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RESUMO 
 
 

O assentamento como espaço de vida e de produção representa não só a concretização de um 
sonho, mas a construção de uma nova identidade para o ex sem terra. Enquanto agricultor 
assentado deverá ser capaz de transformar o que era antes improdutivo em uma unidade 
produtiva sustentável.  O desenvolvimento de atividades agrícolas sustentáveis requer do 
agricultor a familiarização com os ciclos da natureza e a compreensão do que ocorre com os 
componentes do sistema produtivo (solo, vegetação, recursos hídricos e relações sociais) de 
modo a encontrar estratégias de intervenção mais compatíveis com a realidade em parceria 
com a assistência técnica. O foco deste estudo foi analisar a relação entre a assessoria técnica 
e o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis no assentamento Vitória de São 
Roque, Cristinápolis – SE. A metodologia utilizada ancora-se na abordagem qualitativa, com 
a realização de entrevista semi-estruturada com assentados e técnicos no referido 
assentamento. Neste sentido, a ausência de assistência técnica ou perda de sua continuidade 
foi apontada como um fator de grande relevância para o êxito produtivo e ambiental dos 
assentamentos de Reforma Agrária de modo que a inconstância da prestação de serviços 
técnicos ao assentamento contribuiu significativamente para o insucesso de atividades 
produtivas desenvolvidas no assentamento, principalmente na fase inicial. Atualmente, os 
serviços são prestados com maior regularidade, mas ainda distante de um processo educativo, 
sendo essencialmente informativo uma vez que a sobrecarga de atividades dos referidos 
profissionais dificulta o planejamento e execução de atividades em equipe no assentamento; a 
ausência de tempo limita o acompanhamento individualizado aos lotes produtivos; a 
capacitação do profissional ainda é pontual, mas reconhecidamente importante porque as 
universidades e escolas agrícolas não preparam para a realidade de agricultura familiar e 
reforma agrária. Quanto aos aspectos positivos, destaca-se a realização das reuniões, nas quais 
os profissionais de áreas distintas e representantes dos assentamentos discutem e podem 
elaborar análises mais abrangentes acerca dos problemas que afetam os assentamentos. Além 
disto, há também uma nítida modificação da postura do profissional que tem procurado 
respeitar o conhecimento empiricamente produzido, tentando conciliá-lo com conhecimento 
científico na medida em que há um importante avanço em relação ao trabalho interdisciplinar 
e dialógico. Mas, ainda é necessário avançar no sentido de garantir uma maior articulação 
entre as instituições de ensino e pesquisa, técnicos e o INCRA para garantir a prestação de 
serviços com qualidade e continuidade. 
 
Palavras-chave: assistência técnica, assentados, produção, sustentabilidade  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The settlement as a space for living and production not only represents the fulfillment of a 
dream, but the construction of a new identity for the former landless farmer now seated, 
which should be able to turn what was once unproductive in one sustainable unit of 
production. The development of sustainable farming requires the farmer to become familiar 
with the cycles of nature and understanding of what happens with the components of the 
production system (soil, vegetation, water resources and social relations) in order to find 
intervention strategies more compatible with reality in partnership with technical assistance. 
The focus of this study was to analyze the relationship between technical assistance and 
development of sustainable productive activities in the settlement of Victoria Roque, 
Cristinápolis – SE. The methodology is anchored on a qualitative approach, with the 
completion of semi-structured interviews with settlers and technicians in that settlement. In 
this sense, the lack of service or loss of continuity was appointed as a highly relevant factor 
for the success of the environmental and productive agrarian reform settlements nevertheless 
the inconstancy of technical services to the settlement contributed significantly to the failure 
of Productive activities in the settlements, especially in the initial phase. Currently, services 
are rendered with greater regularity, but still far from an educational process, being essentially 
an information overload as the activities of those professionals hinders the planning and 
execution of team activities in the settlement, the absence of time limits monitoring individual 
lots to productive, professional training is still off, but admittedly important because 
universities and agricultural schools do not prepare for the reality of family farming and 
agrarian reform. On the positive side, there is the realization of meetings in which 
professionals from different areas and representatives of the settlements can discuss and 
develop a more comprehensive analysis of the problems that affect the settlements. Moreover, 
there is also a clear change in the posture of the professional who has tried to respect the 
knowledge produced empirically, trying to reconcile it with scientific knowledge to the extent 
that there is an important step forward in relation to interdisciplinary work and dialogue. 
However, is necessary to ensure a greater coordination between educational institutions and 
research, and INCRA technicians to ensure service quality and continuity. 
 
 
Keywords: technical assistance, setting, production, sustainability 
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CAPÍTULO 1  INTRODUÇÃO 

 

 O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea começa a 

apresentar sinais de colapso, a perda da biodiversidade, o buraco na camada de ozônio, o 

efeito estufa, representam distúrbios ambientais decorrentes da alteração dos ciclos naturais 

pela intensificação e diversificação da atividade humana. Além de promover danos ambientais 

irreversíveis, este modelo em nada alterou o quadro de desigualdade social há anos 

instaurado, uma vez que os benefícios gerados pela utilização dos recursos naturais não são 

igualmente usufruídos por todos os membros desta sociedade.   

 

Diante deste cenário, a preservação e a conservação dos recursos naturais aparecem 

como condição essencial para que a reprodução sócio-econômica da sociedade ocorra de 

forma sustentável. Contudo, os discursos que fundamentam o desenvolvimento e o 

fortalecimento de formas conservacionistas de apropriação e uso dos recursos naturais não 

devem se distanciar daqueles que visam à democratização do acesso a estes mesmos recursos, 

pois não há sustentabilidade ecológica sem sustentabilidade social. Neste sentido, a melhoria 

das condições de vida deve ocorrer de forma partilhada e, sobretudo, em consonância com as 

limitações impostas pelos ecossistemas1. 

 

Apesar de estar continuamente interferindo nos ciclos naturais e de também receber 

influências deles, o homem muito pouco avançou no sentido de melhor conhecer e produzir 

modelos de desenvolvimento menos impactantes. Não obstante, entende-se que a construção 

do conhecimento acerca do funcionamento dos ecossistemas não deve dissociar-se do 

contexto social, político e cultural em que estes ecossistemas estão inseridos, visto que estes 

fatores constituem uma rede cuja individualidade e a interdependência alteram e/ou mantém o 

funcionamento de todo o sistema.  

