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INTRODUÇÃO:

 A história de transformação e apropriação do território brasileiro foi construída

inegavelmente pela concentração de terras, riqueza e poder. Dos latifúndios concedidos pelo

governo para as capitanias hereditárias aos amplos processos de grilagem de terras no século

XX a situação se agravou. 

 A partir de meados do século XX no Brasil, essa situação deu um pequeno passo

rumo à transformação. As Ligas Camponesas são conhecidas na história brasileira como

primeiro movimento organizado em busca de Reforma Agrária. Seguindo-se as ligas, outros

movimentos e organizações de trabalhadores foram criados na busca de estratégias para

enfrentar a desigualdade presente no campo brasileiro.

 Neste contexto nascem os Sindicatos, Associações, Cooperativas, Movimentos

Sociais, e outros grupos, muitos deles contando com apoio de setores minoritários da Igreja.

Na Zona da Mata mineira, a situação não é diferente, assim como em Araponga. 

 Contando com parcerias e apoios de instituições próximas, como o Centro de

Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA - ZM), setores progressistas da Igreja

católica, e apoio de alguns poucos professores da Universidade Federal de Viçosa (UFV),

constroem ao longo de mais de 20 anos um trabalho forte de acesso à terra, que por sua vez

impulsionou o desenvolvimento de práticas agroecológicas em suas propriedades,

explicitando assim, desde o início um cuidado especial com a terra, a sustentabilidade e

diversificação da produção.

Torna-se perceptível a necessidade de significar a experiência justamente como

‘possibilidade’ para o campesinato, não somente pra fortalecer sua resistência, mas para

vislumbrar a (re)existência; que é ao mesmo tempo harmoniosa com seu ambiente físico e

cultural, e que intensifica o sentimento de pertencimento ao seu território.  
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A escola criada pelos agricultores é representativa do fato em questão, buscaremos

assim discutir a partir de sua criação quais os significados para os envolvidos, e como ela

pode se tornar um instrumento que permita a reprodução social desses agricultores. 

Nesse município as experiências agroecológicas deram sustento a uma série de

organizações populares da agricultura familiar, processos sociais interessantes aconteceram ali

e já produziram bons estudos. Tal fato tem grande relevância, pois somente grupos livres e

que conquistam certa harmonia comunitária ousam sonhar e tornar seus sonhos reais.

Realidades que ousam alterar as relações de dominação, onde a educação (e principalmente a

falta dela) é fundamental para a manutenção do poder.

OBJETIVOS:

 A pretensão deste trabalho é discutir de que maneira a agroecologia pode ser

entendida como uma estratégia alternativa, que assegura os camponeses em seu espaço;

configurando, portanto, territorialidades mais profundas. 

METODOLOGIAS:

 Para alcançar o objetivo, foram realizadas revisões bilbiográficas em dois eixos

principais: i) Território e Territorialidades; ii) Agroecologia. Além das revisões bibliográficas,

realizamos entrevistas com os membros das organizações sociais do município para captar as

intencionalidades do processo.

RESULTADOS PRELIMINARES:

Sobre o território, ruralidade e territorialidade.

 Vem da geografia política de Friederich Ratzel, e posteriormente de Claude

Raffestin, as bases de pensamento que construíram a concepção de território com as quais a

geografia trabalha atualmente. Ratzel constrói sua concepção de território partindo de uma

concepção naturalista, derivada da idéia de território animal. Dessa proposição, traz suas

reflexões para a geografia assentando seu conceito em três bases: a de dominação, através

do poder do Estado; a de um controle territorial assumido por esse Estado; e a de limites

e fronteiras. (HAESBAERT, 1997)

Raffestin traz a compreensão de uma categoria essencial para o entendimento do

território, que é o poder exercido por pessoas ou grupos, sem os quais não se define esse

território (SPOSITO, 2004). O processo de territorialização, desterritorialização e
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reterritorialização (T-D-R) proposto por Raffestin não se restringe apenas à apropriação

física, material, mas também imaterial ou simbólica, dessa maneira: “a imagem ou modelo, ou

seja, toda construção da realidade [no caso a representação sobre o território] é um

instrumento de poder e isso desde as origens do homem” (RAFFESTIN, 1993. p. 145).

Historicamente e no embate o conceito de território foi se construindo na Geografia.

