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Resumo: Apresentaremos aqui uma breve discussão sobre as possibilidades de inserção de metodologias 

participativas – sobretudo a “pesquisa participante” (BRANDÃO, 1981) – nos trabalhos de campo em 

Geografia. O faremos não só através de um debate metodológico, senão que por um debate teórico-

conceitual, com o qual esperamos questionar os moldes científicos modernos, majoritariamente essencialistas 

e não dialógicos, apresentando nossas perspectivas. A ideia é afirmar a ação como um instrumento do 

conhecimento, ou seja, como forma de pesquisar; compreendendo que ao agir também estamos a construir o 

lugar coletivamente. Para isso, lançaremos mão de nossos avanços de pesquisa e extensão na comunidade 

quilombola de São Pedro de Cima (Minas Gerais, Brasil), destacando questões metodológicas e as 

possibilidades de compreensão do lugar enquanto uma construção, encontro de trajetórias até então 

(MASSEY, 2008), no qual as geografias subalternas dos camponeses – repletas de sabedorias – se 

encontram com nossas visões de pesquisadores.  
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Apresentação de nossa proposta 

 

 Pensar o debate metodológico em geografia nos coloca diante de duas questões basais: por primeiro, 

as discussões sobre o fazer geográfico, enquanto experiência do pesquisador no mundo, reveladora dos 

profundos sentidos da interpretação dos fenômenos socioespaciais, ou, em suma, as bases metodológicas 

dos trabalhos de campo e o papel do geógrafo em suas questões de pesquisa e extensão; por segundo, as 

bases epistemológicas que orientam a presença e ação do pesquisador, ou seja, toda a orientação teórico-

conceitual que ganha (dá) vida com a (à) pesquisa de campo.  

 Procuraremos, com este breve ensaio, esforçar-nos em fundir estas duas questões, revelando os 

sentidos políticos, existenciais e epistemológicos do trabalho de campo em geografia. Assim, tão logo nos 

apegaremos ao exercício do encontro com o (território do) outro e suas implicações em nossas vidas, 
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recorreremos às discussões conceituais emblemáticas do pensamento geográfico. Obviamente, aqui 

ilustramos nosso pensamento de maneira introdutória, mas esperamos, assim, anunciar a correlação direta 

entre epistemologia, as ferramentas de pesquisa e a postura do pesquisador no trabalho de campo, 

como nos ensina Lacoste (2006): 

 

O trabalho de campo, para não ser somente um empirismo, deve articular-se à formação 
teórica que é, ela também, indispensável. Saber pensar o espaço não é colocar somente os 
problemas no quadro local; é também articulá-los eficazmente aos fenômenos que se 
desenvolvem sobre extensões muito mais amplas (p.91) 

 

 É assim que apresentaremos a ideia de “pesquisa participante” (BRANDÃO, 1981): não somente 

como uma ferramenta de pesquisa, mas como uma postura, na compreensão de uma maneira diferente de se 

conceber o fazer científico. Uma de suas premissas, a de que o pesquisador influencia e é influenciado pelos 

sujeitos de pesquisados, leva-nos a discutir as possibilidades da construção de um interessante patamar de 

diálogo nos trabalhos de campo. Na parte intitulada “As bases e possibilidades da pesquisa participante” nos 

apegaremos a tais questões, apresentando, mesmo que brevemente, a metodologia para a qual temos 

dedicado nossas intenções geográficas e sua proposta de ruptura com as formas de construção do 

pensamento moderno.  

 Desde as tradições positivistas até as perspectivas etnográficas, para citar duas perspectivas 

inspiradas por contextos (e propósitos) diversos, o cuidado da não intervenção no “objeto” 1 de estudo revela 

a ideia de que assim como as coisas possuem uma essência – uma verdade própria – os grupos sociais 

também, muitas vezes referenciada como cultura. Talvez tal concepção nos leve não só a uma idealização de 

grupos sociais concisos e carregados de essência própria, como também a uma atitude não dialógica. 

Apagam-se, assim, os conflitos que todo grupo social vivencia e muita das vezes resiste. Apagam-se, ainda, 

as possibilidades de uma ciência que se compromete, que se pretende construtora de um mundo de outra 

maneira. Esse é o caminho para uma “geografia imaginativa” (RATTS, 2003), que na busca pelo exótico, 

esquece-se do diálogo enquanto experiência compartilhada.  

