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Introdução

A sistematização de experiências sociais pode responder a di-
versos objetivos e motivações. Uma finalidade que nos interessa evi-
denciar é aquela relacionada com a qualificação das práticas coti-
dianas que dinamizam os grupos populares. Nos diversos contextos 
políticos, a fundamentação da práxis acaba por auxiliar a ação so-
cial e o processo produtivo e, em muitos casos, embasar e justificar 
as opções e caminhos a serem tomados (Jara, 2006). Em cenários 
tão instáveis como o atual, ampliar a compreensão prático-teórica 
do que se faz pode ser decisivo na resistência das classes populares 
diante as inúmeras ofensivas neoliberais.

Nesse aspecto, vale pontuar que o neoliberalismo acirrado pelo 
governo Bolsonaro é parte da dominação capitalista da qual o Brasil 
participa há séculos, envolvendo a imposição de uma ordem socio-
metabólica com profundas desigualdades. Invariavelmente, a sub-
missão aos interesses da centralidade do capital requer o uso pla-
nejado e reiterado da violência por parte dos grupos dominantes, 
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entre outros itinerários que moldam instituições a fim de assegurar e 
legitimar as desigualdades ao mesmo tempo que ocultam suas cau-
sas. Na atualidade, essa política tem aumentado a violência contra os 
povos do campo, das florestas e das águas: Só em 2019 a Comissão 
Pastoral da Terra contabilizou 50 massacres, número não atingido 
desde 1985; 29 assassinatos em conflitos no campo de janeiro a de-
zembro de 2019, dos quais 86% ocorreu na Amazônia Legal. Destes, 
8 eram indígenas, o maior número em 11 anos (Passos, 2019).

A dominação geopolítica que se atesta na ordem do dia, em 
suma, constitui nos países dependentes uma organização social e 
um desenvolvimento tecnológico pautados pela colonialidade do 
poder; articula-se, pelo território ocupado, diversas formas de ex-
ploração do trabalho, seus recursos e produtos, ao mesmo tempo 
em que busca-se incorporar a diversidade cultural, cognitiva, a um 
único modo de ser e fazer, alicerçado pela imposição de uma dada 
concepção de vida, conhecimento, progresso e modernidade. Es-
tes são os meios pelo qual a subserviência do governo Bolsonaro 
assegura, violentamente, o atual nível de especialização de caráter 
regressivo: o agronegócio (queimadas na Amazônia e Pantanal), a 
extração mineral (lama de Mariana e Brumadinho), a exportação 
de petróleo bruto etc. (Ribeiro; Vaz Pupo, 2020). Nisso repousa a 
dialética da dependência de inúmeros países do sul global, tal como 
o Brasil, de forma que não se deve separar, para fins de análise e 
plano de ação, a questão social da questão ecológica.

Este texto alinha-se, portanto, ao conjunto de teorias, políticas 
e ações críticas ao sistema sociotécnico hegemônico, caracterizado 
pela ampliação da dependência político-econômica e desmonte de 
toda e qualquer perspectiva emancipatória de ciência e tecnologia. 
Destarte, esta sistematização tem o objetivo de contribuir com a re-
sistência popular diante tais ofensivas, e sua argumentação ressalta 
certa concepção de agroecologia, de tecnologia social e de constru-
ção científica de conhecimento.

A luta pela autonomia e emancipação social dos povos coloni-
zados não é nova. Ela antecede aos eventos históricos que estiveram 
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na gênese do que hoje conhecemos por universidade e parque tec-
nocientífico, tal como a Revolução Científica e a Revolução Indus-
trial. É possível inferir, inclusive, que estes grandes acontecimentos 
ocorridos na Europa alavancaram-se pela pilhagem e saque efeti-
vado nos territórios espoliados pelas metrópoles europeias. Esta é a 
origem do modo capitalista de produção — incluindo nesse modo 
a produção de conhecimento e suas práticas. Ou seja, não é absurdo 
partir da hipótese de que a metodologia científica, em linhas gerais, 
instrumentaliza a produção de conhecimento e tecnologia neces-
sários à dominação capitalista; que, para atuar de forma distinta 
a essa produção, é preciso certo esforço entre os diferentes atores 
envolvidos na sistematização de experiências sociais que envolvam 
instituições universitárias, em direção ao diálogo de saberes e à pa-
ridade participativa — colaborando com a retomada da autonomia 
popular sobre os meios de produção e reprodução da vida.

A necessidade deste esforço está ilustrada em palavras de ordem 
como “ocupar o latifúndio do saber”, pronunciada pelos movimen-
tos de Educação do Campo, por exemplo. Ocupar os corredores 
universitários e apropriar-se da tecnociência tem sido a tônica das 
políticas educacionais conquistadas nos últimos 20 anos por esses 
movimentos. A luta desses sujeitos baseia-se na tríade campo – edu-
cação – política pública, tencionando o Estado a definir um desen-
volvimento territorial distinto do hegemônico. Implicam, através 
da confecção de políticas públicas, a formação profissional de téc-
nicos, extensionistas, educadores, agrônomos, entre outros, sensí-
veis às demandas das populações do campo; reivindicam o direito 
à educação de pessoas historicamente excluídas dele, para que elas 
formulem diretrizes sociais e técnicas de um desenvolvimento rural 
que atenda a interesses comuns — um projeto de sociedade, afinal.

A reorganização sociotécnica dos territórios, para uma distri-
buição equitativa da riqueza socialmente produzida, envolve o esta-
belecimento e fortalecimento de um conjunto de relações que hoje 
subsiste à margem dos incentivos oficiais, digamos assim. Nesse 
conjunto encontra-se a rede de relações genericamente chamada de 
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agroecológica, rede que pode incluir desde o manejo do solo para 
a produção de alimentos até a distribuição para seu consumo. Os 
projetos de pesquisa aqui apresentados têm como objeto de análise 
as práticas de conhecimento que incidem sobre o processo de traba-
lho nesta rede agroecológica de relações.

A sistematização expressa neste texto centraliza-se no resulta-
do parcial do projeto Tecnologias Socioecológicas e Práticas Pedagó-
gicas no Rio Grande do Sul, vinculado ao Campus Dom Pedrito 
da Universidade Federal do Pampa – Unipampa. Ele conta com 
a participação de docentes e estudantes da Educação do Campo 
e, ainda que possua objetivos próprios e distintos, trata-se de uma 
ação investigativa filiada ao projeto Inovação e Tecnologias Sociais: 
Transformação e Criatividade nas Experiências Populares de Geração 
de Trabalho e Renda no Rio Grande Do Sul, aprovado na Chamada 
CNPq/MCTIC/MDS nº 36/2018 – Tecnologia Social. Este segun-
do projeto é coordenado pelo Grupo de Pesquisa Desenvolvimen-
to, Inovação Social, Governança e Sustentabilidade – Disgos, da 
UFSM. Os dois projetos têm o propósito de mapear tecnologias 
sociais em agroecologia e, além de compartilhar este objetivo, têm 
em comum a atribuição de bolsas para que agricultores compo-
nham a equipe de trabalho. Esse dado da realidade investigativa 
gera considerações e análises de primeira relevância, tendo em vista 
os contornos pretendidos por esta sistematização.

Em consonância com o espaço vivido pelo agricultor-estudante-
-pesquisador-bolsista do primeiro projeto — autor deste texto —, 
dois grupos de agricultura camponesa servem de base empírica para 
o trabalho de pesquisa: a Comuna Pachamama, coletivo de produ-
ção localizado no Assentamento Madre Terra, em São Gabriel-RS, e 
o Guandu Grupo Agroecológico, coletivo de produção do Assenta-
mento Carlos Marighella, em Santa Maria-RS. É a prática produti-
va destes grupos que subsidiou as análises aqui apresentadas, como 
também a elaboração do Mapeamento Participativo de Tecnologias 
Sociais em Agroecologia. Na perspectiva que aproxima ensino, pes-
quisa e extensão, o resultado das atividades investigativas fortalece 
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o desenvolvimento do potencial pedagógico de práticas camponesas 
como a destes grupos, que pode vir a se tornar contribuições para o 
avanço da Educação do Campo e para a formação de educadoras/es.

A importância da produção efetivada por grupos de agricul-
tura camponesa como estes ganha relevância na medida em que a 
fome e a vulnerabilidade social se agravam no país. Dados recentes 
do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) apontam que 40% da 
população brasileira apresenta limitações de qualidade e quantida-
de de comida por causa da pobreza, sendo que entre 2017 e 2018 
dez milhões de pessoas passaram por momentos de privação severa 
neste período. Essa prevalência de insegurança quanto ao acesso aos 
alimentos aumentou 62,4% nos lares do Brasil comparado com os 
mesmos dados de 2013 (Cabral, 2020).

