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RESUMO 
 

O campesinato, sujeito rebelde em todos os tempos históricos, dialeticamente 
subordina-se e resiste à expansão do capital de diferentes modos: seja através da luta 
pela terra e no enfrentamento ao latifúndio e ao agronegócio, reproduzindo as relações 
de produção não capitalista através, principalmente do trabalho familiar, construindo e 
fortalecendo a autonomia camponesa mediante a multiplicação dos sistemas 
agroecológicos e estabelecimento de trocas de conhecimentos, saberes, sementes, dias 
de serviços. 

O presente trabalho analisa a (des)(re)territorialização do campesinato 
beneficiário da reforma agrária do sul de Sergipe, Brasil, mediante a estruturação da 
rede de camponeses com base na metodologia de camponês a camponês. Esta tem 
proporcionado a construção horizontal do conhecimento agroecológico, colaborado na 
ampliação do controle territorial frente à expansão do capital na agricultura e já se 
apresenta como importante aprendizado e alternativa metodológica para a assistência 



técnica e extensão rural pública, bem como uma contribuição à construção da 
plataforma política da soberania alimentar. 

Neste projeto tem se forjado um território da agroecologia integrado por 122 
famílias, distribuídas em 07 municípios e 20 assentamentos rurais, cujos princípios 
norteadores tem sido: a) fomento à troca de saberes com foco na construção da 
soberania alimentar; b) cultivar todo o necessário para a família, a fim de atingir a 
autossuficiência alimentar da família; c) cultivar árvores e saber utilizá-las; d) 
diversificação e integração de cultivos e criações; e) Adotar a cobertura verde do solo; f) 
respeito e valorização da mulher no âmbito da família e assentamento; g) plantar sem 
veneno; h) autossuficiência na produção do próprio adubo; i) não utilizar fogo; j) adotar 
controle alternativo de pragas. 
 
Palavras-chave: Campesinato; Reforma Agrária; Agroecologia; Soberania Alimentar 
 
RESUMEN 
El campesinado, sujeto rebelde en todas las épocas históricas, dialeticamente 
subordinase y resiste a la expansión del capital en diferentes maneras: sea a través de la 
lucha por la tierra y  haciendo frente a los tierratenientes y a la agricultura capitalista, 
cuando reproduce las relaciones no capitalistas de producción, principalmente a través 
de mano de obra familiar,  construyendo y fortaleciendo la autonomía campesina por 
médio de la multiplicacíon de sistemas agroecológicos y de la adoccíon de câmbio de 
conocimientos, saberes, semillas y dias de servicios. 

Este trabajo analiza la (des) (re) territorialización del campesinado beneficiario de la 
reforma agraria en el sur de Sergipe, Brasil, mediante la estructuración de la red de 
campesinos sobre la base de la metodología de campesino a campesino. Esta 
metodologia  ha proporcionado la construcción horizontal del conocimiento 
agroecológico, colaborado en la expansión del control territorial campesino, haciendo 
frente a la expansion del capital em la agricultura y ya se presenta como um importante 
aprendizaje y  alternativa metodológica para la asistencia técnica y extensión rural 
pública, así como una contribución a la construcción de la plataforma política de la 
soberanía alimentaria. 

En este proyecto se ha forjado um territorio  agroecologico integrado por 122 familias, 
distribuidas en 07 ciudades y 20 asentamientos rurales, cuyos principios rectores han 
sido: a) promover el intercambio de conocimiento centrados en la construcción de la 
soberanía alimentaria; b) el cultivo de todo lo necesario para la familia, con el fin de 
lograr la autosuficiencia alimentaria de la familia; c) el cultivo de árboles y saber cómo 
usarlos; d) la diversificación y la integración de los cultivos y los animales; e) Tener la 
cubierta verde de la tierra; f) el respeto y la valoración de la mujer dentro de la familia y 
del asentamiento; g) sembrar sin el veneno; h) la autosuficiencia en la producción del 
propio abono; i) no utilizar el fuego; j) adoptar el control ecológico de plagas. 