 

                                                 
1
 Um sistema ecológico ou ecossistema é qualquer unidade que inclui todos os organismos (a comunidade 
biótica) em dada área interagindo com o ambiente físico, ocorrendo um fluxo de energia entre as estruturas 
bióticas claramente definidas e a ciclagem de materiais entre compostos vivos e não vivos. Um ecossistema é 
mais que uma unidade geográfica (ou ecorregião) é uma unidade de sistema funcional com entradas e saídas, 
fronteiras que podem ser tanto naturais com arbitrárias. (ODUM; BARRET, 2007, p. 18). 
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Esta perspectiva de atuação deve ser considerada no planejamento e gestão de áreas de 

Reforma Agrária, onde o êxito produtivo e ambiental depende do estabelecimento de formas 

de manejo adequadas às potencialidades e limitações ambientais do assentamento. Assim, é 

imprescindível que os projetos e programas destinados a estes locais considerem a realidade 

do agricultor, com sua cultura, crenças e ideais, no sentido de reforçar e viabilizar iniciativas 

comprometidas com conservação dos recursos naturais. 

 

Cada assentamento deve ser tomado em sua especificidade e complexidade territorial 

(aspectos naturais, econômicos, políticos, sociais, culturais) e o agricultor assentado, como 

um sujeito essencial na elucidação de caminhos para a conformação de uma agricultura 

sustentável. Assim, é necessário resgatar e, em certas situações, reconstruir os conhecimentos 

dos assentados, levando-os a descobrirem a melhor forma de manejo dos recursos naturais. 

 

Nesta perspectiva, entende-se que o estabelecimento do assentamento como espaço de 

vida e produção proporciona ao assentado a vivência de uma série experiências individuais e 

coletivas, as quais devem ser consideradas pelos técnicos. Pois, as alternativas propostas por 

este profissional obterá significativa chance de êxito à medida que considerar as estratégias de 

conhecimento do agricultor, ou seja, suas experiências, seus costumes, suas crenças. 

 

Numa postura eminentemente contrária àquela desenvolvida durante a modernização 

da agricultura, acredita-se que o técnico comprometido com o desenvolvimento de uma 

agricultura sustentável precisa dialogar com o assentado buscando superar práticas agrícolas 

que foram disseminadas e assimiladas, apesar de serem incoerentes, ecológica, econômica e 

socialmente.   

 

A busca por estilos produtivos adequados à realidade de reforma agrária torna 

imprescindível o reconhecimento do assentamento, das condições que limitam e 

potencializam a vida da família assentada. Esse processo de reconhecimento da realidade 

visando à intervenção questiona a validade e aplicabilidade dos conhecimentos dos técnicos 

como também dos assentados. Nesse sentido, o técnico não é detentor absoluto do saber e o 

diálogo com o assentado revela-se essencial para a identificação de conhecimentos 

tradicionais, dotados de sustentabilidade, que resistiram ao processo de modernização da 
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agricultura e que ganharam novos contornos com a pesquisa acadêmica e com a criatividade 

dos assentados ao solucionarem seus problemas no cultivo e na criação de animais.  

 

A perspectiva de articulação entre saberes técnicos e empíricos assinala outra função 

para a assistência técnica, como processo educativo ela deve possibilitar a apreensão do 

assentamento em seus aspectos naturais, sociais, econômicos, tendo em vista escolha de 

estilos produtivos que viabilizem a sobrevivência dos trabalhadores rurais, bem como a 

geração de renda, sem danificar irreparavelmente os recursos naturais 

 

Estudos de Curado (2008), Santos (2007), Santos (2003), Beduschi Filho (2003), 

Castro (2007), dentre outros, têm destacado que a ausência da assistência técnica ou a perda 

de sua continuidade contribui para inviabilizar o desenvolvimento do assentamento tanto em 

termos ambientais como econômicos. No entanto, ainda são raras as investigações dedicadas à 

reflexão acerca das relações estabelecidas entre técnicos e assentados e até que ponto os 

trabalhos desenvolvidos por estes profissionais são ou não promotores de atividades capazes 

de garantir a sobrevivência e a manutenção das famílias assentadas no campo. Neste ínterim, 

o foco do presente trabalho situa-se no fazer técnico, ou seja, na forma como o profissional 

organiza e realiza suas atividades dentro e fora do assentamento e como isto pode converte-se 

em estratégias educativas que envolvem conscientemente os assentados no processo de 

identificação e desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis.  
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1.1 ESCOLHA DO TEMA DE ESTUDO 

 

A escolha dessa temática foi inicialmente motivada pela experiência de monitoria da 

disciplina Fundamentos de Ecologia para primeira turma do Projeto de Qualificação em 

Engenharia Agronômica para Jovens e Adultos da Reforma Agrária (PROQUERA) 2.  Na 

ocasião, as inúmeras discussões ocorridas na sala de aula e intervalos, mostraram que ainda há 

dificuldades para o estabelecimento de comunicação entre a academia e o saber 

empiricamente construído. Por vezes, o saber produzido pela academia tentou sobrepor-se ao 

conhecimento que o assentado produz em suas experiências cotidianas. Da mesma forma, foi 

possível observar a resistência com que os conhecimentos acadêmicos eram recebidos pelos 

alunos - assentados.  No entanto, ainda que não tenham sido conscientemente percebidas 

pelos sujeitos em questão, havia situações em que um conhecimento podia complementar o 

outro, originando uma forma eficiente de lidar com os problemas de manejo dos recursos 

naturais identificados pelos alunos em seus assentamentos de origem.  

 

Apesar de tamanha dificuldade, a possibilidade de articulação de conhecimentos de 

diferentes áreas do saber coloca-se como essencial para o desenvolvimento do assentamento 

de forma sustentável. Nesta perspectiva, a assessoria técnica ganha uma dimensão maior, uma 

vez que vai além da transmissão de informações a respeito do funcionamento dos 

ecossistemas, justamente por entender que o manejo eficiente dos recursos naturais depende 

da apreensão das dimensões política, cultural, social que condicionam a vida no assentamento.   