Tendo em vista esta atual e profunda instabilidade na segu-
rança e soberania alimentar — acirrada pelo contexto pandêmico 
e político — a valorização irrestrita da reprodução social de certos 
grupos e classes sociais, envolvidos na produção justa e segura de 
alimentos, torna-se questão de sobrevivência para o conjunto da 
sociedade. Enquanto instituição pública, consideramos ser papel 
da universidade valorizar estes grupos e colaborador neste processo 
produtivo que dialoga organização social e natureza.

Referencial Teórico

A articulação entre a questão social e ecológica, ou, dita por 
outro dualismo, entre natureza e cultura, corpo e mente, envol-
ve alguns desafios que nos convocam a retomar algumas propo-
sições explicativas, assim como as condições sociais e históricas 
que determinam tais proposições e os conhecimentos que delas se 
derivam. Aponta-se aqui que toda técnica, método, teoria e epis-
teme — toda tecnologia — encerra uma determinada concepção 
de mundo e a dimensão histórica que a implica. Toda afirmação 
científica está inserida em um determinado interdiscurso que “nos 
permite remeter o dizer dos textos científicos a toda uma filiação 
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de dizeres, a uma memória, e a identificá-lo em sua historicida-
de, em sua significância, mostrando seus compromissos políticos e 
ideológicos.” (Silva; Gamboa, 2014, p. 61).

Na busca por estabelecer interlocução com o pressuposto mar-
xiano, com o método e a teoria social de Marx, diversos desafios se 
colocam, tal como aquele que envolve dimensões antropológicas 
sobre a questão da essência e da natureza humanas, um debate in-
concluso sobre a concepção de ser humano (Netto, 2015, p. 27). 
A fim de contribuir com esse debate e, ao mesmo tempo, situar o 
ponto de partida (ou chegada) de nossa análise, este texto soma-se 
a um interdiscurso, com elementos do pensamento libertário, que 
afirma a necessidade de superação da propriedade privada — sua le-
galidade, sociabilidade e tipo de controle por ela configurado — ao 
mesmo tempo que afirma uma perspectiva política da autogestão, 
da ajuda mútua, em que toda técnica, método, teoria e episteme — 
toda tecnologia — encerre um engajamento para construção de so-
luções socioecológicas adequadas à diversidade da vida no planeta. 
Considerando a história e o presente de ações concretas na projeção 
de outro horizonte social, as afirmações acima só se constroem a 
partir de domínios comportamentais de base popular.

O conceito de domínio comportamental nos convida, precisa-
mente, a “integrar” natureza e cultura. Comportamento, cognição, 
linguagem compõem, dessa forma, léxicos que indicam uma inter-
pretação sobre a natureza humana, onde não se dissocia prática, 
pensamento, comunicação; ser e fazer, afinal. Domínio cognitivo, 
domínio linguístico ou domínio comportamental são expressões 
recorrentes neste texto para indicar o conjunto de condutas que 
um grupo de indivíduos compartilha, através da aprendizagem 
uns com outros no espaço e no tempo — os domínios são, por-
tanto, variáveis ao longo da vida e das gerações (Maturana; Varela, 
2001). Para sustentar esse interdiscurso — que passa pela biologia 
social do humano ou sociabilidade natural deste ser — alguns con-
ceitos devem ser aprofundados.
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Trabalho e Metabolismo Socioecológico

Em Karl Marx é no conceito de trabalho que a dimensão hu-
mana está compreendida, sendo definido como o processo entre 
gente e ambiente que estabelece o metabolismo entre eles. Tra-
balho refere-se, portanto, à atividade que nos distingue de outros 
seres vivos e que, ligado à necessidade da vida, está presente em 
toda e qualquer forma social (Marx, 2013). Segundo Marx o tra-
balho assume uma relação ontológica, que explica a natureza do 
ser humano, de forma que:

(…) podemos conceber o trabalho como distintivo do 
existir humano na medida em que seu processo (o traba-
lho em si, seu objeto e seus meios) configura uma ativida-
de ontogênica que, ao se estabilizar através das gerações 
na dinâmica comunicativa de um meio social e se tornar 
um comportamento cultural, teria sua semântica enreda-
da no vórtice das condutas comportamentais reflexivo-
-linguísticas. O trabalho diz respeito unicamente ao ser 
humano quando seu significado se torna objeto das dis-
tinções linguísticas, ou seja, quando ele está na lingua-
gem. (Vaz Pupo, 2018, p. 204)

Portanto, o processo de trabalho é algo natural do fenômeno 
humano desde sua ontogenia. Ou seja, a prática que o ser humano 
desenvolve como trabalho não é instintiva, é aprendida; O processo 
de trabalho faz parte da natureza humana desde sua inserção em 
um determinado grupo, em uma determinada cultura.

Em linhas gerais, afirmamos então, que todo trabalho que um 
grupo realiza — trabalho, em princípio, necessário na manutenção 
da correspondência entre o ser humano e o ambiente — depende 
e integra-se com sua identidade, personalidade e com as relações 
sociais estabelecidas, incluindo-se nestas relações aquelas organi-
zadas pelo sistema político e econômico vigente. Todo trabalho é 
compreendido como uma prática de conhecimento, está inserido 
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em um domínio comportamental que reflete uma totalidade bios-
social e que oferece, em última instância, significado de vida para as 
pessoas que nele se engajam. Na medida em que a história humana 
nos conta que a ocupação das pessoas no planeta é geradora de 
diversidade sociocultural, falamos em distintos domínios compor-
tamentais, cognitivos. Estes domínios manifestam a diversidade de 
significados que a linguagem dos diferentes povos faz surgir, em 
uma dinâmica contínua e recorrente ao longo das gerações que gera 
possibilidade de sobrevivência nos ambientes.

Um dos objetos de análise da pesquisa, que movimenta o dese-
nho do método criado, passa pela identificação do domínio com-
portamental básico que orienta as ações socioprodutivas da Comu-
na Pachamama e do Guandu. Este domínio, a partir do referencial 
teórico proposto, é o resultado da diversificação existente no terri-
tório e da rede de relações que ele permite. Por exemplo, um gru-
po de produtores pode vincular-se a uma organização política de 
amplitude nacional, dinamizando a rede de relação local através da 
bandeira política desta organização. Ou, este mesmo grupo pode 
participar de uma Organização de Controle Social de tal forma que 
esse envolvimento estimule novas práticas de cultivo com base na 
ecologia do ecossistema local, entre outras atividades.

Isto é, em essência, a força de trabalho. Um indivíduo capaz de 
trabalho é um indivíduo que está biológica e socialmente atrelado 
ao domínio cognitivo de uma comunidade surgido ao longo das 
gerações que o antecedem. Toda conduta social, todo ofício é o 
resultado de nossa congruência com o meio, garantida pela vida 
em comunidade: por isso Marx afirma o trabalho como uma di-
mensão ontológica do ser social, pois está visceralmente atrelado ao 
fenômeno da existência humana. Essa é uma das categorias mais 
interessantes para o estudo da agroecologia.

Toda prática de conhecimento tem a finalidade de garantir a 
sobrevivência das pessoas em um dado ecossistema. Essa afirma-
ção já nos direciona para a reflexão sobre a adequação das tecno-
logias utilizadas nas etapas de apropriação e manejo da natureza, 
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do solo, de transformação do que foi retirado da natureza, tal 
como faz a agricultura familiar ao beneficiar a colheita e agregar 
valor — limpeza, cozimento, envase etc., entre outras etapas até 
o consumo da produção e descarte. Uma vez que estas etapas 
ensejam uma “dinâmica metabólica” no seio das sociedades, vol-
taremos a estes aspectos adiante.

Para que o trabalho garanta sobrevivência, e considerando a 
complexidade existente nos ambientes naturais, já podemos imagi-
nar que um certo período seja necessário para o estabelecimento de 
conhecimentos e técnicas adequadas no longo prazo. Ou seja, foi 
preciso milênios para que uma prática cultural tenha se estabelecido, 
de forma que as pessoas aprendessem a lidar adequadamente com os 
componentes bióticos e abióticos do sistema ecológico onde viviam.

Os parágrafos acima refletem nada menos que a herança agrá-
ria da humanidade. As práticas de conhecimento e os domínios 
cognitivos que garantem, até hoje, a sobrevivência da civilização no 
planeta conformam a conduta agrícola da espécie, manifestada na 
paisagem pelas agriculturas e suas tecnologias ao redor do mundo. 
A lida humana com a fauna e a flora nos distintos biomas, mais 
do que manejá-las, fez florescer por volta de 1.400 novas espécies 
de vegetais e animais, e centenas de milhares de raças e variedades 
(Mazoyer; Roudart, 2010; Toledo; Barrera-Bassols, 2015).

É nesta pluralidade cognitiva, biológica e agrícola que se configura 
a diversidade da vida, da qual o componente humano é partícipe e 
cocriador. Defende-se aqui a tese de que a promoção da diversidade 
assim definida passa por reconhecer, desde a academia, a importância 
de proposições explicativas da realidade que são distintas da cientí-
fica, o que leva a reconhecer a inevitabilidade da chamada paridade 
participativa na sistematização do conhecimento em agroecologia, 
que se consolida, entre outros fatores, a partir do diálogo de saberes.