 

O nosso deslocamento para as aldeias e os quilombos não pode se enquadrar na 
geografia imaginativa que busca o exótico, o isolado, o diferente absoluto, situado nos 
confins do país. Há aqui uma exigência engenhosa e sutil de construir um patamar de 
interação com o Outro, que nem sempre é o diferente, para poder representá-lo 
(RATTS, 2003, p. 37, Grifo nosso). 

 

                                                           
1 A própria nomenclatura “objeto de estudo” revela a tradição da não intervenção: como se os objetos existissem em si mesmo e 
possuíssem verdade própria, sendo o pesquisador um mero intermediador de tais verdades.  
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   Para além, devemos nos atentar para a ideia de que nenhum território ou lugar se explica por si 

mesmo. O território é uma forma de se apropriar de um lugar no mundo, estando o “dentro” em constante 

conexão com o “fora”. Passa a ser interessante, por exemplo, entender como a visão de mundo do 

pesquisador – o de fora – pode (e deve) compor uma compreensão das particularidades de uma comunidade, 

numa dinâmica dialógica, no encontro dos mundos vividos. A pesquisa é uma construção, afinal, a “ciência 

não descobre, cria [...]” (SANTOS, 1987, p. 52), sendo as sínteses e articulações resultados das mais 

diversas leituras, vivências e encontros do pesquisador.  A pesquisa não só é a possibilidade encontrar 

lugares mais diversos, mas de construí-los coletivamente com os sujeitos da pesquisa. 

 Quando nos referimos, aqui, a noção de lugar, estamos fazendo-o através da contribuição da 

geógrafa britânica Doreen Massey, sobretudo apresentada à geografia brasileira através da tradução de “Pelo 

Espaço: uma nova política da espacialidade” (MASSEY, 2008). Para a autora o lugar se trata de um encontro 

de trajetórias, desde a trajetória das rochas e dos pássaros até a das gentes vívidas do mundo. Dessa forma, 

o lugar é uma eventualidade: o “aqui-e-agora” que carrega histórias diversas.  

 Influenciados por tal perspectiva, procuraremos com essa escrita, ainda que frágil em seus 

apontamentos, revelar como a “pesquisa participante” tem orientado nossas pesquisas e extensões em 

processo, nos fazendo crer muito mais numa perspectiva de lugar relacional, ou no lugar enquanto encontro 

de trajetórias (MASSEY, 2008), em eterna (re)construção. A ciência geográfica, assim, em nossas 

concepções, deve se envolver com as diversas trajetórias e não com o lugar em sua visão essencialista. 

Apresentaremos, na parte intitulada Lugares em construção, breves reflexões geográficas que emanam de 

nossas con-vivências.  

 Em nosso pouco tempo de vivência com os trabalhos de campo em Geografia temos experimentado 

a possibilidade da pesquisa participante. O projeto de extensão “Da diversidade cultural à diversidade 

produtiva”2 – construído por alunos do curso de geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora – 

vivenciou a transição para as metodologias participativas. Ao fazê-lo, estabeleceu um interessante patamar 

de diálogo com os moradores da comunidade quilombola de São Pedro de Cima, do qual colhe os primeiros 

frutos. Pode também ver seus componentes se envolvendo, de maneiras diversas, com a militância em torno 

                                                           
2 O grupo de pesquisa e extensão “Da diversidade cultural à diversidade produtiva: a construção dos saberes necessários a 
transição agroecológica na comunidade quilombola de São Pedro de Cima” (CARNEIRO, 2010), formado por alunos dos cursos de 
Geografia, Ciências Sociais, História, Biologia e Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, dialoga há cerca de quatro 
anos com os moradores da comunidade localizada na zona rural do município de Divino (Zona da Mata de Minas Gerais), refletindo 
sobre seus modos de viver e ser naquele território. Devo dizer que, como participante do grupo, meu projeto de mestrado se 
contextualiza em nossa experiência na comunidade, sobretudo, compreendendo o conflito territorial entre o agronegócio e a 
agricultura familiar camponesa. 
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da agroecologia3. Pesquisa e extensão permitiram não só uma melhor compreensão do grupo estudado, 

como uma melhor compreensão de nós mesmos.  