 

 O processo informativo da assessoria técnica precisa ser um processo educativo, 

privilegiando a troca de experiências tendo em vista a construção de competências para o 

                                                 
2 Foi criado a partir da Resolução nº 09/2003 CONSU da Universidade Federal de Sergipe, com o objetivo de 
preparar recursos humanos que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos. No 
entanto, o Projeto Pedagógico do Curso 610 - Engenharia Agronômica, vinculado ao PROQUERA, foi aprovado 
pela Resolução Nº07/05/CONEP, nela consta que O Curso 610 – Engenharia Agronômica deverá favorecer o 
domínio dos conhecimentos numa perspectiva técnico-científica e humanista que capacite o graduado a:  Atuar 
no ensino acadêmico, na pesquisa, na extensão e assistência técnica, no âmbito público, privado ou como 
profissional liberal; Compreender a problemática agrícola dentro de uma visão globalizante do homem nas suas 
relações com a natureza; Enfrentar os desafios provocados por mudanças sócio-tecnológicas na agricultura, 
inserida no complexo agro-industrial; Compreender a problemática agrária e fundiária brasileira, com domínio 
dos diferentes agroecossistemas prevalecentes no Nordeste e, em particular, em Sergipe; Atuar junto às 
diferentes categorias da estratificação social-rural, de modo a utilizar conteúdo técnico-científico embasado em 
enfoque metodológico capaz de apoiar os processos de produção mediatizados pela organização rural; Identificar 
os diferentes sistemas agro-produtivos, com o domínio de conhecimento nas áreas de fitotecnia, zootecnia, solos, 
engenharia agrícola, desenvolvimento rural, tecnologia e outros;  
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desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis no assentamento. Para tanto, além de 

possuírem continuidade e planejamento, é preciso que as intervenções técnicas tenham caráter 

dialógico3 e interdisciplinar4. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar a relação entre a assessoria técnica e o 

desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis no Projeto de Assentamento de 

Reforma Agrária Vitória de São Roque localizado em Cristinápolis-SE, na possibilidade de 

descrever o espaço produtivo e ambiental do assentamento; explicitar as intervenções técnicas 

realizadas no assentamento, destacando as potencialidades e limitações para o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável e, avaliar as dificuldades e desafios 

encontrados pelos técnicos ao conduzir seus trabalhos com os assentados. 

 

 

1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para a concretização deste estudo se utilizou da abordagem qualitativa, uma vez que 

ela apresenta respaldo para entender a forma com que as intervenções técnicas têm se 

realizado e de que modo tem favorecido a sobrevivência das famílias assentadas em seus 

lotes. De acordo com Minayo (2002), este tipo de abordagem responde a questões particulares 

e se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, visto que se preocupa 

com o universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, criando 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis, geralmente utilizados em pesquisas quantitativas.   

 

                                                 
3 O caráter dialógico apóia-se nas contribuições de Paulo Freire (1975), para quem o diálogo é componente 
essencial no processo educativo, que vai além da transmissão de informações, buscando as relações de causa e 
efeitos dos fenômenos existentes. Nesta acepção, o diálogo é problematizador porque ele revoluciona tudo que 
está disposto construindo outros significados. 
4 A interdisciplinaridade é toma por base as contribuições de Leff (2006). Para o autor a interdisciplinaridade  
viabiliza a produção de novos conceitos e a construção de novos paradigmas do conhecimento, na medida que a 
interação entre diferentes saberes  contribui para a explicação de realidades complexas. 
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O caráter descritivo que permeia a realização deste estudo não oculta sua dimensão 

analítica, por isso o método empregado baseia-se no estudo de caso. Pois, reúne um maior 

número de informações, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de 

apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto 

(GOLDENBERG, 2007). 

 

O assentamento Vitória do São Roque foi escolhido para a realização do estudo de 

caso por trata - se de um assentamento com uma comunidade pequena, fortemente organizada 

na fase inicial e que teve a oportunidade de fazer vários cursos técnicos dos quais decorreram 

projetos produtivos, cujo insucesso pode estar associado à qualidade e/ou a descontinuidade 

dos serviços de assessoria técnica prestados.  

 

 Quanto às técnicas de pesquisa, as entrevistas semi-estruturadas foram escolhidas, 

porque elas mantêm a presença consciente e atuante do pesquisador, e ao mesmo tempo, 

oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação (TRIVIÑOS, 2007). Para o autor, 

este traço favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e 

compreensão em sua totalidade, ou seja, leva em consideração o fenômeno em sua 

especificidade, bem como o contexto em que está inserido. 

 

A escolha das pessoas para realização das entrevistas ocorreu de acordo com o critério 

não – probabilístico intencional, no qual o interesse do pesquisador reside na opinião (ação, 

intenção, etc) de determinados elementos da população, mas que não são representativos dela 

(MARCONI; LAKATOS, 2008). Nesse sentido, apenas os profissionais que prestam 

assessoria técnica ao São Roque foram entrevistados, a saber: dois técnicos agrícolas; uma 

engenheira florestal e uma engenheira agronômica, que atualmente trabalha como articuladora 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ((INCRA) 5. Além destes sujeitos, 

foram entrevistados, o coordenador da Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma 

                                                 
5
 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) é uma autarquia federal criada pelo Decreto 
nº 1.110, de 09 de julho de 1970 com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro 
nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. Está implantado em todo o território 
nacional por meio de 30 Superintendências Regionais.  
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Agrária (ATES) do INCRA, um representante do MST e o coordenador da empresa que 

atualmente presta serviços técnicos no Estado de Sergipe.  

 

O critério não – probabilístico intencional justifica ainda a escolha dos moradores mais 

antigos do assentamento e com condições de informar sobre o objeto de estudo. Nesse 

sentido, algumas viagens ao assentamento foram necessárias para a realização das entrevistas 

e para as visitas aos lotes de produção na companhia do agricultor, que demonstrou muito 

interesse em prestar informações sobre sua produção. 

 

As entrevistas foram gravadas tanto para manter as falas originais dos informantes, 

como para complementar, aperfeiçoar e destacar idéias por eles expostas. Os dados obtidos 

por meio desta técnica foram analisados e categorizados de acordo com similaridades e 

discordâncias de discursos. 