Palabras clave: Campesinado; Reforma Agraria; Agroecologia; Soberania Alimentaria 

 
 



 
APRESENTAÇÃO 
 

 
O objetivo desse artigo é realizar um ensaio analisando a 

(des)(re)territorialização do campesinato beneficiário da reforma agrária do sul de 
Sergipe, Brasil. Portanto partimos de teorias centrais da geografia agrária, tais como 
questão agrária, campesinato, territórios e também novos elementos da questão agrária 
como soberania alimentar e agroecologia a partir da realidade vivida pelos camponeses 
no Sul de Sergipe, que se organizam em rede de agroecologia “camponês a camponês”. 
Ao situar essas questões principais, buscamos compreender a disputa territorial, como é 
produzido o território, quais as relações de poder existentes, e a forma que os sujeitos 
envolvidos nesse processo horizontal do conhecimento agroecológico, colaboram com a 
ampliação do controle territorial frente à expansão do capital na agricultura e já se 
apresenta como importante aprendizado e alternativa metodológica para a assistência 
técnica e extensão rural pública, bem como uma contribuição à construção da 
plataforma política da soberania alimentar. 

O desenrolar da questão agrária no Brasil é contraditório e combinado. 
Portanto avança produzindo relações especificamente capitalistas, mas produz também, 
contraditoriamente, as relações camponesas de produção à margem dos impérios 
agroalimentares mundiais como uma resposta de resistência ao impacto da agricultura 
capitalista controlada pelos monopólios e à globalização econômica. 

O avanço do agronegócio forja um processo de produção do espaço 
caracterizado pela forte homogeneização das relações capitalistas, mas que não leva ao 
desaparecimento do campesinato, como afirmam algumas teorias do pensamento social 
agrário, e sim territorialização, desterritorialização e reterritorialização desse 
campesinato e também do capital. 

O antagonismo entre a agricultura produtivista e a agricultura camponesa 
evidencia essa disputa e relações de poder no campo. A primeira, ditada pelo mercado 
mundial, tem no aumento da produtividade sua maior demonstração de sucesso, porém, 
utilizando sempre insumos e condições que não estão disponíveis para todos os 
agricultores. A intensa utilização de fertilizantes industrializados, a dependência da 
motomecanização, o apelo insistente para o desenvolvimento de monoculturas e, por 
fim, o uso indiscriminado de agrotóxicos são parte de um pacote tecnológico que segue 
evoluindo nos dias atuais em um contexto de disputa com o modo de vida e de produção 
do campesinato e de suas comunidades, que buscam construir, de acordo com o atual 
momento do desenvolvimento do capitalismo, a posição que ocupam na sociedade e o 
ecossistema que estão inseridos sua resistência e recriação. 

No Sul de Sergipe esse antagonismo pode ser observado, principalmente, na 
disputa por territórios entre o agronegócio citrícola eucaliptocultor e a criação de 
territórios camponeses, por meio de assentamentos rurais de reforma agrária e/ou 
crédito fundiário. Após a crise da citricultura, o agronegócio avança principalmente com 
o plantio de eucalipto, territorializando-se e desterritorializando camponeses. Entre 
2007 e 2011, a produção de toras de madeira de eucalipto aumentou cerca de seis vezes, 
saindo de 3.510 m3 no ano de 2007 para 18.236m3 no ano de 2011(IBGE, 2014).  O 
campesinato, organizado em movimentos socioterritoriais, luta por terra e também 
avança territorializando-se e desterritorializando o latifúndio.  

As ocupações de terra refletem a conflitualidade existente no Sul Sergipano.  
Ao todo foram registradas 36 ocupações, sendo os municípios de Estância (8 
ocupações), Itaporanga d’Ajuda (6 ocupações), Santa Luzia do Itanhy (6 ocupações), 



Indiaroba (5 ocupações), Salgado (4 ocupações) e Boquim (3 ocupações), os que 
apresentaram os maiores números de áreas ocupadas (LABERUR, 2013). 

A tabela a seguir mostra o número de assentamentos, a área total deles e 
número de famílias, nos municípios com maior quantidade de áreas de reforma agrária 
do Sul do estado de Sergipe. 

 
Tabela 1: Número de assentamentos por município em 2012. 

Município Nº assentamento Nº de famílias Área (ha) 
Itaporanga d’ Ajuda 6 233 4.483 

Estância 11 319 3.088 
Indiaroba 10 489 5.818 

Santa Luzia do Itanhy 4 239 2.355 
Tomar do Geru 3 113 1.858 

Cristinápolis 2 81 663 
Umbaúba 2 71 772 

Total 38 1545 19.037 
Fonte: DATALUTA Sergipe 2012. Banco de dados de luta pela Terra, LABERUR, 
2012.   