Haesbaert (1997) constrói uma concepção sobre o território que traz consigo a dialética da

produção do conceito e que incorpora três vertentes fundamentais:     Jurídico-política,

Cultural(ista); e Econômica.  Não há como analisar cada vertente isoladamente, pois elas

estão em constante relação no plano da realidade, como define Haesbaert:

O território envolve sempre, ao mesmo tempo mas em diferentes graus de
correspondência e intensidade, uma dimensão simbólica, através de uma
identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de
“controle simbólico” do espaço em que vivem (...), e uma dimensão mais
concreta, de caráter político-disciplinar: a apropriação e ordenação do
espaço como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos
(HAESBAERT, 1997, p.42).

Partindo da breve contextualização do conceito realizada acima, buscamos uma tarefa

um pouco mais complicada: situar a discussão do território de maneira que ganhe significado

para a discussão do espaço rural.

O espaço rural é visto como “produto da luta de classes travada pela sociedade no

processo de produção de sua existência. Sociedade capitalista que está assentada em três

classes sociais fundamentais: proletariado, burguesia e proprietários de terra” (OLIVEIRA,

2002. p. 74). 

Por isso se faz necessário a defesa dos territórios camponeses, trazendo a tona um

viés de território e de desenvolvimento (SOUZA, 1995) que não reforce as contradições de

classe, mas permita aos camponeses construírem sua re-existência com autonomia. 

No território é que as populações e as comunidades expressam sua materialidade e

seu simbolismo, nele “a população constrói sua identidade e seus sentimentos de

pertencimento, onde expressa seu patrimônio cultural e define seu destino” (MIRANDA e

COSTA, 2005. p.45); é sobre ele que constroem a base social de sua existência, deixando as

marcas de sua cultura, expressando assim a relação de pertencimento e de uso/conhecimento

do espaço.
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Convergimos nesse sentido com a afirmação de Souza (1995), para ele: “O espaço

social, delimitado e apropriado politicamente enquanto território de um grupo é suporte

material da existência, e mais ou menos fortemente, catalisador cultural – simbólico- e, nessa

qualidade, indispensável fator de autonomia” (p.108). 

Negar que estamos inseridos numa sociedade onde a conjuntura política e ideológica

internacional tão fortemente avessa a concepções como autonomia e justiça social é incorrer

em grande imaturidade e/ou ignorância. Todavia, essa constatação não deve nos tolher de

buscar a construção outros quadros sociais e espaciais.

Devemos tentar compreender os limites do desenvolvimento social e espacial efetivo e

procurar delinear uma alternativa essencial a essa sociedade; pois assim, estaremos

esboçando um projeto ou horizonte de pensamento/ação. De acordo com a distinção do

conceito de território, de suas vertentes, sua relação com a ruralidade e com a possibilidade

de instauração da autonomia é que pretendemos adentrar ao conceito de territorialidade. 

Do Território à Territorialidade.

 O conceito de territorialidade é que assume para dentro da geografia o tema da

identidade, manifestada como categoria relacional espaço-sociedade “pois reflete a

multidimensionalidade do “vivido” territorial pelos membros de uma coletividade, pelas

sociedades em geral. Os homens vivem ao mesmo tempo o processo territorial e o produto

territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou produtivistas”

(RAFFESTIN, 1993. P. 158).

 A expressão territorialidade pode ser encarada tanto como o que se encontra no

território e está sujeita à gestão do mesmo, com, ao mesmo tempo, ao processo subjetivo de

conscientização da população fazer parte de um território, de integrar ao território.

Relacionando a territorialidade com as relações de poder que sustem o conceito de território

atualmente, cabe ressaltar que:

O Estado, sobretudo o autodeterminado Estado Liberal, está a serviço das
empresas, e consequentemente do jogo de interesses e da capacidade de
cooptação das mesmas que disputam territórios e mercados. Daí a
necessidade de se encarar o território, e consequentemente a territorialidade
como categoria temporária, de vez que no espaço e no tempo nada é
permanente, tudo se acha em constante transformação. (ANDRADE, 1996.
p 22).
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Nessa afirmação de Andrade é que sustentamos a necessidade de reflexões e

proposições acerca da territorialidade. Temos um quadro amplamente desfavorável ao

campesinato brasileiro, mas é necessário criar outras correlações de forças, reivindicar

territórios, reivindicar territorialidades como alternativas. 