 
Esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo tem-se a 

contextualização do objeto de estudo, bem como a justificativa para investigação e a trajetória 

percorrida para obtenção dos dados no campo empírico.  No segundo capítulo têm-se as 

abordagens teóricas estruturadas em quatros grandes tópicos. O primeiro tópico destaca o 

desafio a ser superado pela sociedade contemporânea quanto à construção de novos valores e 

de uma visão sistêmica que integre as dimensões biológicas, cognitiva e social da vida.  No 

segundo tópico, uma proposta de educação ambiental, baseada no trabalho interdisciplinar e 

dialógico, no sentido de criar possibilidades para que o indivíduo questione valores e 

concepções que fundamentam a degradação dos recursos naturais e do próprio homem. No 

terceiro, a gênese do movimento de luta pela terra e sua contribuição para surgimento do MST 

e de seus princípios organizativos que educam e mobilizam seus integrantes para intervenção 

crítica na sociedade, o que, inclusive, é também uma proposta preconizada pela educação 

ambiental transformadora. O último tópico reflete acerca dos desafios a serem superados para 

que se estabeleçam estilos de produção adequados às reais condições de sobrevivência e de 

produção da família assentada.   

 

O terceiro capítulo tem-se a descrição do espaço produtivo e ambiental do 

assentamento Vitória do São Roque, portanto concedeu-se ênfase à forma como os 

agricultores se organizam para produzir e gerir os recursos naturais disponíveis no 
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assentamento. No quarto capítulo tem-se um delineamento das atividades técnicas 

desenvolvidas nos assentamentos, concedendo ênfase aos avanços e aos entraves encontrados 

pelos profissionais no sentido de implantar e desenvolver nos assentamentos uma agricultura 

de base ecológica e rentável. 

 

Por fim, as considerações finais acerca da assistência técnica prestada aos agricultores 

assentados em Projetos de Assentamento do Governo Federal, suas contribuições, limitações 

e dificuldades para alavancar um projeto sustentável, comprometido com a qualidade de vida 

do assentamento e com a preservação e conservação do meio ambiente. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 2 

 
REVISANDO ABORDAGENS TEÓRICAS
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CAPÍTULO 2 – REVISANDO ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

2.1 NATUREZA, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

O modo como as sociedades se relacionam com a natureza é um fenômeno histórico-

social que abre margens para várias interpretações, novos conceitos e caracterização do que 

seja “natureza”, não existindo uma definição uniforme para todas as sociedades em todos os 

tempos e lugares. Como afirma Gonçalves (1989), toda sociedade, toda cultura cria, inventa, 

uma determinada idéia do que seja natureza, ao mesmo tempo em que cria e institui suas 

relações sociais.  

 

No contexto contemporâneo de desenvolvimento, a natureza transformou-se numa 

mera fornecedora de matéria prima e repositório dos resíduos e poluição advindos dos 

processos produtivos para geração de riqueza.  A extensiva atividade econômica, de uma 

Sociedade Industrial caracterizada por fluxos de sentido único, em que matéria e energia de 

baixa entropia6 convertem-se continuadamente em matéria e energia de alta entropia, não 

integrados aos ciclos materiais da natureza (CAVALCANTI, 1998), tem produzindo 

mudanças ambientais em escala global, excedendo os limites da biosfera. Deste modo, fica 

cada vez mais evidente que o fator limitativo do desenvolvimento no século XXI, será o 

enfraquecimento dos “serviços” prestados pelos ecossistemas.  

 

O extermínio de populações e espécies de organismos representa um fator em 

potencial quanto à deterioração dos serviços dos ecossistemas. Todas as plantas, animais e 

microrganismos trocam gases com seu ambiente e estão assim, direta ou indiretamente, 

envolvidos com a manutenção da composição dos gases na atmosfera. Mudanças nessa 

composição (como o aumento de dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e metano) podem 

levar a uma rápida mudança climática, e por seu turno, a um desastre agrícola. A destruição 

das florestas priva as pessoas não apenas da madeira, mas também de reservatórios confiáveis 

de água doce; mais ainda, aumenta o risco de inundações. A destruição dos insetos pode levar 

                                                 
6 Entropia: Índice de desordem associado à degradação da energia; transformação da energia para um estado 
aleatório e desorganizado (ODUM; BARRET, 2007). 
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a quebra de safras que dependam desses polinizadores. O extermínio dos inimigos das pestes 

dos insetos (utilização de pesticidas) pode terminar com os serviços de controle de pestes de 

um ecossistema e freqüentemente levar a uma deflagração de pestes (EHRLICH, 1997). 

 

O princípio de sustentabilidade surge no contexto de crise ambiental questionando a 

racionalidade econômica que legitimou uma falsa idéia de progresso, à medida que bania a 

natureza do processo econômico. O conceito de sustentabilidade surgiu, portanto, como marca 

de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da humanidade, reconhecendo a 

função suporte da natureza, como condição e potencial ao processo de produção (LEFF, 

2001). 

 

Na perspectiva da sustentabilidade ambiental, o tipo de processo econômico que 

importa é aquele que produz bens e serviços levando em conta simultaneamente todos os 

custos (ou males) que lhes são inevitavelmente associados.  Todavia, na compreensão 

econômica vigente, tem-se em vista apenas a geração de benefícios pelas atividades 

produtivas. Os custos normalmente considerados são os internos a essas atividades, ou seja, os 

que dizem respeito à sua contabilidade interna – outros custos, como os da destruição de uma 

paisagem bela ou da extinção de uma espécie, constituem externalidades que se excluem do 

cálculo econômico (CAVALCANTI, 2004). 

 

Deste modo, o sistema capitalista no seu impulso incontrolável por crescimento, ainda 

é incapaz de deter a degradação por ele gerada, do mesmo modo ainda não detém uma 

fundamentação sobre a capacidade do mercado de dar o justo valor à natureza e a cultura; de 

incorporar as externalidades ambientais e de dissolver as desigualdades sociais; de reverter as 

leis de entropia e de atualizar as preferências das futuras gerações.  Diante da crise ambiental, 

a racionalidade econômica resiste à mudança, produzindo um discurso de sustentabilidade 

para mascarar sua potencialidade em dilapidar os recursos naturais e reproduzir as 

desigualdades sociais (LEFF, 2001).  

 

O desenvolvimento sustentável desponta no cenário de enfretamento da crise não 

como um conceito acabado, mas como uma idéia força em favor do reconhecimento das três 

grandes dívidas ainda vigentes: a econômica, social e ambiental. Nesses termos, tal proposta 

questiona o modelo de desenvolvimento que atende às necessidades humanas apenas de forma 



 Capítulo 2 - Revisando abordagens teóricas 26 
 

parcial e se apropria indevidamente dos recursos naturais destruindo-os e com isso privando 

às gerações futuras do direito de viverem em um ambiente equilibrado. 