 
Além da luta pela terra para a construção de territórios camponeses, ainda 

existe a luta na terra pela autonomia e contra a subordinação ao agronegócio, onde se 
constrói o território da soberania alimentar e da agroecologia. No Sul de Sergipe, a 
formação de uma rede de agroecologia “camponês a camponês” é um exemplo de ação 
concreta de territorialização, ou seja, de criação de territórios camponeses, o território 
da agroecologia, onde se criam relações de poder que resultam em soberanias: 
alimentar, no modo de produzir, de insumos, energética, de comercialização, etc. Esses 
camponeses, ao se organizarem em redes que realizam a luta na terra, além de 
construírem o território da agroecologia e soberania alimentar, se conectam 
mundialmente com milhares de camponeses organizados na Via Campesina. 

O artigo se organiza em três seções, além dessa breve apresentação. Na 
primeira parte situamos o leitor acerca do método e paradigma utilizado para 
compreensão da realidade, portanto traçamos as principais diferenças entre os 
paradigmas do capitalismo agrário e da questão agrária. A segunda seção traz uma 
reflexão acerca da disputa entre a agricultura capitalista e agricultura camponesa, no 
movimento de (des) (re) territorialização, e as estratégias do campesinato de resistência 
e recriação frente ao avanço do agronegócio. A terceira e ultima seção aborda a 
experiência construída por camponeses no Sul de Sergipe, que criam alternativas, 
resistem à subordinação e protagonizam o desenvolvimento da agricultura camponesa 
por meio da agroecologia e soberania alimentar. 

 
PARADIGMAS DO PENSAMENTO SOCIAL AGRÁRIO 
 
Métodos distintos do pensamento social agrário compreendem e interpretam de 

diferentes formas a realidade agrária, simplificadamente identifica-se dois paradigmas: 
O paradigma da questão agrária e o paradigma do capitalismo agrário. O primeiro tem 
como autor seminal, Ricardo Abramovay, que lançou a tese de integração plena do 
campesinato ao capitalismo (em um determinado grau de desenvolvimento), nessa 
integração o campesinato é aniquilado como modo de vida, transformando sua base 
técnica, o seu circulo social e metamorfoseando e se consolidando em um agricultor 
profissional (Abramovay, 1992). 



No paradigma da questão agrária tem como principal elemento de análise a 
renda da terra, a diferenciação econômica do campesinato e a desigualdade social 
gerada pelo desenvolvimento do capitalismo, que são as causas do fim ou da 
permanência do campesinato. Neste paradigma existem duas vertentes teóricas, o 
proletarismo e campesinismo.  

O proletarismo defende a tese do fim do campesinato por meio da 
diferenciação interna produzida pelas contradições típicas do processo de integração no 
mercado capitalista, ou pelo processo de penetração das relações capitalistas de 
produção no campo, que determinaria a proletarização do campesinato (Fernandes, 
2008).  

Porém, diferente do capitalismo agrário que compreende o desenvolvimento do 
capitalismo como um processo linear, essa concepção do paradigma da questão agrária, 
em sua vertente do proletarismo, defendido Lênin (1985) e Kautsky (1986), entende que 
esta questão não pode ser solucionada pelo capitalismo e sua superação está na 
construção de uma outra sociedade. 

A vertente do campesinismo entende a questão agrária é estrutural, seu 
desenrolar é contraditório e combinado. Portanto avança produzindo relações 
especificamente capitalistas, mas produz também, contraditoriamente, as relações 
camponesas de produção, às margens do regime agroalimentar mundial como uma 
resposta de resistência ao impacto sobre a agricultura do neoliberalismo e a da 
globalização econômica (Oliveira, 2004). 

Chayanov (1974) defende que integrar-se ao capital, subordinar-se a ele ou ser 
eleminado não é a única perspectiva do campesinato que historicamente criou 
alternativas para manter sua autonomia, se recriar e resistir.   

Esse ensaio se apóia nessa concepção do paradigma da questão agrária e 
entende que avanço do agronegócio forja um processo de produção/organização do 
espaço caracterizado pela forte homogeneização nas relações capitalistas, mas que não 
leva ao desaparecimento do campesinato, como afirmam algumas teorias do 
pensamento social agrário, e sim, à territorialização, desterritorialização e 
reterritorialização desse campesinato e também do capital. 

Imbuídos dessa concepção, nos tópicos seguintes propomos a discussão sobre 
campesinato e território, além disso, descrevemos a experiência vivida por camponeses 
no sul de Sergipe que corrobora para o entendimento da questão agrária ao inserir novos 
elementos, a agroecologia e soberania alimentar como forma de mundializar a luta, a 
resistência camponesa e criação de territórios. 