A estabilidade da agricultura decorre da histórica capacidade 
humana em desenvolver técnicas geradoras de diversidade no ecos-
sistema agrícola — no agroecossistema. Esse atributo é igualmente 
objeto de análise da pesquisa em tecnologia social e agroecologia, 
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de modo que os instrumentos de coleta de dados devem compreen-
der como a diversidade vegetal e animal nos agroecossistemas com-
põe o processo de trabalho. A diversidade é um forte indicador 
do modo de produção na agricultura, distinguindo nitidamente o 
modo camponês do modo industrial-capitalista.

Nesse ponto da explanação teórica o conceito de metabolismo 
social ganha certo contorno. Uma vez que o trabalho é e está signifi-
cado na estabilidade transgeracional de uma conduta que gera agri-
cultura, é possível compreender que esse trabalho regula a relação, 
o procedimento, o fluxo de matéria e energia, a semântica, a diver-
sidade, a fé, a economia entre o sujeito e todas as demais entidades 
— vivas e não vivas — do ecossistema. Essa regulagem, amparada 
pela física da natureza e suas prerrogativas, estabelece e orienta o me-
tabolismo social. Em outras palavras, o metabolismo surge do con-
junto de intercâmbios ecológicos e econômicos que determinada(s) 
conduta(s) cultural(is) estabelece como modo de vida em um dado 
território (González De Molina; Toledo, 2011; Toledo, 2008).

Na acepção contemporânea de metabolismo social, ou socioe-
cológico, para evidenciar a natureza deste fenômeno, derivam-se 
algumas etapas que o constitui: (1) apropriação dos objetos preexis-
tentes de trabalho, (2) transformação destes objetos, (3) circulação, 
(4) consumo e (5) descarte (Infante-Amate; González de Molina; 
Toledo, 2017). A estas cinco etapas estão agregadas atividades com 
significados socialmente estabelecidos, com implicações ecológicas 
para a diversidade da vida que podem e devem ser analisadas na 
totalidade do metabolismo. Toda cadeia produtiva envolve e está 
envolvida por um metabolismo, que produz e é produzido por um 
dado arranjo destas etapas.

Identificar as determinações do metabolismo socioecológico 
de um grupo de agricultura nos parece pertinente para uma com-
preensão econômica e ecológica das tecnologias mobilizadas em 
sua sobrevivência, em suas diferentes etapas. O método projetado 
coletivamente busca evidenciar o conjunto de elementos sociais e 
técnicos — o sistema sociotécnico — do metabolismo social com 
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o qual os grupos se relacionam. A análise do metabolismo nas so-
ciedades ao longo do tempo nos permite compreender uma certa 
história ambiental dos povos.

O período colonial do que chamamos América efetivou neste 
território a lógica do saque, da pilhagem e da hecatombe genocida 
necessária para extração do que a elite europeia entendia e entende 
por riqueza. A invasão do continente alavancou um novo padrão de 
poder que garantiu às metrópoles europeias concentrar o espólio re-
sultante da exploração dos povos ameríndios, africanos e asiáticos, 
ou seja, um padrão mundial de poder consolidado pela ascensão 
do modo capitalista de produção. Ainda que o centro deste padrão 
tenha se deslocado para os EUA, isso em nada alterou sua capaci-
dade de conjugar as diferentes formas de exploração do trabalho, 
de forma que o controle da produção, apropriação e distribuição de 
produtos — controle do metabolismo social — inclui a escravidão, 
a servidão, a pequena produção mercantil, a reciprocidade e tam-
bém a mercantilização da força de trabalho, o que configura a atual 
colonialidade do poder (Quijano, 2005).

A colonialidade do poder, desta forma, é traço contemporâneo 
do século XXI uma vez que o processo de trabalho segue sob o 
jugo da exploração capitalista. O reflexo dessa colonialidade está no 
apagamento dos domínios cognitivos promotores da diversidade da 
vida, ou seja, no ocultamento e negação do conhecimento popular 
e tradicional, das práticas culturais indígenas, afrodescendentes, e 
dos significados que estas proposições de vida e mundo oferecem 
aos processos de trabalho, suas tecnologias, suas agriculturas. A 
colonialidade do conhecimento está nos cursos de agronomia, na 
extensão rural e nas engenharias; no latifúndio agroexportador, no 
agronegócio e em suas monoculturas, na agricultura não familiar 
que submete 75% da área produtiva do país a um sistema sociotéc-
nico incompatível com a vida no planeta (Brasil, 2018; Ceballos et 
al., 2015; Marques, 2017). Destes elementos deriva-se a apresenta-
ção dos demais conceitos a serem aprofundados.
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Ajuda Mútua, Campesinato e Agroecologia

A história da humanidade pode ser compreendida como a his-
tória da expansão do sociometabolismo, que no século XX atinge 
seu ápice com a globalização econômica e a divisão internacional do 
trabalho. O percurso desta história de forma alguma resume-se em 
condições favoráveis de sobrevivência, pelo contrário. O que conhe-
cemos hoje é o resultado da dialética, conflituosa, entre as dinâmi-
cas ecológicas e sociais do longo período que nos separa de nossos 
primeiros ancestrais. Considerando a pertinência do pensamento de 
Kropotkin, como aponta Graeber (2020), partiremos da leitura da 
ajuda mútua como elemento teórico que explica as condições biosso-
ciais necessárias, no decurso histórico debatido anteriormente, para 
estabelecimento da congruência entre ser humano e ecossistemas, de 
forma que os elementos desfavoráveis da trajetória humana não te-
nham implicado na supressão da espécie. Este recorte, inclusive, sus-
tenta um conjunto de pressupostos que nos permite associar o cam-
pesinato como categoria historicamente vinculada à ajuda mútua e à 
agroecologia, como deve ficar claro a partir dos próximos parágrafos.

O livro de Kropotkin Ajuda mútua: um fator de evolução, é a 
reunião de diversos artigos publicados no periódico britânico The 
Nineteen Century, a partir do ano de 1890. Partiu de uma polêmica 
com o famoso naturalista inglês Thomas Huxley quando divergi-
ram a respeito das interpretações sobre a obra de Charles Darwin, 
A Origem das Espécies. Estava em processo de consolidação, desde o 
interdiscurso liberal, a concepção competitiva de evolução. Através 
deste interdiscurso buscava-se justificar cientificamente, através do 
conceito de evolução, o liberalismo econômico emergente no século 
19 assim como o imperialismo britânico. Fundamentada pela ideia 
de uma natureza voraz e cruel, a necessidade competitiva de luta 
pela existência justificaria — em transposição à sociabilidade hu-
mana — a figura de uma autoridade que assegure a vitória do mais 
forte, do mais apto. O embate entre as nações europeias inspiradas 
por este ideal culminou nas grandes guerras do século 20.
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Para o darwinismo social, discurso que fortemente vigora nos 
dias de hoje sob o manto de uma abstração meritocrática, a adapta-
ção é entendida como uma conquista possível a partir do caminho 
competitivo das vantagens adaptativas. Nessa definição naturaliza-se 
a negação do diferente, do outro, o que efetivamente não parece ocor-
rer no âmbito biológico. A adaptação, no sentido que Ximena Davila 
e Humberto Maturana (2009) dão ao termo, envolve principalmente 
duas prerrogativas, de modo que para permanecer vivo os seres devem 
conservar sua auto-organização (autonomia) e sua correspondência 
com o meio. A estabilidade para essa correspondência é garantida, 
entre outros fatores, através de um fluir do organismo que envolve a 
presença — e não a ausência ou a negação — de outros seres.

A perspectiva de Kropotkin, centrada em sua análise da ajuda 
mútua como elemento participante da evolução, contribui para se 
repensar o interdiscurso liberal-fascista. Ao vincular a capacidade in-
telectual, a linguagem, a imitação e a experiência acumulada como 
atributos eminentemente sociais, Kropotkin oferece um quadro teó-
rico que subsidia as afirmações de Maturana, na compreensão de 
que os organismos participantes de um grupo satisfazem suas onto-
genias individuais principalmente por meio de sua relação mútua, 
na rede de interações formadas pela sociabilidade que estabelecem:

É o reconhecimento inconsciente da força que cada homem 
obtém da prática da ajuda mútua; da íntima dependência 
que a felicidade de cada um tem da felicidade de todos; e 
do senso de justiça ou de equidade que leva o indivíduo a 
considerar os direitos de todos os outros indivíduos iguais 
aos seus. (Kropotkin, 2009, p. 15)

Como representante do anarquismo agrário, Kropotkin com-
preendia seu trabalho em um quadro político que apresentava alter-
nativas para o avanço do capitalismo na Europa. As transformações 
sociais que acompanham a consolidação do modo capitalista de 
produção no ocidente e as repercussões que dita consolidação teve 
sobre o campesinato constituem a situação histórica em que surge a 
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tradição dos estudos campesinos. Ela tem origem na Rússia e nasce 
como uma tentativa de impedir o desenvolvimento do capitalismo 
através de formas de ação social coletiva (que hoje poderiam se qua-
lificar como de desenvolvimento rural participativo), cujo objetivo é 
evitar a desorganização social, exploração econômica e depredação 
sociocultural que tal processo gerava nas comunidades rurais (Se-
villa Guzmán; González de Molina, 2005).