  

Para Leff (2006), o discurso do desenvolvimento sustentável deve incorporar novos 

princípios e valores: de diversidade cultural, de sustentabilidade ecológica, de equidade social 

e de solidariedade, traduzidos num saber ambiental que critica racionalidade dominante e 

possui um sentido estratégico na construção de uma racionalidade ambiental.  

 

 O desafio ecológico que enfrenta a humanidade consiste em encontrar, em um difícil 

contexto teórico-prático, respostas que tenham a capacidade efetiva para preservar a biosfera e 

produzir uma relação sociedade-natureza equilibrada. Nesse sentido, as mudanças das 

relações entre sociedade e a natureza deve se balizar num processo de internalização da 

concepção na qual o homem é considerado mais um entre todos os componentes da biosfera e 

que o mundo é finito e, portanto, seus limites biofísicos restringem o crescimento econômico 

e obriga a repensar a idéia de progresso social. Não obstante, depreende-se que o 

desenvolvimento de tal postura perpassa pela aquisição de uma visão sistêmica segundo a 

qual é possível interpretar a realidade em termos de relações. 

 

Nesta perspectiva, Capra (2002) desenvolve uma compreensão sistêmica e unificada 

que integra as dimensões biológicas, cognitivas e sociais da vida, demonstrando que os seres 

humanos estão ligados à teia da vida e que é imperiosa a necessidade de re-organização do 

mundo segundo um conjunto de crenças e valores diferentes, que não tenham o acúmulo de 

dinheiro por único sustentáculo, mas que considerem a sobrevivência e a sustentabilidade da 

humanidade como um todo. 

 

Em consonância, Leff (2006) salienta que os princípios da gestão ambiental do 

desenvolvimento e a construção de sociedades sustentáveis não se reduzem à crítica das 

necessidades de produção e consumo induzidos pelo crescimento cumulativo e pela lógica do 

curto prazo, acrescentando a isso, a crítica à homogeneização dos padrões produtivos e 

culturais, reivindicando ao mesmo tempo, os valores da diversidade cultural e a preservação 

das identidades dos povos, enquanto princípio ético e como condição para o desenvolvimento 

sustentável. 
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Nesse sentido, a cultura – entendida como conjunto de valores, saberes e práticas que 

modulam estilos de vida e direitos das comunidades sobre os territórios étnicos, as práticas 

sociais e suas instituições para auto-gestão dos recursos - deve ser inserida nos paradigmas7 

da economia, nos processos de racionalização social das políticas do desenvolvimento 

sustentável (LEFF, 2006). 

 

A relevância concedida à cultura no processo de estabelecimento do desenvolvimento 

sustentável, parte do entendimento de que o comportamento e as atitudes humanas não são 

constituídos por uma natureza inata ou biologicamente determinada, mas são elaboradas na 

relação do homem com seus semelhantes e com a natureza, na medida em que se faz ser 

social e, portanto ser cultural (MORIN, 1975). 

 

Diante desta forma de compreender os sistemas vivos, a academia se mantem perplexa 

e carente de uma profunda autocrítica. De um lado, percebe os limites da visão mecanicista e 

reducionista da ciência8 para responder as grandes questões da sociedade e interpretar a 

relação entre os componentes da biosfera e desta com o cosmo. Por outro lado, não domina o 

sentido da abordagem holística que exige construir a ciência como sistema complexo, 

construído não somente por um elenco de disciplinas desconexas, e sim através de um 

conjunto de saberes constituído por suas interações. (MARTINS, S., 2002). 

 

Como expõe Martins (2002), a academia, no caso brasileiro, não tem conseguido 

reagir aos desafios epistêmicos que se colocam diante desta complexidade. Ao contrário, 

salvo algumas ilhas de resistências, tenta legitimar-se perante a sociedade apegando-se de 

maneira submissa aos modelos reducionistas e cartesianos do passado, ainda referenciados em 

realidades que não a brasileira, ausentes de compromisso com as transformações da precária 

realidade socioeconômica e ambiental do país. 

 

A construção de outro modelo de sociedade que se pretende sustentável, coloca como 

desafio a construção de uma nova ciência, a qual deve ser realizada em benefício de todos os 

que dela necessitam e sem prejuízo de outrem. Nesse sentido, é imprescindível o 

                                                 
7 Paradigmas são as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 
problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência (KUHN, 2000, p. 13).  
8 A visão reducionista e mecanicista é resultado do método de análise proposto por René Descartes, o qual tinha 
como pressuposto a divisão das dificuldades em tantas partes quanto fossem necessárias, no sentido de melhor 
resolvê-las. A partir de então o mundo passou a ser compreendido como uma grande máquina cujo 
comportamento pode ser entendido a partir do isolamento de suas partes. 
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questionamento da racionalidade científica como instrumento de dominação da natureza e 

como forma de reprodução do atual modelo de desenvolvimento, pois sem tal exercício 

reflexivo, as ciências não poderão incorporar seu papel quanto à explicação, com maior 

precisão e profundidade, das relações entre os homens e destes com os demais seres da 

biosfera.  

 

2.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FRENTE AOS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

2.2.1- Educação ambiental transformadora: concepção e metodologia 

  

A reflexão sobre a complexidade ambiental abre um estimulante espaço para 

compreender a gestação de novos sujeitos que se mobilizam para a apropriação da natureza, 

mediante processo educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade e a 

participação, apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes 

áreas do saber, e que também questiona valores e premissas que norteiam as práticas sociais 

prevalecentes, implicando numa mudança na forma de pensar, uma transformação no 

conhecimento e das práticas educativas (JACOBI, 2005).  

 

 Nesse contexto, a educação ambiental ganha relevância, como um processo de 

aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida, afirmando valores e 

ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. 

Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que 

conservam entre si uma relação de interdependência e de diversidade (LEONARDI, 2002). 

 

 Deste modo, a educação ambiental é definida a partir de uma matriz que vê o processo 

educacional como imprescindível para transformação social. A educação ambiental com 

vertente transformadora começou a se configurar nos anos de 1980, em razão da maior 

aproximação de educadores, principalmente os envolvidos com educação popular e 

instituições públicas de educação, junto aos militantes de movimentos sociais e ambientalistas 

com foco na transformação societária, e no questionamento radical aos padrões industriais e 

de consumo consolidados no capitalismo. Tal fenômeno, articulado ao avanço do 

conhecimento e aos instrumentos legais disponíveis no país, propiciou condições objetivas 

para a consolidação de novas práticas e teorias inseridas no escopo da educação ambiental 

(LOUREIRO, 2004). 