 
 

AGRONEGÓCIO E TERRITÓRIOS CAMPONESES: OS TERRITÓRIOS SUL 
SERGIPANO 

 
O antagonismo entre a agricultura produtivista e a agricultura camponesa 

evidencia a disputa e relações de poder nos territórios rurais. A primeira, ditada pelo 
mercado mundial, tem no aumento da produtividade sua maior demonstração de 
sucesso, porém utilizando sempre insumos e condições que não estão disponíveis para 
todos os agricultores. A intensa utilização de fertilizantes nitrogenados, a dependência 
da motomecanização, o apelo insistente para o desenvolvimento de monoculturas e, por 
fim, o uso indiscriminado de agrotóxicos são parte de um pacote tecnológico que segue 
evoluindo nos dias atuais em um contexto de disputa com o modelo de vida e de 
produção do campesinato e de suas comunidades que buscam construir de acordo com a 
sociedade e com o ecossistema que estão inseridos sua resistência a recriação. 



Raffestin (1993) afirma que é necessário compreender que o espaço é anterior 
ao território, ou seja, o território se forma a partir do espaço por meio de uma ação 
produzida e conduzida por um ator que realiza um programa em qualquer nível. Esse, ao 
se apropriar (concreta ou abstratamente), se territorializa. O espaço é a “prisão original” 
e o território é a prisão que os homens constroem para si. O território se apoia no 
espaço, mas não é o espaço; é uma produção a partir do espaço que, devido a todas as 
relações que envolve, se cria em um campo de poder (RAFFESTIN, 1993). 

Fernandes (2005), ao discutir o conceito de espaço geográfico e território, diz 
que as relações sociais e suas intencionalidades criam diferentes leituras socioespaciais 
que podem ou não serem dominantes. Dessa forma, cria-se um espaço geográfico ou 
social específico, o território, que é o espaço apropriado por uma determinada relação 
social que o produz e o mantêm a partir de uma forma de poder. Portanto, espaço e 
território são conceitos diferentes e primeiro produz o segundo à medida que é 
apropriado e que nele se desenvolve as relações sociais; mas também, as relações 
sociais que acontecem em um determinado espaço transformam esse espaço e 
constroem os territórios, que são sempre uma fragmentação do espaço. 

Fernandes (2008) afirma que na essencialidade do conceito de território estão 
seus principais atributos: totalidade, intencionalidade, escalaridade, conflitualidade e 
soberania. Ainda, propõe três tipos de territórios: o primeiro território, ao qual define 
como espaço de governança onde estão organizadas as diversas escalas e instâncias 
como nacional, regional, estadual, municipal e onde se organizam todos os outros 
territórios; o segundo território, formado por frações do primeiro, porém, devem ser 
distinguidos pois as relações que o produzem são diferentes. Fernandes exemplifica o 
segundo território como sendo o território da propriedade, formado pelos diferentes 
tipos de propriedades privadas, não capitalistas, familiares, comunitárias ou capitalistas 
e se estabelece por relações de poder em disputa no primeiro território; e por último, o 
terceiro, que são territórios fluxos, a forma de uso do primeiro e segundo território 
controlados por diferentes sujeitos e formado por diferentes espaços que são controlados 
por relações de poder. Portanto, em um mesmo território existem distintos territórios 
determinados por grupos sociais que estabelecem e se relacionam de diferentes formas, 
lógicas e realidades, criando complexas teias de relações sociais, políticas, culturais e 
produtivas. 

A margem da matriz produtiva e sofrendo os impactos da revolução agrícola 
contemporânea e da revolução verde, o desenrolar histórico da existência do 
campesinato é contraditório, ou seja, resiste garantindo que o trabalho familiar persista, 
não deixando a terra funcionar como capital, porém se subordina quando precisa trocar 
parte do seu produto do trabalho por dinheiro para garantir as demais necessidades, 
muitas delas criadas pela tentativa de acessar a atual matriz produtiva, como por 
exemplo, pagar juros do banco (dos créditos produtivos), comprar insumos e 
implementos controlados pelas transnacionais. 

Shanin (2008), diz que as comunidades camponesas demonstram real 
habilidade para se ajustar a novas condições e também uma grande flexibilidade para 
encontrar novas formas de se adaptar e ganhar a vida. E afirma que a resposta do 
campesinato às situações de crise é sobretudo complexa, os próprios camponeses são 
protagonistas de soluções criativas/inventivas que apontam os caminhos para 
permanecer no campo assegurando a subsistência da família.  