 O desfecho de nosso trabalho acabará por articular nossas visões teóricas e metodológicas sobre 

nosso processo de pesquisa e extensão. Em Notas de uma pesquisa se fazendo debateremos o histórico do 

projeto de extensão em questão, apresentando as transições metodológicas e teóricas. O ensaio é um 

convite a reflexão sobre as possibilidades de reconstrução da ciência, marcadas principalmente por um agir 

dialógico, influenciado pela pedagogia paulofreiriana.   

 

As bases e possibilidades da pesquisa participante: alguns comentários  

 

Toda realidade está aí, submetida a nossa intervenção nela 
(Paulo Freire em sua última entrevista) 

 

 Não à toa começamos a escrita com uma passagem de Paulo Freire. As metodologias participativas 

foram profundamente marcadas pelas ideias de Freire, sobretudo as do ensaio “Comunicação ou Extensão?” 

(FREIRE, 1979), no qual é desenvolvida a crítica a antidialogicidade extensão agrícola – que acaba por 

pressupor o camponês como “objeto-congnoscível” e o extensionista como sujeito-congnoscente” – 

construída de maneira verticalizada, impositiva.  

 Companheiro de Freire nos pensamentos e militâncias, Carlos Rodrigues Brandão organiza em 1981 

o livro “Pensando a Pesquisa Participante” reunindo diversos artigos que continham iniciativas de 

metodologias participantes, dentre os quais um é assinado pelo próprio Paulo Freire (1981), ressaltando as 

possibilidades pedagógicas da participação. Além de “pesquisa participante”, no livro aparecem termos como 

“pesquisa-ação”, “investigação-militante”, “auto-senso” e “investigação alternativa”, todos sugerindo outros 

caminhos para o sentido das pesquisas em ciências humanas. Algum tempo depois o mesmo autor reúne 

outros artigos no “Repensando a Pesquisa Participante” (BRANDÃO, 1985), dando continuidade às reflexões 

do livro anteriormente citado. 

    A pesquisa participante, da forma como debatida nos livros referidos e enquanto ferramenta 

metodológica qualitativa das ciências humanas, se situa entre as diversas práticas de investigação que 

primam pela presença do sujeito-pesquisador nas problematizações construídas em sua pesquisa, 

ressaltando não só as experiências e percepções dos diversos sujeitos envolvidos, como o sentido político 

que emana da própria investiga-ação. Dessa forma, parte-se do pressuposto de que o pesquisador pode 

                                                           
3 Encaramos a agroecologia como uma interface entre ciência, modo de vida e movimento, empenhada na crítica à Revolução 
Verde, em seu sentido técnico e político. Ou seja, empenhada na diversidade biológica e cultural e no desenvolvimento de 
comunidades mais saudáveis e autônomas, inclusive as nossas.     
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atuar, através das vivências e diálogos, na construção de problemas e soluções para o grupo social/território 

em questão. Subverte o cotidiano do pesquisador, marcado pelos grandes investimentos teóricos e 

conceituais, sugerindo a pesquisa como uma forma de militância, de denúncia e de construção constante de 

outras possibilidades para o mundo. 

 Ao fazê-lo, faz também uma crítica à ciência moderna que “construída não como um refinamento do 

senso comum, mas como sua negação” (HISSA et. al., 2011, p. 36) fechou-se para os discursos e saberes 

produzidos fora da universidade. Desse ponto de vista, o olhar do outro – subalterno, oprimido – não tem 

lugar no pensamento da ciência, que acaba por se elitizar, se afastando da diversidade dos lugares e dos 

sujeitos do saber mundo afora.  

 Percebam que a antidialogicidade dos formatos extensionistas denunciada por Paulo Freire (1979) – 

na qual os camponeses são concebidos como receptores, não como sujeitos de sua histórias, mas sim 

assujeitados – é evidente também nos formatos científicos modernos, sobretudo quando nos deparamos com 

formatos metodológicos herméticos, que se forjam em uma suposta neutralidade.     