 Capítulo 2 - Revisando abordagens teóricas 29 
 

 

No que se refere especificamente às bases teóricas e metodológicas que conformam 

sua práxis (pensar e agir), tem no diálogo com as tradições, os alicerces de seus 

posicionamentos e visão social de mundo. No campo de abrangência da educação e suas 

abordagens, a influência de maior destaque encontra-se na pedagogia inaugurada por Paulo 

Freire, na qual se destaca a concepção dialética de educação9, vista como atividade social de 

aprimoramento pela aprendizagem e pelo agir, vinculadas aos processos de transformação 

societária, ruptura com a sociedade capitalista e formas alienadas e opressoras de vida 

(LOUREIRO, 2004). Como é impossível mudar uma realidade sem conhecê-la, a educação 

ambiental deve viabilizar a construção de uma base conceitual diversificada técnica e 

culturalmente, a fim de ampliar a compreensão sobre as relações de causa e efeito, entre as 

dinâmicas dos sistemas sociais e a degradação ambiental (PELICIONI; PHILIPPI JR. 2005).  

 

Neste ínterim, a informação é um ingrediente imprescindível na construção de uma 

nova postura diante do ambiente, porém tal ingrediente por si só é insuficiente, pois é incapaz 

de promover atitudes críticas e de desenvolver valores éticos e morais (ARAÚJO, 2004), por 

isto a educação ambiental não deve atuar somente no plano das idéias e na transmissão de 

informações, mas sim no plano da existência em que o processo de consciência se caracteriza 

pela ação com o conhecimento, pela capacidade de fazer opções, por se ter compromisso com 

o outro e com a vida.  

 

Além disto, a educação ambiental cria possibilidades para que o indivíduo se perceba 

como parte de um grande sistema no qual qualquer ação sua, acaba influenciando quer 

positiva ou negativamente na vida de outros indivíduos, alterando também a forma como estes 

se relacionam com o meio. Nesta perspectiva, a educação ambiental parte do princípio de que 

o real em sua complexidade se constitui das relações entre as partes e o todo, assim ela se 

move contra a lógica das intervenções educacionais simplistas e reducionistas que isola o 

indivíduo de seu contexto, esperando que ao transmitir conhecimentos, ele utilize da razão 

                                                 
9
 Na concepção de Freire (1975) o mundo não é apenas um espetáculo, é, sobretudo uma convocação para 

constante transformação humana e do próprio mundo. A dialitecidade estabelece-se justamente mediante 
reconhecimento da capacidade humana de transforma-se à medida que transforma o mundo.  Esse processo é 
individual, pois depende que cada sujeito distancie-se do seu mundo vivido, para que possa problematizá-lo e 
ressignificá-lo criticamente. Mas é também coletivo, porque esta tomada de consciência não ocorre 
separadamente dos demais sujeitos. Daí a importância do diálogo, para que todos  sujeitos juntos, em 
colaboração,  descubram nas similaridades das situações vivenciadas, contradições que os impulsionem a agir, a 
decidir pela modificação. 
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para dominar comportamentos inadequados e se auto-transforme em um indivíduo 

ecologicamente correto. A intervenção educacional aqui delineada  

 

Balisa-se na construção de um ambiente educativo  de conscientização, que vá da 
denúncia à compreensão-construção de uma realidade socioambiental em sua 
complexidade. Conscientização como sendo um processo do indivíduo, mas na 
relação com o outro, em que o que está interiorizado pela razão e emoção, na 
consciência, se exterioriza pela ação refletindo essa interioridade. É a consciência 
em ação – conscientização (GUIMARÃES, 2005, p. 194). 

  

A articulação do pensar ao agir estabelece a práxis em educação ambiental, a qual se 

constrói em seu caráter emancipador e transformador à medida que reconhece sujeitos, pois 

assim é possível trabalhar com estes dentro de suas especificidades - concepções de mundo, 

os valores, noções de bem-estar compartilhados - tendo em vista o estabelecimento de 

afinidades teóricas e práticas para o exercício da cidadania (RUSCHEINSKY, 2004). 

 

Ao formar para cidadania ativa e igualitária, a educação ambiental prepara homens e 

mulheres para exigir direitos, para a participação social e para a representatividade de modo a 

contribuir na formulação de políticas públicas que visem à construção de uma cultura 

democrática. Nesse sentido, a educação ambiental deve considerar como desafio o 

fortalecimento da população como um todo, e não apenas de um grupo restrito, de modo que 

cada pessoa seja portadora de direitos e deveres, e se converta em ator co-responsável na 

defesa da vida. Para tanto, devem ser estimuladas atividades que dentro de uma abordagem 

participativa, reforcem a responsabilidade e o compromisso dos sujeitos envolvidos com a 

problemática dos recursos naturais, a partir das relações ambientais na escola, no seu entorno, 

na comunidade e nas interações entre os cidadãos. 

 

2.2.2 A educação ambiental transformadora em áreas de Reforma Agrária 

   

A perspectiva de emancipação do sujeito para intervenção crítica na realidade proposta 

pela educação ambiental apresenta sintonia com o processo de formação dos integrantes do 

MST, pois o mesmo resguarda uma intencionalidade educacional traduzida no movimento de 

luta, ou seja, quando o sem terra contesta a ordem vigente, problematiza e propõe valores, 

projetando novos parâmetros de vida, à medida que se transforma sujeito de história. Caldart 

afirma que 
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A luta social produz e reproduz um movimento sociocultural que é maior que ela 
mesma, ou seja, sua dinâmica encarna, exige e projeta dimensões relacionadas ao 
modo de vida das pessoas em uma sociedade: mexe com valores posturas, visão de 
mundo, tradições..., enfim,provoca reflexão da sociedade sobre si mesma. Por isto as 
ações de seus sujeitos acabam tendo um sentido histórico e uma influência política 
que extrapola o seu conteúdo específico, os interesses sociais imediatos, e a 
consciência política que produziu não somente ações, mas seus próprios sujeitos 
(CALDART, 2000, p 130-132). 