O fortalecimento dos territórios camponeses na disputa com a agricultura 
capitalista perpassa pelas estratégias camponesas de resistência e recriação de sua 
cultura e modo de vida. Essa realidade pressupõe uma unidade de contrários, à medida 
que se observa o avanço da agricultura moderna nos territórios camponeses, 



desterritorializando, retirando sua autonomia e cultura, antagonicamente, eles se 
organizam, constroem alternativas buscando meios de sua própria existência, recriação, 
autonomia e resistência. Dessa forma, produzem ações e se apropriam do espaço, se 
territorializam, desenvolvendo relações sociais, produtivas, políticas e econômicas, e 
criando um campo de poder. 

O campesinato, no Brasil, tem como principal instrumento para sua criação e 
recriação a luta pela terra, organizada por movimentos socioterritoriais, principalmente, 
o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; ao passo que os territórios do 
agronegócio, propriedade individual capitalista que possuem uma atividade rural 
específica e um alto padrão tecnológico agroindustrial, se expandem por meio da 
incorporação de novas áreas, expulsando o camponês do campo. 

Martins (1981) explica que a expansão do capitalismo no campo se dá pela 
sujeição da renda territorial ao capital, seja comprando terra, para explorar ou vender, 
ou subordinando a produção de tipo camponês, o capital realiza a sujeição da renda da 
terra, que é a condição para sujeitar também o trabalho que se dá na terra. Na 
subordinação da produção do campesinato a propriedade e posse da terra continuam em 
mãos camponesas, o trabalho mantêm-se de base familiar, porém o capital cria as 
condições para extrair o excedente econômico. 

A subordinação do campesinato acontece por processos distintos, por meio da 
integração, processo no qual o camponês possui um contrato com a empresa do 
agronegócio que determina o que ele vai plantar, como vai produzir, a forma na qual 
quer o produto final. Geralmente lhe oferecem crédito, assessoria técnica e garante a 
compra, logo, obviamente, por meio do monopólio do mercado, ditam o preço.  

Ainda, a subordinação se dá a partir da dependência do “pacote tecnológico” 
ou matriz produtiva que é controlada pelo agronegócio, na tentativa de acessar a atual 
matriz produtiva, comprar insumos e implementos controlados pelas transnacionais. 
Portanto, as constantes ofensivas da agricultura capitalista retiram a autonomia em 
determinar o que se planta e o que se preserva enquanto cultura camponesa. 

Essa disputa perpassa e materializa os distintos projetos de rumos da sociedade, 
ou seja, o projeto político do agronegócio versus o projeto do campesinato e remete à 
dicotomia, de um lado a realização do projeto de soberania alimentar e autonomia 
camponesa e o outro se apresenta por meio do processo de subordinação dos 
camponeses ao capital. 

No sul de Sergipe, um instrumento criado pelo campesinato para enfrentar essa 
ofensiva é a organização de uma rede de agroecologia com a metodologia “camponês a 
camponês”, conduzida por militantes do MST, espacializada em três comunidades e 20 
assentamentos de reforma agrária com cerca de 122 famílias camponesas. Estas se 
reúnem mensalmente, organizam atividades de formação teórica e prática, trocam suas 
experiências, visitam seus lotes e planejam ações com um claro objetivo de construir a 
autonomia camponesa por meio da agroecologia e soberania alimentar. 

A agroecologia como ferramenta da agricultura camponesa e a soberania 
alimentar, segundo Desmarais (2007), como direito dos povos de definir sua política 
agrícola e alimentar, direito de produzir seu próprio alimento e de escolher o que se 
produz, são entendidas como territórios na experiência do sul de Sergipe pelo 
enfrentamento ao projeto de homogeneização do campo na disputa do uso dos 
territórios camponeses, a busca por alternativas, por autonomia, baseado no ativismo e 
protagonismo camponês. 

Essa rede, que materializa a luta na terra, se conecta com a luta do 
campesinato mundialmente organizados pela Via Campesina. A Via Campesina, a 
organização internacional dos camponeses, tem conseguido estimular a criação de redes 



“camponês a camponês” em toda a América Central, por meio de um movimento que, 
segundo Milton Santos (2001), podemos chamar de globalização dos de baixo, em 
contraponto à globalização capaz de homogeneizar o planeta, enquanto na verdade as 
diferenças locais são aprofundadas. Dessa forma, globalizam a luta e também a 
esperança. 