Nos meios científicos e políticos dos últimos 200 anos existe, 
portanto, um interdiscurso de que o campesinato representa uma 
organização socioprodutiva que, em linhas gerais, contradiz regi-
mes autoritários e as formas capitalistas de produção no campo. 
Consequentemente, sua permanência expressa uma resistência às 
modernas formas de dominação social e exploração do meio am-
biente natural. Acerca do aspecto político esse traço determina, para 
Bernardo Mançano Fernandes (2000), a diferença entre agricultura 
familiar e agricultura camponesa, para quem a ação necessária — 
para que os camponeses continuem sendo produtores familiares — 
não está na integração ao mercado, mas sim na luta política contra 
o capital. A agricultura familiar, nestes termos, não representa o 
campesinato, mas sim uma configuração produtiva que ao capital 
se integra e por ele é determinada. É preciso que se avance na re-
campesinização da agricultura familiar (Petersen, 2009).

Não apenas as abordagens participativas para ação e sistematiza-
ção das resistências populares criam aproximações de interesse desta 
pesquisa. A própria escolha pelo marco teórico da agroecologia ofe-
rece consistência com os conceitos apresentados e com os próximos 
a serem desenvolvidos. Um primeiro aspecto deste marco trata do 
conhecimento como elemento importante nos processos socioeco-
lógicos com potencial transformador, ao qual estamos associando a 
ideia de domínio cognitivo para explicitar sua dimensão biossocial. 

Neste caso, o domínio cognitivo camponês manifesta habili-
dade em fazer com que o conhecimento local atue como gerador 
de tecnologia autóctone capaz de captar o potencial endógeno dos 
ecossistemas naturais, proporcionando uma vantagem comparativa 
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que antagoniza a empresa capitalista sob complexas condições his-
tóricas e estruturais. O sistema sociotécnico com base na agroeco-
logia amplia e potencializa o uso da força de trabalho dos sujeitos 
do campo, fazendo dela seu “recurso” mais abundante, ao mesmo 
tempo em que usa com parcimônia e eficiência os recursos menos 
abundantes, como o solo e o capital, cada vez mais escassos (Chaya-
nov apud Sevilla Guzmán; González De Molina, 2005). Esta práxis 
gera e legitima a diversidade da vida e conta com uma tecnologia 
centrada no manejo inteligente do solo e da matéria viva por meio 
do processo humano de trabalho, utilizando pouco capital, pouca 
terra e pouca energia fóssil (Palerm, 2008).

Destes contornos sintetiza-se o conceito de agroecologia, que a 
conforma como uma ação social de resistência integrando, em gran-
de medida, o processo de trabalho nas diferentes etapas do metabo-
lismo social (o que implica campo e cidade). O controle sobre esse 
trabalho anuncia um grau considerável de autonomia uma vez que 
ele repousa na família, na assembleia comunitária ou nos coletivos 
e núcleos de base, a depender da organização social das diferentes 
populações do campo. Este domínio de ser e fazer constitui a práxis 
agroecológica, de tal forma que a agroecologia surge como produto 
da lida e da luta pela terra e pelo território no processo histórico de 
resistência do campesinato e indigenato frente ao desenvolvimento 
capitalista. Nessa experiência de resistência apresentam-se acúmu-
los históricos na forma de organizar o trabalho numa perspectiva 
de emancipação, de busca de libertar-se do modo de produção que 
os oprime (Mazalla Neto, 2014; Vaz Pupo, 2018).

Tecnologia Social, Tecnociência e Autogestão

O desenvolvimento dos conceitos desta base teórica, em diversos 
aspectos, contribui para encerrarmos uma dada concepção de tecno-
logia social. Utilizaremos neste texto fragmentos da conceituação que 
resulta do Pensamento Latino-americano em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, fundado nos anos 1970 (Dagnino; Thomas; Davyt, 1996).
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Genericamente apresentada, toda intervenção em um processo 
de trabalho — o trabalho em si, seu objeto e seus meios —, para 
atender determinada finalidade, caracteriza-se como um esforço 
tecnológico. Neste esforço, conjugam-se os fatores já apresentados 
nos conceitos de trabalho e domínio cognitivo, de tal forma que o 
conhecimento praticado em determinado processo produtivo ga-
nha relevância e, por consequência, o arranjo sociocultural atrelado 
a esta prática. Amadurecendo o conceito de tecnologia social, Re-
nato Dagnino vem utilizando o termo tecnociência para se referir, 
genericamente (para qualquer tempo e sociedade), ao conhecimen-
to para a produção de bens e serviços.

(…) o conhecimento que o Homem usa para a produção 
de bens e serviços sempre foi uma combinação do que 
hoje chamamos de ciência, tecnologia, religião, crendices, 
resultado de tentativas e erros ou da observação empírica, 
“instinto animal”, etc. E que sínteses similares ao conhe-
cimento para a produção de bens e serviços atualmente 
existente — a tecnociência capitalista -, que é interpreta-
do como uma fusão entre ciência e tecnologia e considera-
do como uma característica do estágio de desenvolvimen-
to deste modo de produção, ou do neoliberalismo, sempre 
existiram. E mais, que isso que é percebido como uma 
combinação de conhecimentos - a ciência e a tecnologia - 
previamente codificados a partir das oportunidades aber-
tas pela primeira foi algo que nasceu como uma unidade 
tácita desde antes que fosse “inventado” o capitalismo, no 
âmbito de processos de trabalho orientados a satisfazer 
os interesses de quem os controla, de acordo com seus 
valores. (Dagnino, 2019, p. 39)

Posto o alinhamento entre os interdiscursos mobilizados, vale di-
zer que o conceito de tecnociência está sendo apresentado, em substi-
tuição ao de tecnologia social, como forma de cercar melhor a orien-
tação política que ele deve ter no atual cenário neoliberal. Ou seja, 
ao reconhecer a polissemia do termo tecnologia social, Dagnino opta 
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por evidenciar, entre outras coisas, o que antes estava implícito: o ator 
social que deve protagonizar o desenvolvimento dos conhecimentos 
e das práticas que alteram o processo de trabalho para produção de 
bens e serviços. Ao assim amadurecer o conceito, fica reforçada a 
postura proativa que tecnociência efetivamente tem; não se trata de 
buscar ou defender a neutralidade da ciência e da tecnologia, mas, ao 
contrário, descortinar a intencionalidade da tecnociência capitalista e 
“contaminar” os espaços onde se lida com a tecnociência por aquela 
que defende um estilo alternativo de desenvolvimento com os valores 
e interesses dos atores sociais que serão os mais beneficiados com sua 
implementação. Segue a indicação pela ocupação do latifúndio do 
saber, da institucionalidade que dirige a tecnociência.

A fim de estabelecer um recorte mais preciso do conceito de tec-
nociência, e já apontando a orientação política coerente com a agroe-
cologia, apresentamos a seguir a proposição conceitual de Dagnino:

Tecnociência solidária é a decorrência cognitiva da ação de 
um coletivo de produtores sobre um processo de trabalho 
que, em função de um contexto socioeconômico (que en-
gendra a propriedade coletiva dos meios de produção) e de 
um acordo social (que legitima o associativismo), os quais 
ensejam, no ambiente produtivo, um controle (autogestio-
nário) e uma cooperação (de tipo voluntário e participa-
tivo), provoca uma modificação no produto gerado cujo 
resultado material pode ser apropriado segundo a decisão 
do coletivo. (2019, p. 61)

Nessa linha de raciocínio, a tecnociência adequada para a ati-
vidade produtiva de base agroecológica depende da (1) experiên-
cia dos sujeitos da agricultura com as práticas de conhecimento 
historicamente acumuladas na apropriação dos agroecossistemas 
locais, da (2) rede de relações que se conforma na comunidade e 
no território e do (3) compromisso que estes sujeitos estabelecem 
com a identidade vinculada e estas práticas de conhecimento, com 
as comunidades que o compartilham e com as redes que confor-
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mam (Vaz Pupo, 2018). Nesse âmbito, a satisfação material para 
um estilo alternativo de desenvolvimento requer a apropriação dos 
ecossistemas para a produção de bens com um valor de uso histó-
rico e culturalmente dado, mediante o emprego de um saber e ins-
trumentos de produção adequados — uma tecnociência adequada 
para instauração de intercâmbios equivalentes.