 

A prática da pesquisa participante é capaz de aglutinar em torno de si tanto a reflexão 
epistemológica que interessa à ruptura com o paradigma positivista quanto a apreensão 
crítica das dimensões éticas e políticas das pesquisas de campo, configurando 
metodologias que promovem uma relação com o outro próxima à idéia de comunidades 
interpretativas. (SCHIMIDT, 2006, p. 13) 

 

 O que queremos aqui, apoiados nas ideias da autora, é afirmar a pesquisa participante em geografia 

como aquela que se esforça em incorporar o olhar do oprimido na construção de trabalho mais democrático e 

inclusivo. Nas palavras de Brandão (1985) é necessário superar a idéia de “conhecer para explicar” na 

intenção de “compreender para servir”. 

 Em suma, a pesquisa participante deve incidir tanto num sentido dialógico-construtivo da atividade 

da pesquisa – que passa a se permitir a intervenção e a transformação coletivizadas – quanto numa ruptura 

epistemológica – rumo à pluralidade dos saberes negados historicamente na construção do conhecimento 

científico. Procuraremos articular aqui nossas contribuições no sentido de caminhar para a “ecologia dos 

saberes” (SANTOS, 2004) que se propõe como   

 
uma forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. 
Consiste na promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a 
universidade produz, e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, camponeses, 
provindos de culturas não ocidentais (indígenas, de origem africana, oriental etc.) que 
circulam na sociedade (SANTOS, 2004, p. 56) 
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 Alertamos que ao propor a pesquisa participante enquanto exercício geográfico de pesquisa e 

extensão não devemos ater a comunidade ou a o território estudado em si. Os grupos sociais e seus 

territórios são constitutivos de complexos processos de territorialização que dizem não só sobre eles como 

sobre uma série de outros sujeitos e espaços, que se articulam, desconectam-se; estão sempre em 

movimento. Logo, nosso fazer geográfico deve ser atento às diversas geometrias do poder (MASSEY, 2008) 

que emanam do lugar, este que está no mundo, em uma relação dialética com ele.  

 Ainda grifaríamos que tais conexões das partes, “dentro e fora”, devem dizer muito sobre a 

constituição do modo de vida daquela gente, isto porque, como nos lembra Ratts (2003), ao se referir às 

comunidades tradicionais brasileiras, “toda diversidade ou diferenciação está profundamente associada a um 

processo de desigualdade social” (p. 31). Por detrás de muitas ações se inscreve um longo processo de 

submissão, expropriação, subalternização. Daí a pesquisa participante se envolver não só com o lugar, mas 

com a compreensão das diversas formas de opressão, para aí também vislumbrar uma pedagogia da 

autonomia e da libertação. 

 

Lugares em construção  

 
     

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora 
na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de 
quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 
ocorrências. (FREIRE, 2010, p. 75) 

 
 

Quando nos posicionamos contrários a uma visão essencialista do espaço o fazemos por acreditar 

que ele é movimento, processo. Mais do que isso, o espaço é plural. Seus usos interceptam a esfera da 

subjetividade, diversificam seu próprio significado.  

Lançamos mão, aqui, da crítica de Edward Soja (1992) de que o binômio espaço-tempo – constructo 

do pensamento moderno – acabou por dicotomizar tais categorias, legando ao tempo a idéia de 

movimentação, transformação, e ao espaço a fixidez, a solidez e a estabilidade. De certo, tempo e espaço só 

podem ser concebidos conjuntamente, são constituintes do mundo em movimento como ele é.  

Acreditamos que espaço é movimento, e mais, espaço é abertura, é porvir (MASSEY, 2008). É o que 

se faz dele, os encontros que o constroem e que ele possibilita. Assim, é “a esfera da possibilidade da 

existência da multiplicidade” (p. 29) e ao mesmo tempo “um produto de relações-entre, relações que estão, 

necessariamente, embutidas nas práticas materiais que devem ser efetivadas, ele está sempre no processo 

de fazer-se” (p. 29).      
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E se “O mundo não é. Está sendo” (FREIRE, 2010, p. 75), ele está aberto as nossas intervenções, 

aos diversos encontros. O lugar, “o mundo à sua maneira” (SANTOS, 1996, p. 314), também se abre diante 

das possibilidades, permite nossas intervenções. Enfim, o mundo está a se fazer, e o lugar – como diria 

Massey – é uma eventualidade, o “aqui-e-agora” (p. 203). Não o conseguimos vislumbrar, a partir das visões 

político-epistemológicas, como uma entidade que carrega uma verdade própria. O lugar que acreditamos é o 

lugar que se faz de nossas con-vivências cotidianas, incluindo as das pesquisas e extensões. 