 
 
AGRICULTURA CAMPONESA: AGROECOLOGIA E SOBERANIA 

ALIMENTAR 
 
O campesinato, na perspectiva agroecológica, é mais do que uma categoria 

histórica ou sujeito social, é uma forma de manejar os recursos naturais vinculada aos 
sistemas agrários locais e específicos de cada zona, utilizando um conhecimento sobre 
tal entorno condicionado pelo nível tecnológico de cada momento histórico e o grau de 
apropriação de tal tecnologia, o que gera distintos graus de “camponesidade” 
(GUZMÁN e MOLINA, 2005).  

Segundo Shanin (2005) o campesinato deve ser compreendido através da 
investigação das características internas e externas do estabelecimento rural familiar 
camponês, ou seja, suas especificidades, reações e interações sociais mais amplas. Este 
autor afirma ainda que o cerne de suas características parece repousar na natureza e na 
dinâmica do estabelecimento rural familiar, enquanto unidade de produção e meio de 
vida social. 

O tradicional conceito do campesinato é baseado no tamanho da propriedade e 
no tipo de utilização da terra definida pelo trabalho familiar utilizado. A luz da ciência 
agroecológica, acrescenta-se na definição de campesinato o conhecimento do agricultor 
sobre o manejo do agroecossitema, e dessa forma, a relação que estabelece com a 
natureza, ao se considerar parte integrante em um processo de coevolução. Por isso, 
tendem a implementar e desenvolver sistemas agrícolas que sugerem uma racionalidade 
ecológica na produção. 

É possível identificar o campesinato como uma categoria histórica integrada a 
um específico modo de uso dos recursos naturais, por sua condição de saber manter as 
bases da reprodução biótica desses recursos, onde o objetivo essencial das relações 
sociais é a satisfação das necessidades materiais e produção de bens com um valor de 
uso histórico e culturalmente dado, mediante o consumo de uma quantidade de energia, 
instrumentos de produção e o emprego de um saber. Por isso, a agroecologia identifica 
como o genérico do campesinato na história a sua forma de trabalhar e o conhecimento 
que a sustenta com relação ao manejo dos recursos naturais (GUZMÁN e MOLINA, 
2005). 

Shanin (2005) ao conceituar o campesinato também traz o manejo do 
estabelecimento familiar e os típicos padrões de sua dinâmica, no qual ele denomina o 
“modus operandi” como a definição mais estrita de camponês. 

 O modo de vida camponês está intrínseco com sua relação com a natureza e a 
produção de alimentos, cuja estratégia é a soberania alimentar, que perpassa pela 
autonomia de se alimentar da própria produção, de produzir alimentos com diversidade 
sem dependência de insumos externos e de acordo com seus valores culturais. 

Nessa perspectiva, a resistência do campesinato e sua recriação está 
diretamente relacionada a sua forma de vida e produção de alimentos, portanto a 
agroecologia pode ser entendida como uma estratégia e uma ferramenta de 
enfrentamento à subordinação e ao avanço do agronegócio. Reafirmar, valorizar e 



resignificar o modo de vida e de produção do campesinato é o contraponto para impedir 
o desenvolvimento do capitalismo no campo. 

Segundo Siliprandi (2013) foi a partir das décadas de 80 e 90 que teve inicio, 
no Brasil, as propostas que contrapunham o modelo de desenvolvimento do 
agronegócio, neste contexto se formou o campo agroecolócio, a partir de diversos 
sujeitos como movimentos sociais, ONG’s, movimentos sindicais e setores estatais. A 
autora afirma que este movimento pode ser visto também como um movimento social, 
pois ultrapassa as questões meramente tecnológicas e abordam temas variados como: 
educação, gênero, preservação da cultura camponesa, economia solidária, soberania 
alimentar, entre outros. 

Esse é um fenômeno mundial, talvez se explique pelo fato de que a própria 
agroecologia não é apenas uma matriz tecnológica, ela diz respeito a um modo de vida, 
e abrange a categorias politica, social, cultural, econômica, ambiental e ética.  

Apenas em 2002 a agroecologia passa a ser também compreendida como uma 
ciência, com o lançamento do livro de Miguel Altieri – Bases Científicas para uma 
agricultura sustentável (SILIPRANDI, 2013). Porém ela sempre existiu, e não pode ser 
reduzida a uma matriz tecnológica, a agroecologia é uma ferramenta a serviço do 
campesinato e da agricultura camponesa e se articula no mundo inteiro por meio de 
redes de organização de base, movimentos sociais, e mostra-se capaz de globalizar, 
organizar e unificar a luta camponesa.  