 Os movimentos e organizações populares têm historicamente nos territórios um

instrumento de luta. O reconhecimento dos territórios quilombolas, indígenas, até hoje são

uma exigência forte. Esses movimentos têm sua reivindicação em cima do critério de

identidade coletiva sob um território, e é sobre a perspectiva identitária das territorialidades

que a geografia pode contribuir com essas organizações. 

Agroecologia: conceitos e proposições.

 A popularização do termo agroecologia se deu principalmente a partir da década de

1980, com os trabalhos de Miguel Altieri. Estudando os sistemas de cultivos tradicionais

indígenas e camponeses, apreendeu a noção de conciliação das práticas agrícolas com as

características naturais de cada ambiente. A partir do aprendizado com essas experiências

Altieri difundiu o termo Agroecologia como um marco conceitual, que posteriormente foi

apropriado por diversas instituições e organizações no campo, que já trabalhavam com

Agricultura Alternativa (Luzzi, 2007). 

As práticas agroecológicas resultam culturalmente compatíveis com a
racionalidade produtiva camponesa, pois se constroem sobre o conhecimento
agrícola tradicional, combinando este conhecimento com elementos da ciência
agrícola moderna.(...) Isso leva a um processo de reconstrução das práticas e
dos valores autóctones das etnias, conservando suas identidades culturais.(...)
(LEFF, 2002. p. 41)

 Os trabalhos sobre Agroecologia contêm diversos vieses. Alguns artigos e trabalhos

publicados apresentam a proposta agroecológica como mera substituição dos insumos

químicos por processos naturais. Caem, portanto, numa perspectiva ecotecnocrática, numa

tentativa de recauchutagem do modelo da Revolução Verde, podendo inclusive sustentar

monoculturas orgânicas de larga escala, baseada em mão-de-obra explorada. (CAPORAL e

COSTABEBER, 2007). 

 Nosso entendimento é que a agroecologia tem raízes mais profundas, não se limita

apenas aos processos técnicos, mas também com o chamado empoderamento do agricultor.
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“O seu sentido é de orientar e propor uma ruptura com o modelo hegemônico de

desenvolvimento rural baseado na monocultura, no latifúndio, no agronegócio e na exclusão

social.” (RIBEIRO, 2007.p. 258). 

 O projeto de desenvolvimento adotado no campo brasileiro durante a segunda

metade do século passado assumiu uma postura de violência, de acordo com SEVILLA-

GUSMAN (2005) a Revolução Verde pode ser vista como fase do processo maciço de

descampesinação, que trouxe duas conseqüências fundamentais: Em primeiro a degradação

sociocultural do campesinato (processos de grilagem); e em segundo lugar a separação

Homem-Natureza: “Isso gerou um manejo dos recursos naturais em que a fertilidade natural

do solo - e sua constatação como algo vivo – foi substituída por sua utilização como algo

inerte alimentado pela química sintética” (SEVILLA - GUSMAN, 2005. p.118).

 O estudo de MAFRA (2006) se debruça sobre a experiência agroecológica em

Araponga, construída por organizações sociais (Sindicatos, Associação dos Agricultores

Familiares, Cooperativa de Crédito Solidário) em parceria com o CTA-ZM.

 Trabalhamos com a hipótese que o acesso à terra adquiriu importância fundamental

no avanço da agroecologia no município de Araponga; e num processo de mão dupla, a

agroecologia foi de suma importância para a perpetuação do acesso à terra por outros

camponeses. A conseqüência de tudo isso foi modificar as relações de poder no município:

Os ganhos de autonomia dos pequenos agricultores, a partir do acesso à terra,
implica em perda de poder dos grandes proprietários. Estes deixam de exercer o
controle sobre a vida e as decisões dos pequenos. Embora as relações entre eles
ainda sejam marcadas por um equilíbrio desigual de poder em favor das elites
locais, os novos proprietários já não podem ser simplesmente coagidos a realizar
determinadas ações (MAFRA, 2006. p.47).

A Experiencia Agroecológica Em Araponga

i) Características Gerais; Formação Sócio Espacial Trajetória das Organizações

Sociais do Município.

