partilha e da produção coletiva de novos saberes.

O território é um trunfo dos povos do campo e da floresta, trabalhar na terra e tirar da terra a sua
existência exige conhecimentos que são construídos nas experiências cotidianas. É necessário e possível
fazer do campo uma opção de vida digna, a experiência é o que nos acontece o que nos toca.
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