As redes de agroecologia têm criado ambientes de interação social fecundos 
para o aprendizado com base na experimentação prática e no intercâmbio de 
conhecimentos entre agricultores e destes com técnicos, assessores e pesquisadores 
(Petersen e Almeida, 2008). 

Siliprandi (2013) ressalta ainda que a principal novidade trazida pelo 
movimento da agroecologia é o protagonismo camponês como elemento central para 
um novo desenvolvimento rural, por meio de uma perspectiva transdisciplinar da troca 
de saberes. 

Apoiados em principios básicos da agroecologia: o protagonismo camponês, 
resgate, valorização e troca de conhecimento, surgiu, ainda na década de 70, na 
Nicarágua, uma metodologia conhecida por “Camponês a Camponês”, que segundo 
Holt-Giménez (2008), consiste em trocar/intercambiar diferentes conhecimentos 
populares, onde a forma para compartilhar o conhecimento são os diálogos que se 
baseiam em investigação e ações coordenadas e dirigidas pelos camponeses. 

Essa metodologia se especializou por Guatemala, México, Honduras e em 
Cuba se consolidou como um movimento e foi irradiada para diversos países da 
América Central, fomentado pela Via Campesina. 

Em Sergipe, um grupo de camponeses pertencentes a movimentos sociais, 
povos e comunidades tradicionais construiu uma rede de agroecologia que adota a 
metodologia “camponês a camponês”, apoiados pelo projeto CCAT - “Construção do 
conhecimento agroecologico em territórios de identidade rural por meio de redes 
socias”, liderado pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, em parceria com a Universidade 
Federal de Sergipe, o INCRA/SR23, a Universidade Federal de Viçosa, o MST e o 
Centro de Formação em Agropecuária Dom José Brandão de Castro.  

Nessa rede o conhecimento tácito do camponês é intercâmbiado com os 
demais camponeses da rede por meio de encontros mensais. 

 



 
Intercâmbio entre famílias dos assentamentos de reforma agrária 17 de abril, Rosa Luxemburgo, Paulo 
Freire, Roseli Nunes e comunidade Mocambo, no lote do camponês Robério, localizado na comunidade 
Pau-torto, município de Santa Luzia do Itanhy. 
Fonte: Arquivo do projeto CCAT  

  
Nesses encontros os camponeses socializam o conhecimento, identificam os 

problemas, buscam a solução, e constroem uma alternativa comum, uma identidade 
camponesa agroecológica.  

Anterior aos intercâmbios são realizadas visitas aos camponeses com o 
objetivo de sistematizar, em forma de boletins, a experiência conduzida pela família. A 
sistematização de experiências é uma recente etapa do processo de construção do 
conhecimento agroecológico, que se propõe a refletir sobre os trabalhos em campo, com 
a finalidade de melhor compreender os processos que estão envolvidos, assim como, 
para fazê-los conhecidos. Ou seja, sistematiza-se para difundir uma experiência e para 
documentá-la, evitando que esta se perca. 

A sistematização de experiências agroecológicas quando inserida num processo 
participativo de construção do conhecimento, deve identificar quais processos 
metodológicos possibilitam a construção coletiva, a socialização dos saberes e a 
autonomia da família camponesa. Esse desafio implica necessariamente na superação 
das abordagens difusionistas direcionadas a mera transferência de tecnologias pontuais, 
onde os métodos são prioritariamente voltados para a capacitação instrumental dos 
agricultores. 

 



 
Boletim da sistematização da experiência do camponês Téo, no assentamento de Reforma Agrária Rosa 
Luxemburgo, município de Estância. 
Fonte: Arquivos do projeto CCAT 

 
As atividades da rede “campones a camponês” em Sergipe são definidas em 

reuniões de avaliação e planejamento, onde se recupera os intercâmbios realizados, os 
principais conhecimentos trocados e partir disso o que é necessário para avançar na 
construção da agroecologia. Dessa forma foi eleita uma coordenação da rede e 
construídos seus princípios norteadores: a) fomento à troca de saberes com foco na 
construção da soberania alimentar; b) cultivar todo o necessário para a família, a fim de 
atingir a autossuficiência alimentar da família; c) cultivar árvores e saber utilizá-las; d) 
diversificação e integração de cultivos e criações; e) Adotar a cobertura verde do solo; f) 
respeito e valorização da mulher no âmbito da família e assentamento; g) plantar sem 
veneno; h) autossuficiência na produção do próprio adubo; i) não utilizar fogo; j) adotar 
controle alternativo de pragas e planeja-se o formato dos próximos intercâmbios, os 
cursos e oficinas necessários. 