Está anunciada até aqui uma diretriz teórica que interpreta a 
realidade histórica de movimentos populares, que salvaguardam 
sua sobrevivência a partir dos conhecimentos acumulados em re-
lações sociais que se baseiam no apoio mútuo e na reciprocidade 
como elementos do controle autogestionário do trabalho aplicado 
em todo processo produtivo. A palavra autogestão foi apropriada 
por diferentes projetos políticos, por isso é necessário sinalizar o 
sentido que damos a esse termo quando o empregamos.

É possível compreender autogestão como uma forma de 
administração coletiva limitada a uma certa experiência. Dentro 
dessa perspectiva todos os trabalhadores envolvidos em certo 
processo produtivo estariam autorizados e estimulados a fazer 
interferências e participar de espaços de decisão coletiva para 
melhorá-lo. Nesse formato limitado, a autogestão pode ser 
incorporada inclusive à administração capitalista, ganhando o 
nome de cogestão, gestão participativa e sinalizar ligações perigosas 
entre intenções locais pretensamente democráticas e interesses de 
acumulação mais acirrados. Um exemplo disso foi o incentivo à 
criação de cooperativas em certos setores produtivos com o intui-
to de diminuir os custos em algumas etapas de produção (Lima, 
2007). Não é com esse sentido que utilizamos o termo.

Uma outra forma de conceber a autogestão é apresentada por 
Paul Singer, autor de referência para a Economia Solidária. Para 
esse teórico a decisão coletiva precisa ser combinada com a posse co-
letiva dos meios de produção e o princípio de “um sócio, um voto”. 
Esse autor considera a autogestão mais eficiente que a heterogestão 
e sua visão de longo prazo considera possível a superação gradual do 
capitalismo na medida da generalização das experiências autoges-
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tionárias (Singer, 2010). Uma terceira forma de conceber a autoges-
tão, à qual nos alinhamos, vincula a experiência local à um projeto 
de sociedade. Ou seja, a autogestão praticada na experiência não se 
encerra ali, mas está conectada com lutas, articulações e movimen-
tos sociais que objetivam extrapolar os princípios praticados para o 
conjunto da sociedade. A construção de uma alternativa, além das 
experiências embrionárias requer que se recupere a terra, com mais 
MST, há que se recuperar a base de conhecimento ancestral mas 
também o conhecimento científico e técnico, fundamental hoje, há 
que se recuperar o controle do dinheiro e voltar a desenvolver um 
sistema financeiro que capte a poupança popular e a direcione para 
a atividade econômica popular, não deixando que ela vá parar nos 
grandes monopólios internacionais (Kraychete, 2007, p. 85). 

Nesse sentido, a concepção de autogestão adotada aqui está co-
nectada com um projeto de futuro que articula a perspectiva macro 
e a micro e, ao mesmo tempo, é herdeira das experiências históricas 
da classe trabalhadora em que a autogestão predominou.

A classe trabalhadora cria os embriões do socialismo pela 
prática da ação direta contra o capitalismo, unificando 
decisão e planejamento e eliminando a divisão tradicional 
de trabalho entre os que pensam e os que fazem, entre os 
dirigentes e os dirigidos. Essa é uma tendência que apa-
rece nos momentos decisivos da luta dos trabalhadores. 
(Tragtenberg, 1986, p. 5)

A autogestão praticada cotidianamente nos territórios de traba-
lho coletivo ganha um caráter pedagógico não apenas para o for-
talecimento da própria experiência, mas para a potencialização do 
projeto político ao qual está vinculada. Para Bernardo (2005) essa 
experiência é fundamental, não basta substituir os dirigentes das em-
presas por tecnocratas de esquerda pois o capitalismo continuará a 
existir, adaptando-se às novas condições sem alterar a exploração que 
o fundamenta. Gerir as empresas e a sociedade é algo que se aprende 
apenas gerindo as próprias lutas, só assim os trabalhadores podem co-
meçar a emancipar-se de todo o tipo de especialistas e de burocratas.
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E com este objectivo, não há experiência simples demais. 
Por modesta que seja uma experiência, os participantes 
vão-se habituando a dirigir a sua actividade e vão apren-
dendo na prática aquilo que opõe essa solidariedade e esse 
colectivismo ao Estado capitalista. (Bernardo, 2005, p. 3)

Embora essa prática seja fundamental, Fischer e Tiriba ressal-
tam que ela pode ser insuficiente. A pedagogia da autogestão precisa 
encontrar os meios para reconectar os saberes dos trabalhadores que 
foram intencionalmente fragmentados. As experiências históricas 
de autogestão revelam que no processo de embate contra a explora-
ção e precarização do trabalho, não é suficiente que os trabalhado-
res apropriem-se dos meios de produção; essas práticas indicam que 
é necessário articulação dos saberes do trabalho fragmentados pelo 
capital e de apropriação dos instrumentos teórico-metodológicos 
que lhes permitam compreender os sentidos do trabalho, prosse-
guindo assim na construção de uma nova cultura e de uma socie-
dade de novo tipo (Fischer; Tiriba, 2009).

Este caráter pedagógico da autogestão é um traço que pode-
mos transpor para o fazer científico, fazendo das atividades de 
pesquisa um processo formativo do qual uma nova cultura acadê-
mica pode ser forjada.

Metodologia e Desenvolvimento das Ações

Assumindo um contexto social marcado pela colonialidade do 
poder, indicamos que toda produção de conhecimento, em especial o 
universitário, é sempre uma atividade sob risco de reproduzir a nega-
ção das práticas de conhecimento associadas aos domínios cognitivos 
de base popular, tal como o camponês e o indígena. Dessa forma, 
entendemos que as pesquisas acadêmicas podem servir à hegemonia 
capitalista (Fals Borda, 2001; Gramsci, 1982; Rahman, 1986). Sendo 
assim, a função do pesquisador inserido formalmente na academia 
seria a de contribuir para o desenvolvimento de formas de sistemati-
zação do conhecimento popular de modo que não se crie uma estru-
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tura de dominação como consequência da sobrevalorização de um 
determinado tipo de saber, ou seja, da valorização do saber acadêmico 
frente ao saber popular (Dimov, 2016). Para tanto, Thiollent (2005) 
sugere a metodologia da pesquisa-ação como forma de contribuição 
para a resolução de questões apresentadas pelos grupos populares:

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base em-
pírica que é concebida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou com a resolução de um problema coleti-
vo e no qual os pesquisadores e os participantes representa-
tivos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. (Thiollent, 2005, p. 16)

Fals Borda (2001) e Richardson (2003) colocam a pesquisa 
ação participante – PAP  como uma posição teórica e política de 
pesquisa ou uma filosofia de vida, que almeja a promoção da au-
tonomia e do empoderamento popular, e que pode ser associada 
a métodos convergentes para a coleta, sistematização e análise de 
dados. A epistemologia da PAP corresponde ao pragmatismo e ao 
materialismo dialético, tratando-se de uma forma de construção 
científica propositiva, com intenção de modificar a realidade (Rah-
man, 1986). Na PAP o grupo pesquisado torna-se também pesqui-
sador, de modo a formar-se um coletivo de pesquisa que partirá de 
algum problema vivido pelo grupo e realizará então uma pesquisa 
que visa o entendimento do problema em questão e a busca de 
soluções para o mesmo (Dimov, 2016).

A constituição da equipe de pesquisa no projeto mais amplo, 
Inovação e Tecnologias Sociais: Transformação e Criatividade nas Ex-
periências Populares de Geração de Trabalho e Renda no Rio Grande 
Do Sul, desde sua concepção, definiu o que foi chamado de Articu-
ladores Sociotécnicos Locais (ASL), de acordo a proposta enviada 
ao CNPq e que garantiu, a estes agentes locais dos territórios onde a 
investigação ocorreu, uma bolsa de Apoio Técnico em Extensão no 
País (bolsa ATP, conforme nomenclatura do Conselho). Os agentes 
locais que compuseram a equipe são agricultores ou têm relação 
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com a produção agrícola da região de abrangência do projeto, e 
contribuíram na articulação com demais produtores, na coleta de 
dados, na definição dos instrumentos metodológicos e na aborda-
gem direta com a comunidade.

Os ASLs desempenharam esse papel tanto na região da quarta 
colônia quanto no noroeste do estado gaúcho, na Terra Indígena 
do Guarita. De forma articulada a estas ações, o projeto Tecnologias 
Socioecológicas e Práticas Pedagógicas no Rio Grande do Sul também 
contou com produtores em sua equipe, neste caso um assentado 
pela reforma agrária e estudante do curso de Educação do Campo 
da Universidade Federal do Pampa. A bolsa a ele oferecida fez parte 
do Programa de Desenvolvimento Acadêmico – PDA, da Univer-
sidade Federal do Pampa e destina-se a estudantes matriculados na 
universidade. Apesar de cumprir função semelhante aos ASLs na 
concepção e execução da ação investigativa e na articulação local, o 
que denota uma ação de caráter extensionista, a bolsa esteve ligada 
mais diretamente à pesquisa. Essa intersecção entre a vivência com 
a atividade agrícola, o acesso à universidade, o envolvimento em 
um projeto de pesquisa e a concessão de uma bolsa confere um 
perfil específico que, consideramos, viabiliza e qualifica a PAP con-
forme descrita anteriormente.