 

Assim, como na educação ambiental na abordagem crítica, o movimento de luta 

representa uma prática educativa que viabiliza a formação do sujeito enquanto ser individual e 

social, historicamente situado. Nesta perspectiva, a educação não se reduz a uma intervenção 

centrada no indivíduo, nem se dirige exclusivamente ao coletivo abstrato, uma vez que 

indivíduo e coletividade só fazem sentido quando pensados em termos de relação, portanto, o 

processo formativo situa-se na relação indivíduo e sociedade. 

 

Desta forma, o processo educativo em questão recusa tanto a crença individualista de 

que mudança social se dá pela soma das mudanças individuais, como também recusa a 

existência de um sistema social genérico e despersonalizado que devem mudar primeiro, para 

depois dar lugar às transformações no modo de vida dos grupos e por fim das pessoas 

(CARVALHO, 2004). 

 

 Partindo da prerrogativa de que as pessoas se constituem em sua relação com o outro e 

com o ambiente, as ações educativas devem dedicar-se cada vez mais à formação de 

indivíduos e grupos sociais, impregnando de sentido a responsabilidade que deve ter consigo 

próprio, com os outros e com o ambiente. 

 

  O sentido de responsabilidade vem acompanhado da necessidade de intervenção, que 

por sua vez, depende da capacidade de compreensão da realidade como resultante de uma 

interação de forças, conflitos e consensos. A compreensão da realidade como resultante de um 

processo dialético/dialógico, reflete uma abordagem educativa influenciada pela teoria da 

complexidade. Para Loureiro  

 
A tradição dialética se propõe a teorizar e agir em processos conexos e integrados, 
vinculando matéria e pensamento, teoria e prática, corpo e mente, subjetividade e 
objetividade. A dialética é o exercício totalizador que nos permite apreender a 
síntese das determinações múltiplas que conformam a unidade. O modo de pensar 
dialógico, genericamente, consiste em que quaisquer pares podem estar em 
contradição e/ou serem complementares. Permite entender a unidade na diversidade, 
a superação do contraditório pela síntese que estabelece outras contradições, num 
contínuo movimento de transformação (LOUREIRO, 2004, p. 70). 
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 Esta perspectiva contraria aquela que se alicerça na visão de mundo que fragmenta a 

realidade, simplificando e reduzindo-a, e que mutila as riqueza e  diversidades existentes na 

relação. A óptica simplista e reducionista impede a percepção de uma realidade que é 

complexa, e cuja compreensão exige mais que a soma das partes que constituem sua 

totalidade. 

  

Guimarães (2004) salienta que o desvelamento da realidade sob a óptica da 

complexidade não resulta automaticamente numa ação diferenciada, sendo necessário a práxis 

em que a reflexão subsidie a prática criativa e essa prática dê elementos para reflexão e 

construção de uma nova compreensão de mundo.  

 

Como este processo somente é vivenciado na relação com o coletivo, a capacidade de 

participar e de envolver-se deve ser assegurada para que o processo educativo possa de fato 

ocorrer, tendo em vista o estabelecimento de novas relações entre os homens, e deste com o 

ambiente. Participar trata-se de um processo que gera a interação entre diferentes sujeitos na 

definição do espaço comum e do destino coletivo. Em tais interações, ocorrem relações de 

poder que incidem e se manifestam em níveis distintos conforme interesses, valores e 

percepções dos envolvidos.  

 

Participar é promover a cidadania, entendida como realização do “sujeito histórico” 
oprimido. Num certo sentido rousseauniano, a participação é o cerne do processo 
educativo, pois desenvolve a capacidade do indivíduo ser “senhor de si mesmo”, 
sendo, para isto, preciso libertar-se de certos condicionamentos políticos e 
econômicos também (GUIMARÃES, 2004, p 72). 

 

Desta forma, se a educação for compreendida como um processo libertador, é de suma 

importância fornecer subsídios e criar condições para que os sujeitos resgatem e exerçam sua 

autonomia pensando por si próprio e realizando livremente as escolhas que julguem mais 

adequadas às suas vidas e necessidades individuais e sociais. 

 

O movimento de luta ancora-se na perspectiva libertadora da educação quando amplia 

os espaços para a ação-refletida em favor da conquista pelos seus integrantes de direitos a 

uma vida justa e digna. Nesse sentido, a tomada de consciência da situação de sujeição e de 

dominação funciona como catalisador para recriar as relações que estabelece consigo próprio, 

com os outros em sociedade e com o ambiente circundante. 



 Capítulo 2 - Revisando abordagens teóricas 33 
 

 

A educação ambiental pode assumir uma perspectiva crítica e transformadora ao 

promover a investigação de como são criados e recriados os processos formativos a partir da 

compreensão dos aspectos condicionantes da realidade concreta dos sujeitos e da coletividade, 

em suas práticas, lutas, representações e identidades (VARGAS, 2007). 

 

Em se tratando do contexto de reforma agrária, as disputas e conflitos que permeiam a 

luta pela terra não terminam com a aquisição dos lotes pelos assentados, pelo contrário, 

ganham novos contornos, permitido que os sujeitos envolvidos nos processo esbocem novos 

valores e novas formas de aprender o real. Evidentemente que estas formas podem sofrer 

influências de sujeitos externos à dinâmica do assentamento. 

 

Nesse sentido, é necessário que estas intervenções sejam coerentes com a perspectiva 

de emancipação, tornando o assentado sujeito de fato do processo de escolhas das melhores 

formas de produzir em respeito aos ciclos inexoráveis da natureza. Contudo, o aprendizado 

será cada vez mais efetivo, à medida que transcender os limites da segmentação do saber, 

comunicando-se com as experiências vivenciadas pelo agricultor no cotidiano. Para tanto, é 

imprescindível resgatar os caracteres dialógicos e interdisciplinares com vistas a tornar o 

processo educativo cada vez mais participativo. 

 

Esta possibilidade parece um tanto utópica, de fato o é, mas trata-se de uma “utopia 

concreta” ancorada no presente e orientada para a antecipação e proposição do futuro que, a 

partir de perspectivas diferenciadas. Essa noção de utopia refere-se à exploração de novas 

dimensões humanas e à formulação de projetos alternativos de organização social que 

indicam potencialidades realizáveis em uma dada ordem constituída, contribuindo dessa 

maneira para sua transformação (LIMA, 2004). 