 As atividades industriais são bastante incipientes em Araponga, e os 8.029

habitantes têm sua fonte de renda advinda principalmente da agropecuária e dos serviços. O

quadro econômico atual do município é construído basicamente sob a agricultura,

especificamente na produção de café. Muitos trabalhadores são pagos por dia, outros trocam

dias de serviço, e as fontes de emprego formais são poucas. 
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 Os trabalhadores rurais de Araponga, alimentados pelas discussões de Sindicato,

Igreja e CTA, se engajaram na construção de novas realidades, tanto dentro das

propriedades quanto nos espaços coletivos.

 Para além das questões de documentação e aquisição dos direitos dos

trabalhadores, possivelmente, o mais significativo dos avanços do STR – Araponga tenha sido

a questão do acesso à terra,  num processo denominado “Conquista de Terras em Conjunto”.

 Hoje, de acordo com dados do STR-Araponga de 2008, 174 famílias tiveram
acesso a terra, ocupando área superior a 600 hectares. Este fato explicita uma mudança
significativa não apenas na distribuição das terras do município como nas relações sociais e de
trabalho, pois “quando ele consegue a terra dele a mudança é total, porque, eu até já
falei isso, agente planta e arranca o dia que quer né?” (Cosme Damião –
Agricultor/STR).

O CTA-ZM – que teve membros do STR de Araponga em sua fundação – foi
atuou também com o poder público municipal. Elaboraram o Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS), numa parceria entre CTA e prefeitura de
Araponga.
 No documento é possível interpretar os anseios da população rural de araponga
naquele momento; os diagnósticos mostraram muitas falhas no sistema educacional
convencional quanto à formação dos jovens rurais, como: ensino descolado da realidade e
distancia muito grande entre as comunidades e as escolas (PMDRS, 2001. p. 16).
 Diante dos problemas, foram construídas propostas para o Município em vários
setores, e entre elas estava a “Criação de uma Escola Família Agrícola” (PMDRS, 2001. p.
24). Segundo os entrevistados, essa temática apareceu no diagnóstico em várias comunidades
do município, pois fazia parte de uma realidade frequente, do descaso com a educação e da
perda de afinidade com o campo.

iii)EFA PURIS: A Territorialidade da Agroecologia pela via da Educação.
Em uma das mais recentes “Conquistas de Terra” feita em 2001, o grupo adquiriu a

maior propriedade até o momento, com uma área de aproximadamente 82 hectares. O
terreno que antes pertencia a um dono foi redividido e se transformou em 29 propriedades, e
cada novo proprietário cedeu um pedaço de terra para a construção da tão sonhada escola. 

Como reflexo da caminhada dos trabalhadores rurais organizados em Araponga, as
atividades da EFA Puris iniciam-se em 2008. Os temas de Estudo da EFA PURIS
evidenciam a preocupação com o nível regional, sejam eles voltados para os conhecimentos
em agropecuária, sejam eles voltados para as questões sociais e organizativas, e está noção
está clara para os associados:

Olha, nosso município é lotado de organizações, de forma que uma vai
puxando a outra... e a escola é como se fosse mais um complemento dessas
organizações, né? Ela é parte desse conjunto, né? Porque ela vai estar, por
exemplo, preparando um técnico que ele pode tá assessorado a AFA, que é
a Associação dos Agricultores, então pensando numa melhor produção no
campo, beneficiamento... o Sindicato seria às vezes numa parte mais de
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documentação, mas ele tem todo esse perfil de ligação mesmo, porque a
escola ela na verdade não é ela sozinha, ela é um elo dessas organizações (Maria
Rosânia – Agricultora e Secretária da EFA)

 Através dos relatos, foi possível compreender que os caminhos da libertação foram
percorridos sempre na adversidade. Assim aconteceu com o STR - Araponga, cujos
fundadores além de reprimidos e descriminados foram obrigados a suportar o peso do
enfrentamento com os poderosos. 
 Porém resistiram, e obtiveram avanços devido a sua união e às parcerias. Um deles
foi a alteração no quadro de concentração de renda no município, tendo conquistado 600 ha,
que em sua maioria se transformaram em propriedades de até 10 ha. A “Conquista de Terras
em Conjunto”, sob a perspectiva geográfica reflete a territorialização do campesinato no
município, rompendo os ranços de dependência e subalternidade construídos em cima da
propriedade da terra.
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 Os entrevistados em maneira geral relatam como trabalhar a agroecologia se torna

mais fácil quando se é dono da terra: “Então quando você compra um pedaço de terra,

que é seu, você vai analisar qual o lugar que é melhor pra plantar, e não onde pode ou

não pode.” (Neide - Agricultora / STR/ AEFA).