Um elemento central na metodologia aqui adotada é a partici-
pação de diferentes atores. A participação é interessante na medida 
em que promove a emancipação e a justiça social, criando estrutu-
ras mais horizontalizadas de produção de conhecimento (Dimov, 
2016). Fraser (2008, 2009) entende que a justiça social demanda ar-
ranjos sociais que permitam a paridade participativa, ou seja, a pos-
sibilidade de que todos possam participar em condição de igualdade 
da vida social. Para a autora, “o princípio da paridade participativa 
envolve a noção de resultado, que especifica o princípio substantivo 
da justiça pelo qual podemos avaliar arranjos sociais: estes últimos 
só são justificados se permitirem que todos os atores sociais rele-
vantes participem como pares da vida social” (Fraser, 2009). Nes-
sa perspectiva, a possibilidade de paridade participativa inclui três 
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dimensões: reconhecimento (cultural), redistribuição (econômico) e 
representação (político). As três dimensões influenciam-se e refor-
çam umas às outras, de modo que esforços para atingir a justiça 
social devem abranger as três dimensões, de forma tática e estraté-
gica. A autora usa o slogan “No distribution or recognition without 
representation” (Fraser, 2008, p. 282), que reforça a ideia de que as 
três condições são necessárias para a paridade social, e que nenhuma 
dessas dimensões é suficiente sem que seja acompanhada das outras.

Nos parece interessante, e até necessário, aplicar o conceito de 
paridade participativa no âmbito da pesquisa acadêmica que envol-
ve atores sociais e temas ligados à agroecologia e tecnologia social. 
O arranjo social necessário para se atingir os resultados esperados 
no mapeamento de tecnologias sociais em agroecologia carecem, 
dessa forma, de elementos substanciais que apontem para o reco-
nhecimento do campesinato e sua trajetória sócio-histórica, assim 
como de seus domínios comportamentais; redistribuição econômi-
ca que alavanque e viabilize a prática de pesquisa entre todos os ato-
res, permitindo plena participação e, por fim, a representatividade 
política, as bandeiras de luta, as diversas motivações que incitam os 
atores a sistematizarem conhecimentos e práticas.

Certas características da pesquisa nos parecem indicar elemen-
tos de paridade participativa. Apontando as com a intenção de fazer 
avançar esse conceito no debate acadêmico e no que fazer científico 
dos grupos universitários envolvidos com os projetos de pesquisa 
aqui retratados. Em primeiro lugar, ressalta-se a disposição inicial 
em trabalhar com metodologias abertas ao diálogo, assumindo que 
o planejamento da pesquisa, em alguma medida, seja orientada por 
ele, como de fato ocorreu; aqui entram as metodologias participa-
tivas, convocadas para providenciar que os indivíduos envolvidos 
manifestem sua percepção acerca do trabalho produtivo atrelado 
aos grupos de agricultura, e a educação popular que deve assegurar 
a legitimidade de cada manifestação perante o grupo, reafirmando 
a capacidade educadora da convivência coletiva (Vaz Pupo, 2015).
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Combinadas, as metodologias participativas e a educação popular 
atuam no reconhecimento cultural dos atores sociais, colocando em pé 
de igualdade diferentes concepções de mundo, diferentes proposições 
explicativas para a realidade, permitindo que essa realidade torne-se 
mediadora do processo dialógico, como nos propõe Freire (2015).

Em segundo lugar, ressalta-se a atribuição de bolsas de extensão e 
pesquisa aos sujeitos diretamente ligados às práticas de conhecimento 
que são objeto do mapeamento e análise. Decerto a remuneração des-
tas pessoas deve melhorar muito, tendo em vista o grau de desigual-
dade econômica a que camponeses e indígenas estão historicamente 
sujeitos em um país como o Brasil; No entanto, a concessão de bolsas 
do tipo ATP para agricultores representou um aporte que fez a dife-
rença entre a participação ou exclusão de agricultores na equipe.

Nesse quesito da paridade, relacionado a redistribuição de ca-
ráter econômica, e olhando desde uma perspectiva tática, a demo-
cratização do ensino superior associada com uma teoria pedagógica 
transgressora de uma educação bancária, transferidora, inculcadora 
de ideologias, faz-se fundamental. Estamos falando dos significa-
dos que podem ser atribuídos à institucionalização da Educação do 
Campo, como política de Estado, conquistada pelos movimentos 
sociais do campo brasileiro. Além de políticas assistenciais de ma-
nutenção do estudante na universidade, generalizadas para diversos 
cursos de graduação e pós-graduação, ressaltamos a pedagogia da 
alternância e o tempo comunidade como uma demarcação política 
fundamental na produção de conhecimento associado aos domí-
nios comportamentais de base popular.

Considerando que o agricultor-estudante-pesquisador-bol-
sista participa de um curso de Educação do Campo – Lecam-
po, cremos válida a indicação de que essa conquista reflete-se na 
paridade em seus três aspectos, reconhecimento, redistribuição e 
representação. A pesquisa em curso, o mapeamento de tecnolo-
gias sociais em agroecologia, dessa forma, agrega-se às atividades 
de ensino e extensão, nas quais o trabalho surge como princípio 
educativo, investigativo e extensionista.
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A pesquisa-ação estabeleceu espaços de interlocução onde os 
diferentes atores participaram na concepção e execução das ativi-
dades, exercendo papéis tanto de facilitadores e articuladores como 
proponentes na indicação e resolução de problemas a serem de-
senvolvidos. Isto ocorreu dado a natureza dos vínculos dos atores 
sociais presentes no processo de pesquisa para o mapeamento de 
tecnologia social junto às comunidades e os coletivos de produção. 
O pesquisador e assentado é integrante de uma das regionaliza-
ções do curso Lecampo Unipampa, que atende estudantes dos mais 
diversos municípios do estado do Rio Grande do sul. Entre eles, 
São Gabriel e Santa Maria, macroterritórios dos grupos produtivos 
vinculados ao projeto; o bolsista facilitou o processo de aproxima-
ção com os grupos e de mapeamento de suas tecnologias, abrindo 
contato com a realidade camponesa a partir do olhar da Unidade 
Escolar Semente Libertária, conquistada pela comunidade do as-
sentamento vinculado a Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Ataliba Rodrigues das Chagas.

Desde sua conquista, a unidade escolar trouxe a agroecologia 
como tema transversal e interdisciplinar das atividades pedagógicas 
desenvolvidas, tecendo parcerias com grupos agroecológicos, entre 
eles o Guandu e a Comuna Pachamama, dos quais o agricultor-es-
tudante faz parte. Permitiu-se assim, criar uma experiência onde as 
práticas agroecológicas permeiam os processos educativos.

Através do acompanhamento e da participação direta nos plane-
jamentos, nas práticas de plantio e na manutenção das hortas comu-
nitárias da Unidade Escolar, se construiu a relação entre o projeto 
de pesquisa e os grupos de trabalho coletivo Comuna Pachamama e 
Guandú. A frente de ação e preparação da equipe de pesquisa visou 
realizar encontros e reuniões desde uma perspectiva participativa, 
com possibilidade de direcionamento para a pesquisa-ação.

O ponto de partida da investigação envolveu o reconhecimen-
to de cada grupo produtivo através de um breve histórico e suas 
especificidades, enquanto coletivo e comunidade camponesa. Os 
grupos aqui estudados são frutos do processo de luta pela terra e 
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do descontentamento com o sistema social e técnico vigente, am-
bos localizados em assentamentos da reforma agrária. A Comuna 
Pachamama foi formada em 2010 no Assentamento Madre Terra, 
no interior de São Gabriel, distrito de Catuçaba. O grupo se define 
como um coletivo de militantes organizados em torno de um pro-
jeto político, produtivo e cultural, tendo como eixos fundamentais 
em seus acordos, a autogestão, autonomia, agroecologia, luta anti-
patriarcal, ajuda mútua e a ação direta.

O Guandu Grupo Agroecológico foi criado em 2017 no Assen-
tamento Carlos Marighella localizado na zona oeste de Santa Ma-
ria, próximo a área industrial do município. Segundo o coletivo, o 
Guandu é composto por indivíduos, trabalhadoras e trabalhadores 
da terra que buscam desenvolver de forma autônoma, autogestioná-
ria e anti-hegemônicas, espaços de formação, tecnologias e práticas 
agroecológicas fortalecendo a luta dos povos por vida digna.