Essa organização permitiu influenciar, em Sergipe, as chamadas públicas de 
ATES – Assistência Técnica Social e Ambiental em áreas de reforma agrária, realizadas 
pelo INCRA SR23, que incorporou a metodologia “camponês a camponês” para o 
desenvolvimento de metas e serviços da agroecologia.  

Dessa forma, as atividades desenvolvidas pela rede foram potencializadas e já 
se espacializam em outras regiões do estado. Um reflexo importante foi a formação de 
um coletivo estadual de extensionistas para os trabalhos com agroecologia, que se 
orientam pelos princípios do dialogo, horizontalidade e protagonismo camponês. 

Além disso, foi construído um programa de formação continuada para 
promotores/multiplicadores da agroecologia, ou seja, aqueles camponeses que terão a 
missão de semear a agroecologia, de espalhar em sua comunidade, em seu território, os 



conhecimentos e a prática agroecológica. Por isso, o (a) promotor (a) foi indicado pelas 
redes levando-se em consideração os seguintes princípios: a) Trabalhar no seu lote 
utilizando práticas agroecológicas; b) Ter interesse em aprender e ensinar; c) Ser 
reconhecido em sua comunidade e se relacionar bem no local onde vive; d) Ter o 
compromisso de socializar o conhecimento, após o resultado de sua pratica; e) Ter 
disponibilidade de receber grupos para intercâmbio e visitar os camponeses do entorno, 
trocando conhecimento e sempre estimulando à prática agroecológica; f) Ser humilde e 
respeitar o conhecimento dos demais camponeses; g) Ter compromisso com a reforma 
agrária e com a agricultura camponesa; 

Diversas outras atividades são propostas e construídas por essa rede como o 
“festival da colheita e troca de sementes”, onde os camponeses se organizam por 
comunidade e levam sementes, mudas, e parte representativa de sua produção para 
partilharem entre eles a diversidade da agricultura camponesa agroecológica; as 
“jornadas agroecológicas” realizadas na Universidade Federal de Sergipe, onde se 
debate os temas como campesinato, agroecologia, soberania alimentar envolvendo a 
sociedade e a comunidade acadêmica; as “caravanas agroecológicas” que levam 
camponeses, extensionistas e pesquisadores a percorrerem diversas experiências nas 
várias regioes do estado de Sergipe e os “intercâmbios inter-estaduais” que tem por 
objetivo conhecer experiências consagradas fora do estado de Sergipe, o primeiro foi no 
estado da Bahia para conhecer um belíssima experiência com Sistemas Agroflorestais, 
desenvolvida pelo agrônomo e camponês Henrique Silva, sua esposa Rose e seus seis 
filhos, o segundo foi realizado no estado da Paraíba onde os camponeses de Sergipe 
puderam conhecer as várias das mais belas experiências agroecológicas do Polo da 
Borborema e seus camponeses conhecidos pela rica experiência em conservação e 
multiplicação de sementes crioulas, ou como preferem intitular: as sementes da paixão! 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A rede de agroecologia “camponês a camponês” foi capaz de criar fluxo e troca 

de conhecimento entre agricultores, extensionistas e pesquisadores, além de influenciar 
diretamente na política de Assistência Técnica, Social e Ambiental em áreas de reforma 
agrária- ATES/SE, incorporando a ela uma metodologia de atuação baseada na 
horizontalidade, no protagonismo e valorização do modo de vida e do conhecimento 
camponês.  
Observa-se ainda que essa experiência começa a dar novos contornos à política de 
planejamento dos territórios da cidadania em Sergipe, por meio do projeto de apoio aos 
colegiados territoriais: “Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial: 
Agroecologia, Gênero e Participação Política no Campo Sergipano”.   

A formação de uma rede de agroecologia “camponês a camponês” tem se 
consolidado em Sergipe como uma importante ferramenta de territorialização do 
campesinato contribuindo para o fortalecimento da luta na terra, construindo o 
território da agroecologia, a plataforma política da soberania alimentar, que alteram as 
relações de poder estabelecidas e dão respostas a dilemas e encruzilhadas que nos 
deparamos no exercício da extensão rural, do estudo e da pesquisa: as respostas dadas 
por vozes camponesas! 
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