 Quando falamos em territorialidade, estamos sempre tratando de relações poder,

ainda que não seja o exercido pela força física, ou pelos aparatos jurídicos. Como ressalta

MAFRA (2006) a terra mediava relações de dominação, portanto, não se trata apenas

substituir um trabalhador, mas de admitir a perda de controle sobre uma família, um grupo,

não apenas no espaço da produção, mas também na comercialização e na política, por

exemplo. 

Muitas lutas, doações e decepções no caminho, até que em 2008 a EFA Puris inicia

suas atividades.  Uma escola voltada para a educação do campo, refletindo sobre a realidade

local, buscando potencializar as organizações, enfim, criando mecanismos para que o

processo continue com novos atores, os jovens educandos.

As reações adversas ao início do funcionamento da escola refletem a preocupação

com alteração das relações de poder, novamente é importante ressaltar o conhecimento (e

principalmente a falta dele) como um grande instrumento da realização e manutenção do

poder, por isso:

Tem coisas que, pra alguns, a escola pode parecer um tropeço, um estorvo,
sei lá uma coisa que vai mexer com a vida do cabôco, mas mexeu! E pra
outros é uma abertura, uma felicidade muito grande... então de qualquer
maneira ela mudou porque ela mexeu com o sentimento da comunidade, uns
pra dizer bem, outros pra dizer mal, mas que mexeu, mexeu! Mexeu com o
município, mexeu com a região inteira. (Sr. Neném – Agricultor/ AEFA).

 Tantos avanços possibilitaram que os agricultores e agricultoras focassem suas

intenções em uma educação que busca a territorialidade do saber agroecológico, que capta

os problemas e as boas experiências da região, incentivando a continuidade das lutas, dos

enfrentamentos e dos avanços. 

 Trata-se de uma história de mais de vinte anos, e obviamente as tensões perpetuam,

mas talvez tenha sido justamente a adversidade que motivou a busca de novos caminhos,

assim
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[...]pelo menos as sementes estão lançadas, né? Acho que, pra ter uma boa
árvore você tem que plantar, você tem que pôr esterco, irrigar, né? Tá
sempre cuidando né? Mas eu acho que... é o começo. Que o sonho da gente
começa a se concretizar, tá começando. E tá aqui no ponto certo né? A
juventude, aonde tem a força de mudança (Maria Rosânia – Agricultora e
Secretária da EFA).

RESULTADOS PRELIMINARES:

 O território do exercício do poder e da subjugação foi cedendo espaço a território

de autonomia, da criação e do envolvimento comunitário. Somente quando isso tomou certa

proporção é que outras instâncias em que se impunham o poder - como a do saber -

passaram a ser encaradas como obstáculos a serem superados. Não era momento mais de ter

os filhos semi-analfabetos ou com estudo totalmente descontextualizado. O momento era de

expandir a identidade e o pertencimento àqueles territórios conquistados, entender os

processos mais à fundo, mas partindo da realidade local: as nascentes, os córregos, o solo, a

produção, a organização.

 A territorialidade se reforça nesses processos, resgata-se então a proposta de

educação diferenciada, através da Escola Família Agrícola; com seu funcionamento em

alternância, que problematiza a realidade local e visa a formação de ensino médio integrado

ao curso técnico em agropecuária. Sairão ao fim de 2010 técnicos em Agropecuária com

ênfase na formação agroecológica, que terão a complexa tarefa de recriar o saber que foi

destruído pelo modelo da revolução verde e de impulsionar a liberdade de homens e mulheres

do campo. A assessoria técnica em relação ao manejo dos solos, das plantas e animais, bem

como da gestão das cooperativas e associações podem suprir as grandes demandas das

organizações atualmente. 

 Todavia, a tarefa se valoriza justamente porque capta as alterações, e revela que

uma escola situada numa área de Conquista de Terras é muito mais do que um objeto no

espaço, e sim a materialização de territorialidades historicamente almejadas e construídas

através da organização, do trabalho coletivo, do horizonte da libertação e de sua reprodução

social enquanto agricultores.
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