Pensar o lugar como um encontro de trajetórias é enxergar que em nossas pesquisas estamos não a 

estudá-lo, mas sim refazê-lo, dialogicamente, com os sujeitos que encontramos. Assim, passamos de 

expectadores a participantes. Nossa concepção de lugar retifica uma ciência que se crê na ação, que se 

envolve com os diversos sujeitos do mundo.  

O esforço teórico da compreensão do espaço em movimento e do lugar como encontro de trajetórias 

é, sob nosso olhar, o esforço também de uma pesquisa em movimento, pesquisa participante. O encontro 

com as gentes quilombolas ou as da periferia, além de sempre mediatizado pelo espaço, sempre será o 

encontro das experiências de vida deles com as nossas histórias e geografias. A dialogicidade desse 

encontro deve ser a própria abertura de uma ciência que se pretende democrática e inclusiva.    

 
O processo de valorização dos lugares, pela via do atravessamento entre ciência e saberes 
locais, ao redesenhar o pensamento utópico, concede voz e visibilidade – emergência – às 
cidades feitas de ruelas e de becos, de vilas e de quintais que, no interior das cidades de 
avenidas iluminadas, edificam espaços de radical transformação (HISSA, 2010, p. 68)  

 

Somente assim podemos conceber a Ecologia dos Saberes e uma ruptura paradigmática: 

(re)valorizando os lugares e passando a compreender nossa presença de pesquisador como parte 

constituinte deles, sempre em movimento. É dessa forma que tentaremos apresentar alguns avanços de 

nossa pesquisa e extensão na comunidade quilombola de São Pedro de Cima. 

 

Notas de uma pesquisa se fazendo 

 

Em meados de 2008 realizamos um trabalho de campo com a disciplina de Geografia Agrária, 

ministrada pelo professor Leonardo Carneiro ao curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Nele os alunos foram convidados a realizar pequenas vivências com os moradores da comunidade 

quilombola de São Pedro de Cima (município de Divino, Zona da Mata mineira), promovendo conversas entre 

aquela prática e os debates de sala de aula. 
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Naquela ocasião estivemos por alguns dias na comunidade, realizando entrevistas sobre diversas 

questões da Geografia agrária como a posse da terra, a diversidade dos plantios e o histórico de ocupação 

das áreas. Inspirados no encantamento com os recém apresentados conceitos da geografia, sobretudo lugar 

e território, eu e meu companheiro de sala Tiago Teixeira nos empenhamos na pesquisa com José Pereira, 

Lenir e seus filhos, a todo o momento tentando “aplicar” os conceitos aprendidos.  

Acreditávamos que aquele conhecimento era uma expansão de nossa percepção e que deveríamos 

levantar os elementos que caracterizavam os conceitos de lugar e território ali. Assim, atentamo-nos para as 

cercas, as trilhas, os plantios, as técnicas, o cuidado com a casa, num breve esforço de observação espacial 

que demonstrava nossas intenções geográficas. Um exercício rico, apesar de nossa pequena experiência 

com trabalhos de campo e análise geográficas. Apresentamos o trabalho no XII Encontro dos Geógrafos da 

América Latina, publicando-o nos anais do evento (ITABORAHY; TEIXEIRA, 2009). 

  No mesmo ano, a partir de um esforço coletivo de cinco alunos envolvidos com a comunidade, 

tivemos um projeto de extensão aceito (PROEXT-UFJF), sob orientação da professora Maria Lucia Menezes, 

iniciando uma fase de maior contato com os moradores (MENEZES, 2008). A proposta era a criação de um 

ECOMUSEU – museu do território – que pudesse tanto refletir sobre um passado em comum – orgulho de ser 

do lugar – quanto sobre as possibilidades de um futuro diferente. Sendo pensado também como um espaço 

de encontros, o Ecomuseu seria um museu vivo, dinâmico e dialógico. O projeto contou com bolsistas dos 

cursos de Geografia, Ciências Sociais e História.  