Com este reconhecimento, extraiu-se os primeiros dados que de-
ram base para a criação de um método participativo, concretizando 
na atividade de pesquisa o intuito de mapear e identificar os domínios 
comportamentais presentes na práxis agroecológica dos coletivos vin-
culados ao projeto, assim como as tecnologias que deles se derivam. 
Em síntese, a metodologia de pesquisa participativa frutificou-se na 
confecção de um método que se principia com um mapa/diagrama 
da propriedade, estabelecendo um diálogo roteirizado para coletar 
informações, do qual outras etapas foram criadas tendo em vista os 
dados primários do reconhecimento e o aporte das ferramentas para 
o desenvolvimento participativo proposto por Flans Geilfus (2002).

O objetivo deste diagrama é concretizar em um croqui a visão 
que o(a) agricultor(a) têm do uso do espaço em sua terra e localizar 
as informações relevantes (insumos, organização do trabalho, aces-
so recursos etc.). Em cada grupo apresentamos a proposta meto-
dológica, com base na pesquisa-ação, propondo elaborar de forma 
participativa um desenho do agroecossistema. Este planejamento 
inicial foi um momento de aproximação com as dinâmicas e as 
especificidades dos grupos. Iniciamos com a apresentação do plane-
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jamento prévio dos grupos sobre a produção agrícola no período de 
agosto até dezembro de 2019, confeccionando assim o que poste-
riormente denominamos de desenho do agroecossistema.

Em uma cartolina branca desenhamos em conjunto o mapa 
das áreas agricultáveis e os espaços de moradia e de convívio social.  
Os grupos expuseram as espécies a serem cultivada, as áreas esco-
lhidas para cada cultura e os motivos que os levam a cultivar tais 
espécies. O desenho do agroecossistema expressou a oportunidade 
de extrair mutuamente informações básicas para identificar o do-
mínio comportamental prevalente, que envolve concepção de mun-
do, finalidade da produção, histórico da área e do grupo etc. Estas 
informações aparecem de forma mais evidente nas etapas seguintes.  

Após a criação do croqui básico elaboramos um modelo de fun-
cionamento do agroecossistema, com suas práticas e seus diferentes 
fluxos e intercâmbios. Esse momento da metodologia chamamos 
de Finalidade e Motivação, e foi fundamental para uma análise com 
enfoque nas determinações do metabolismo socioecológico.

Em conjunto com os participantes, dividimos os diferentes 
“componentes”: parcelas cultivadas, pastos, casa, galpões, matas 
etc. Inserindo os componentes de forma esquemática, indicamos 
seus fluxos e inter-relações focando em interesse por comerciali-
zação, consumo próprio, uso para criação, produção de sementes, 
conservação de áreas, entre outras demandas. Dentro das práticas 
apontadas pelos grupos nos sistemas de intercâmbio e motivações 
está a produção e conservação das sementes crioulas. Para o gru-
po Guandu as sementes crioulas são essenciais para a autonomia e 
Soberania Alimentar dos povos do campo, sendo a primeira etapa 
da cadeia alimentar enquanto origem de praticamente todos os ali-
mentos. Elas carregam  a herança da sabedoria e dos conhecimentos 
ancestrais e guardam a riqueza natural da terra.

Compreender a finalidade do trabalho desenvolvido em cada 
componente do agroecossistema permitiu a identificação de inter-
câmbios ecológicos-econômicos para, a partir desta identificação, 
avaliar se estão correspondendo às necessidades sociais e ecológicas 
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do agroecossistema. Nos termos de Toledo (2008), os intercâmbios 
devem se aproximar de uma certa equivalência, superando as limita-
ções — opressivas — do controle capitalista sobre a produção que, 
via de regra estabelece trocas desequilibradas. Esta etapa do método 
também permitiu identificar as redes de solidariedade que sustentam 
intercâmbios mais equivalentes e os conhecimentos agroecológicos 
praticados, assim como as tecnologias a eles adjacentes.

Com o mapa e o modelo sistêmico em mãos, aprofundamos 
acerca do sistema sociotécnico identificando as práticas e manejos do 
agroecossistema que indicam as tecnologias sociais nele consolidadas 
e/ou no metabolismo a ele associado. A organização do trabalho na 
agricultura diferencia-se entre si não apenas pelo grau de acesso a re-
cursos, mas também pela forma como estes recursos são manejados. 
As diferentes Práticas de Manejo podem ser identificadas através dessa 
atividade participativa e, o que é mais importante, é possível com-
preender as diferenças de uso e acesso aos meios de produção, base de 
conhecimento mobilizada e políticas públicas conhecidas e/ou utili-
zadas pelos sujeitos do campo. Em suma, pelas práticas de manejo é 
possível identificar características chave do domínio comportamental 
que anima as atividades agroecossistêmicas e suas tecnologias.

Reforçamos, desde os prepostos teóricos da tecnologia social, que 
o mapeamento objetiva identificar concepções coletivistas para o pro-
cesso trabalho, que reúne e coordena diversos elementos da sociabili-
dade envolvida na agricultura, tais como interesses e alianças políticas, 
recursos de poder político, cognitivo e econômico para engendrar uma 
estabilização sociotécnica de base popular e solidária (Dagnino, 2014).

O grupo Guandu possui um histórico de mais de 20 anos de 
experiência em manejo agroecológico da terra por parte de alguns 
de seus indivíduos, sendo passado para as próximas gerações de su-
jeitos que não vieram do campo, mas buscam resgatar e manter vi-
vos esses saberes. A agroecologia se propõe a recriar os vínculos com 
a terra e fortalecer os povos na construção de novos mundos. Sob 
esta lógica, os conhecimentos necessários em todas as etapas estão 
sob controle popular, nas mãos dos sujeitos que a praticam e a aper-
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feiçoam em seus cotidianos. Estabelecendo assim um movimento 
de resistência anti-hegemônica. Ambos os grupos são compostos 
por indivíduos com processos históricos heterogêneos, estabelecen-
do a agroecologia e o trabalho na terra como pontos de interesse 
comum. A diversificação identitária dos sujeitos tornou imprescin-
dível a criação de processos pedagógicos de formação em agroe-
cologia, entendendo o trabalho como princípio educativo, com o 
intento de descentralizar e socializar esses conhecimentos.

Apoiando-se na concepção de metabolismo socioecológico 
como princípio de análise e pesquisa das relações camponesas com 
os agroecossistemas, o fruto do esforço relatado nos parágrafos an-
teriores culminou no que chamamos de Mapeamento Participativo 
de Tecnologias Sociais em Agroecologia. Ele foi utilizado de forma ex-
perimental, em uma aplicação-piloto, na unidade produtiva de um 
Articulador Sociotécnico Local, morador de Dona Francisca-RS. 
Posteriormente, o Grupo Disgos aplicou o método participativo de 
forma auxiliar no mapeamento de outras unidades produtivas, fato 
que enseja novas sistematizações sobre sua eficácia.

Resultados e Considerações Finais

Durante a elaboração dos diagramas/mapas, observamos que os 
grupos de agricultoras e agricultores se apropriaram da metodologia 
proposta, protagonizando a sistematização e conceituação do traba-
lho na terra. As ações desenvolvidas com a metodologia participati-
va criaram espaços de diálogos de saberes, possibilitando, segundo 
os próprios sujeitos, um maior entendimento da complexidade dos 
seus problemas vividos, trazendo para os indivíduos reflexões críti-
cas sobre a realidade, podendo traçar então um processo de retoma-
da da autonomia popular sobre os modos de produção e construção 
do conhecimento, fortalecendo assim a socialização de saberes.

A partir da agroecologia e da luta pela terra, a Comuna Pa-
chamama e o Guandu conseguem articular relações com diver-
sos grupos, tecendo assim uma teia de apoio mútuo e resistência. 
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Dentro dessas relações estão os grupos de consumo consciente, os 
voluntários que auxiliam em mutirões, sindicatos, movimentos so-
ciais, os grupos de agricultores e certificação orgânica. Essas redes 
e intercâmbios dos grupos são articulações necessárias para que a 
agricultura campesina sobreviva às intempéries do capitalismo no 
campo, fortalecendo os processos de aprendizado, a elaboração e 
desenvolvimento das práticas e tecnologias como teias alimentares, 
trocas de sementes, suportes político-jurídicos, sendo também es-
tratégicas para a garantia e permanência desses grupos no campo.

No recorte teórico-metodológico apresentado, estas conquistas 
relacionam-se com a noção de recampesinização da agricultura, 
descrita pelo avanço de um sistema sociotécnico que, protagoniza-
do e adequado às demandas da classe trabalhadora, desarticula o 
controle exercido pelo mercado monopolista, pela concentração dos 
meios de produção e pelo modo capitalista de apropriação da natu-
reza, assegurando níveis produtivos satisfatórios e a conservação da 
base ambiental que dá sustentação ecológica à agricultura, à vida.