Depois de muito trabalho, com o qual inclusive foram construídos o “Atlas Geográfico Cultural da 

Comunidade Quilombola de São Pedro de Cima” e a cartilha “Nosso Lugar”, parte do grupo se dá conta da 

importância da agricultura na construção identitária daquela gente e na efetivação das redes de 

sociabilidade/solidariedade. Enquanto víamos os saberes que brotavam do contato com terra e a diversidade 

dos quintais, também constatávamos o uso cada vez maior de agrotóxicos nos plantios (além das falas de 

agricultores sobre alguns problemas de saúde) e avanço da monocultura do eucalipto. A contradição nos 

discursos e ações nos mostrou um interessante caminho de pesquisa e extensão que teve como norte as 

bases da transição agroecológica. 

Em 2011 foi aprovado o projeto “Da diversidade cultural à diversidade produtiva: construção dos 

saberes necessários a transição agroecológica em São Pedro de Cima” (CARNEIRO, 2010) sob orientação 

do professor Leonardo Carneiro. Alunos dos cursos de Geografia, Serviço Social, Biologia, História e Filosofia 

se empenhariam, a partir de diferentes estratégias e abordagens, a repensar o uso dos agrotóxicos nos 

plantios de café e debater as diversas formas de plantio (inclusive as abandonadas) praticadas pelos 

agricultores.    
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Paralelamente, o grupo se propõe a construção de um núcleo de discussões e ações sobre 

agroecologia na Universidade Federal de Juiz de Fora, movimentando suas próprias vidas e territórios em 

torno desse debate. Num movimento natural, a pesquisa ultrapassa a comunidade para chegar à vida de 

cada um dos participantes. Talvez este seja um ponto muito importante de nossa trajetória, pois a 

Agroecologia nos propôs não só o investimento de pesquisa, mas também o convite dos questionamentos 

para um plano existencial e político de cada uma das pessoas envolvidas. 

O movimento é importante e necessário pela participa-ação na efetivação de outra postura em nossa 

pesquisa e extensão. Compreendemos, por exemplo, que tínhamos muito mais a aprender do que a ensinar, 

como procuramos fazer nos levantamentos etnobotânicos. Que o processo da transição agroecológica por lá, 

como em nós mesmos e em nossos espaços, só poderia ser fruto de uma lenta reflexão. Somente com o 

diálogo oferecido pela convivência construiríamos conjuntamente outros olhares para a comunidade e para os 

nossos cotidianos. 

As trajetórias aqui não só se encontram no lugar como se misturam, se refazem a partir do contato 

com o outro. Os lugares de São Pedro de Cima são também feitos de nossas histórias: a pesquisa 

participativa nos lembra a importância dos outros saberes, nos mobiliza para um movimento e nos faz 

repensar a comunidade o tempo todo com os próprios moradores. Faz-nos repensar até na verdadeira 

importância de nossa presença, a pedagogia da autonomia muito menos calcada nas aplicações técnicas e 

mais nas aplicações edificantes da ciência (SANTOS e HISSA, 2011, p. 26).  

Foram essas reflexões, por exemplo, que motivaram a presença dos moradores nos intercâmbios de 

saberes promovidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Divino em parceria com o Centro de 

Tecnologias Alternativas (CTA-ZM). Os encontros realizados nas propriedades de agricultores do município, 

de camponês a camponês, tentam articular formas ambientalmente e economicamente mais viáveis e 

duradouras. 

Sobre o encontro, ressaltando a participação do projeto de extensão e da comunidade, nos dizem 

Leonardo Carneiro e Julio Monerat (2012):    

  

Esse encontro agroecológico tende a consolidar novas articulações e novas práticas no 
local, acreditamos. Não somente dentro dos limites de São Pedro de Cima, mas também 
nas ações do Sindicato e na própria percepção dos componentes do CTA/UFV, afinal, uma 
das falas recorrentes é a de que o movimento agroecológico no local ganhou muita 
vitalidade com a nossa aproximação. Somente como exemplo, nas primeiras reuniões em 
que participamos havia aproximadamente trinta pessoas sendo a metade de São Pedro. 
Após seis reuniões da participação deste grupo, no mês de abril realizou-se o primeiro 
intercâmbio em São Pedro de Cima, contando com a participação estimada de mais de 
cento e cinqüenta pessoas. (p. 12) 
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 Passamos, num longo processo de cinco anos de contato, a perceber outro sentido de nossas 

pesquisas. Se em abril de 2008 estivemos na comunidade para encontrar territórios e lugares nas 

espacialidades dos moradores, agora nos colocamos dentro da própria dinâmica da comunidade, enquanto 

sujeitos também importantes do processo de transição agroecológica. Deixamos de procurar lugares para os 

construirmos coletivamente com aqueles sujeitos.  