Dentre algumas características deste sistema social e técnico que 
recobra uma campesinidade, e que constitui, em larga medida, as 
intenções dos grupos pesquisados, ressalta-se a pequena propriedade 
(tal qual lotes de um assentamento rural) como ponto de partida no 
estabelecimento de uma economia de escopo, viabilizada pela inte-
gração de atividades no processo de trabalho, diversidade produtiva 
escoada em circuitos curtos de comercialização, associada à valoriza-
ção e procura por estes alimentos produzidos localmente; ao invés de 
agravar a dependência por insumos patenteados e caros, os produ-
tores vêm optando por troca não-monetizada, fazendo ressurgir um 
novo ciclo de economia solidária e relações sociais de reciprocidade.

Esta é uma das razões, talvez a que fornece melhor consistência 
na argumentação aqui tecida, pela qual o aparato universitário da 
esfera pública (pesquisa, extensão, tecnologias) deva estar alinhado 
a arranjos socioprodutivos com este caráter campesino, solidário. 
Afinal, o Estado brasileiro caminha a passos largos para o aprofun-
damento da perspectiva econômica liberal, por um lado e, por ou-
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tro, acirra e aposta cada vez mais na deslegitimação e violência para 
com certas classes sociais e grupos étnicos, face evidente da maneira 
fascista de lidar com as crises socioeconômicas. Seus alvos, comu-
nidades tradicionais, sem-terra, quilombolas, indígenas, pequenos 
produtores, entre outros grupos marginalizados, são os sujeitos que 
precisamente detém a “expertise e o know-how” necessários para não 
apenas resistir e seguirem existindo, mas para que a periferia urba-
na e mesmo os setores da classe média não fiquemos sem comida de 
qualidade e em suficiente quantidade — o que associa estes sujeitos 
ao protagonismo na conservação ambiental no país.

A relação dos coletivos Guandú e Pachamama com a terra extra-
pola a normativa da agricultura familiar, socializando o território, 
abstendo-se da lógica da propriedade privada. Os grupos enxergam 
o trabalho doméstico, intelectual e o cuidado com as crianças como 
parte do metabolismo socioecológico, caracterizando-se assim com 
parte da práxis agroecológica. Para viabilizar o desenvolvimento da 
potencialidade de todos os membros do grupo, sem distinções de 
gênero, são criados espaços coletivos de educação das crianças e tra-
balho doméstico, onde até as refeições diárias são produzidas e con-
sumidas coletivamente. A Comuna divide o trabalho na terra em 
dois “subsetores” de produção: O de comercialização, encarregado 
de planejar e organizar a produção de culturas que serão comerciali-
zadas para a renda mínima do grupo, e o subsetor de autoconsumo 
e subsistência, voltado para a garantia da autonomia alimentar das 
famílias. Os responsáveis por cada subsetor são escolhidos de acor-
do com a sua experiência e autoridade, sob uma perspectiva coleti-
vista e autogestionária. Criando assim um sistema de rotatividade 
dos responsáveis a medida em que outros sujeitos se apropriam e se 
empoderam dos processos tecnocientíficos em agroecologia. 

A escolha das áreas de cultivo se dá pela necessidade de regene-
ração e recuperação do solo. Ocorre uma avaliação do histórico de 
lavoura, buscando a rotação de culturas para evitar o desgaste de 
solos que sofreram compactação pelo uso intensivo de maquinários 
e pela pecuária. Para além das culturas destinadas à subsistência e 
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comercialização, a apicultura é vista não só como um produto a ser 
comercializado, mas também como garantia de preservação e con-
servação da floresta que cerca o território da Comuna, pois as abe-
lhas são responsáveis pela polinização de diversas espécies nativas.

Ambos os grupos são compostos por indivíduos com processos 
históricos heterogêneos, estabelecendo a agroecologia e o trabalho 
na terra como pontos de interesse comum. A diversificação identi-
tária dos sujeitos tornou imprescindível a criação de processos peda-
gógicos de formação em agroecologia, entendendo o trabalho como 
princípio educativo, com o intento de descentralizar e socializar es-
ses conhecimentos. Essa leitura aproxima teórica e praticamente as 
populações rurais da Europa avessas ao avanço da lógica capitalista 
com os sujeitos do campo brasileiro, como os grupos aqui pesquisa-
dos que resistem à colonialidade do poder e do conhecimento que 
se manifesta no hemisfério sul.

Tendo em vista a análise do decurso histórico, apontamos os 
domínios cognitivos de base popular, camponesa e indígena, como 
os mais aptos a projetarem a equidade macrossocial que se busca no 
sistema agroalimentar, com base no apoio mútuo e na reciprocida-
de. Devemos então implicar a pesquisa científica para que valorize a 
diversificação de proposições explicativas, fazendo delas o percebi-
do destacado da ação investigativa, no termo de Paulo Freire.

Através do diálogo entre ciência e saber tradicional/popular, 
novos arranjos sociotécnicos emergem e alteram parte da tecnolo-
gia associada aos sistemas agroalimentares gaúchos, dentro do que 
vem sendo chamado, em escala global, de transição agroecológica. A 
Educação do Campo se consolida como uma teoria pedagógica que 
considera a necessária relação entre instituições de ensino, território, 
desenvolvimento rural e a construção popular do conhecimento.

Nessas circunstâncias, esse projeto conclui que o processo de 
construção de conhecimento científico apresentado pela pesquisa 
pode e deve considerar sua inserção na rede de relações que sustenta 
estes arranjos sociotécnicos pautados pelo diálogo de saberes entre 
ciência e conhecimento tradicional. Caracterizados desde os pressu-
postos da Agroecologia, estes arranjos produzem práticas de conhe-
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cimento com grande valor socioecológico, a partir da ação social 
coletiva dos sujeitos envolvidos na construção do desenvolvimento 
rural sustentável e da soberania alimentar.

Identificamos a partir da revisão teórica e dos dados empíricos 
que o aspecto participativo da pesquisa guarda relação histórica tan-
to com as ações que buscam resistir às ofensivas autoritárias, ligadas 
à modernidade capitalista-tecnológica, quanto com o grupo social 
que as protagonizaram: os livres produtores associados do campo, as 
comunas rurais. Resistir às opressões do capital e construir conhe-
cimento participativamente são aspectos de uma mesma luta social 
que se deu na história do campesinato europeu e latino-americano, 
guardada as devidas especificidades.

Um contorno possível para a pesquisa em tecnologia social na 
agroecologia no Brasil afirma-a como um quefazer científico pari-
tário, cujo arcabouço conceitual é oferecido pela PAP, Educação 
do Campo e pelo campesinato e sua trajetória de resistir ao mesmo 
tempo que projeta outras relações sociais para o trabalho e para a 
vida. Assumir que a produção de conhecimento, de tecnociência, 
está sempre condicionada sócio historicamente; por isso este tipo de 
pesquisa é um quefazer científico que busca conhecer como se cons-
titui materialmente o conhecimento, neste caso, na agricultura, na 
teia produtiva e reprodutiva do alimento, no sistema agroalimentar; 
que promove um processo formativo, que faça emergir novos ar-
ranjos identitários. A pesquisa pode ser ela mesma objeto de análise 
para formulação de uma tecnociência que formule conscientemente 
domínios comportamentais com base na solidariedade, afirmando 
os significados e as bandeiras políticas daqueles movimentos sociais 
que perseveram na diversidade da vida em um cenário adverso.

Não nos esqueçamos, o modo de produção do agronegócio e 
das corporações monopolistas de distribuição de alimento nega e 
dispensa toda e qualquer proposição explicativa e domínio cog-
nitivo “não brancos, não patriarcais”. Via de regra este modo de 
produção, que é também uma visão de mundo, cria uma oposição 
entre natureza e cultura, entendendo a primeira não como algo que 
ampara a reprodução social, mas como um obstáculo que limita a 
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concentração da riqueza que só a exploração do trabalho permite. É 
essa oposição que também busca fundamentar a negação do outro 
na convivência. A superação dessa visão de mundo pode estar na 
ajuda mútua e na reciprocidade que apontam para a legitimação da 
convivência entre pessoas e entre pessoas e ambiente.

A participação do agricultor-pesquisador na integralidade do 
processo investigativo favoreceu o enfoque interdisciplinar e inter-
profissional, incidindo sobre as decisões na forma de coletar infor-
mações e no uso que foi feito delas. Com isso avançou-se na supera-
ção da ocultação e negação do processo de trabalho dos grupos de 
agricultura, passo fundamental na organização de um metabolismo 
socioecológico com base no poder popular.

Por fim, compreendemos que as experiências produtivas do 
Grupo Guandú e da Comuna Pachamama não representam a 
“média” do que poderíamos analisar no conjunto da agricultura da 
região central do estado. Trata-se de coletivos com grandes especi-
ficidades na forma como trabalham, mas que, ainda assim, são o 
resultado de uma caminhada mais ampla que encontra repercussão 
socioterritorial no Rio Grande do Sul, no Brasil e na América Lati-
na. O mapeamento realizado evidencia um alto grau de aderência 
dos arranjos sociotécnicos com os pressupostos teóricos apresenta-
dos, o que nos faz cogitar que se trata de grupos de referência em 
tecnologias sociais no âmbito da agroecologia.
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