Nossa presença motivou a participação nos intercâmbios também pela confiança construída nesses 

cinco anos de trabalho. Dessa forma ressaltamos de nossa história, afinal só o tempo nos permite tais 

percepções, que nossa postura aos poucos se converteu de uma pesquisa convencional para uma pesquisa 

participante, o que refletiu sobre nossos olhares sobre a geografia local. Nesse processo que nos demos 

conta da importância do retorno também na configuração do aqui-e-agora: 

 

São os retornos (o meu, o dos pássaros) e a própria diferenciação de temporalidades que 
proporcionam continuidade. Mas os retornos são sempre para um lugar que se 
transformou, as camadas de nosso encontro interceptado e afetando um ao outro, a 
tessitura de um processo de espaço-tempo. (MASSEY, 2008, p. 201 e 202)  

 

Nossas trajetórias inevitavelmente passam a ter a comunidade também como lugar de narrativas, 

lugar que retornamos. Pesquisa e cotidiano se misturam, enchendo de vida nossas pesquisas. O breve relato 

aqui apresentado é apenas uma amostra do potencial da pesquisa participante na construção de 

pesquisadores e pesquisas ativos, que, conscientes da importância e potencial de sua presença, acabam por 

ampliar as fronteiras do saber científico, a territorialidade da universidade.  

Em 2012 a Universidade Federal de Juiz de Fora recebeu seis comunidades quilombolas da Zona da 

Mata mineira e uma comunidade fluminense, o I Kizomba da Mata, dando voz àqueles sujeitos dentro de um 

espaço que historicamente os negou, onde jamais pensaram serem recebidos e ouvidos.  

Que façamos de nossas pesquisas sempre a abertura, o diálogo construtivo. Que nossa história traga 

ainda frutos mais interessantes. Que a universidade (seus alunos, professores e funcionários) esteja disposta 

a repensar seu próprio sentido de ser. É o que assim esperamos.       

  

Considerações finais 

 

 Intentamos contextualizar teórica e praticamente os profundos sentidos da pesquisa participante, bem 

como suas possibilidades em geografia. Ainda temos um longo caminho a percorrer, no plano das ideias e 

das ações, o que nos deixa na obrigação de dizer que o que se coloca é um ensaio, um experimento de 

articulação de algumas ideias. Esperamos que a experiência nos leve a reconstruir esse caminho outras 
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várias vezes, mas que o ponto final seja uma abertura da ciência e universidade contemporâneas, inspirados 

na Ecologia dos Saberes de Boaventura Sousa Santos.      

 A título de consideração final devemos dizer que a mobilização de alunos em torno da agroecologia 

vivenciado na UFJF (onde conclui minha graduação em geografia e participo do grupo EWÉ) e na UFMG 

(onde atualmente curso o mestrado e participo do grupo Quartas Permaculturais) por si só deve ser apontada 

como um avanço. Alunos têm experimentado a construção coletiva de propostas e se engajado em mutirões 

diversos. Têm repensado suas próprias territorialidades e o sentido do espaço universitário. Esse talvez seja 

um indício de que estamos no caminho, afinal “só poderíamos pensar, demandar, e cultivar a transformação 

social caso a cultivássemos em cada um de nós” (HISSA et al., 2011, p. 39). Que pensemos nas aldeias do 

mundo a partir de nossas próprias aldeias, tão grandes quanto o mundo: 

  

Da minha aldeia vejo o quanto da terra se pode ver no universo... 
Por isso minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer 
Porque eu sou do tamanho do que eu vejo 
E não do tamanho de minha altura 
(PESSOA, 2007, p. 42) 
 
Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa  
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