 

O tamanho da tarefa desafia aqueles que não se conformam com o mundo que 

testemunham e insistem em desenvolver a possibilidade de uma nova concepção ética para as 

relações humanas e dos homens com seu ambiente. A educação ambiental emancipatória 

compartilha desse inconformismo e da aspiração de “reinventar o mundo” a partir da 

desconstrução e da reconstrução do presente (LIMA, 2004). 
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2.3 O MST E SEU PROCESSO FORMATIVO – EDUCATIVO 

 

2.3.1- Surgimento do MST e a configuração de sua proposta 

 

No Brasil, a luta pela terra perdura desde os tempos mais remotos. Os índios lutaram 

utilizando táticas de ataque contra as expedições colonizadoras numa tentativa de reagir 

bravamente à expulsão das suas próprias terras.  Nesse momento, inicia-se o processo de 

demarcação da terra, expulsando cada vez mais os índios de sua propriedade e fazendo com 

que a terra se torne propriedade privada representada no papel (SOARES, 2006). 

 

A colonização Portuguesa promoveu uma estrutura agrária concentrada, a qual excluía 

grande parcela da sociedade colonial da vida política. No império, não houve mudanças 

significativas no cotidiano social: a elite nacional continuou aliada ao capital internacional 

deixando o povo afastado da gestão política da sociedade. Na República, a política dos 

coronéis controlava o Estado: a população pobre, sobretudo a rural, servia como instrumento 

legitimador dos coronéis por meio do voto (SILVA, E., 2004). 

 

Na primeira Constituição Republicana (1891), as terras devolutas foram transferidas 

para o Estado e colocadas nas mãos das oligarquias regionais. A propriedade fundiária torna-

se o principal instrumento de subjugação do trabalho e razão de disputas entre o domínio 

oligárquico, empresas de colonização e trabalhadores do campo. Nesse contexto, os conflitos 

de terra surgem como resposta à estrutura fundiária desigual e contraditória do mundo rural 

brasileiro, bem como um ato de rebeldia do campesinato frente aos vínculos de dependência 

ao mandonismo das oligarquias e sua submissão ao coronel (SOBRAL, 2006). 

 

As primeiras formas de luta e resistência dos camponeses configuram-se basicamente, 

em movimentos messiânicos e banditismo social (cangaço), entre 1870 e 1940 do século 

passado. O messianismo e o cangaço definiram bem a rebeldia camponesa até os anos 40 do 

século XX. No primeiro caso, “foi possível desenvolver” uma concepção de mundo e 

organização que se contrapunha objetivamente à república dos coronéis, à transação de poder 

entre Estado e ordem privada. E, no caso do cangaço, este representava o camponês que foi 

expropriado, expulso por um fazendeiro ou um comerciante determinado e que em resposta se 

vingavam da classe opressora (MARTINS, J., 1995). 
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No final dos anos 40 do Século XX até o golpe militar de 1964, as ligas Camponesas, 

a Igreja Católica e o Partido Comunista Brasileiro (PCB) foram às principais forças políticas 

que mobilizaram os homens do campo no processo de luta e de resistência, destacando-se a 

guerrilha e os congressos camponeses como formas de organização (SOBRAL, 2006). O 

Golpe Militar possibilitou a expansão do capital internacional sobre a agricultura nacional. 

Criou um modelo produtivo inspirado na grande empresa capitalista com alta utilização de 

tecnologias e insumos químicos com intuito de aumentar a produção e a produtividade. As 

conseqüências desse processo foram: concentração agrária, aumento do êxodo rural, aumento 

dos conflitos por terra e a proletarização do camponês. Com o golpe militar, a mobilização 

camponesa foi bloqueada, sendo retomada somente no final da década 1970 do século XX, 

com o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST surge 

questionando o modelo de reforma agrária dos militares e reivindicando uma reforma agrária 

não restrita somente a terra, mas que contemplasse alterações mais amplas na sociedade 

brasileira.  

 

O surgimento do MST reflete a retomada da resistência camponesa frente ao 

imobilismo da estrutura social que o explora. Introduz uma forma de disputa pela Reforma 

Agrária, que não se resigna com a proletarização do pequeno produtor e a concentração de 

terras, mas contrariamente, propõe uma estratégia sociopolítica, baseada em valores 

democráticos. Nesta direção, a conjuntura político-histórica estimulou reflexões teóricas do 

MST, que introduziu em seu arcabouço teórico as demandas, a cultura popular, as 

experiências de lutas anteriores e, sobretudo o caráter radical, ou seja, fé na superação das 

contradições agrárias e sociais por meio da intervenção organizada (SILVA, E., 2004). 

 

Nos primeiros momentos de formação, o MST recebeu influências prioritariamente 

das Ligas Camponesas e do Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER), trazendo em 

sua práxis a memória das Ligas Camponesas e a radicalidade de sua proposta de Reforma 

Agrária, enquanto do MASTER, adere à prática política de ocupar o latifúndio para forçar a 

desapropriação (SOARES, 2006; SILVA, E., 2004). 

 

A Igreja Católica, em sua porção progressiva, teve um papel impar na formação do 

MST, sua atuação se fundamentou na Teologia da Libertação, “[...] a qual surgiu na década de 

1960 como movimento teológico que pretendia adequar a Igreja Católica à realidade sócio 

cultural do autóctone” (SILVA, E., 2004, p. 47). Com este propósito, a missão de evangelizar 
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ganha outra dimensão, pois considera como essencial o conhecimento e a valorização da 

cultura popular no processo de professar a fé cristã. A adequação teológica à realidade social 

foi essencial para a organização dos movimentos sociais e para a participação políticas dos 

oprimidos. Neste processo, as Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) constituíram-se em 

ricos espaços para a socialização política e para construção da organicidade dos grupos menos 

favorecidos.  Nesses espaços, os conceitos de autonomia e libertação eram construídos a partir 

da leitura de passagens bíblicas e da análise da problemática social na qual os indivíduos 

estavam inseridos (SILVA, E., 2004).  

 

Durante os estudos bíblicos era comum fazer analogias entre o êxodo do povo Hebreu 

e o êxodo sofrido pelos trabalhadores rurais. Estas analogias, além de ampliar a compreensão 

das condições socio-político-econômico-cultural dos trabalhadores rurais, instigavam sua 

articulação contra o modelo econômico de desenvolvimento da agricultura. Nesse sentido, 

“[...] as CEB’s eram lugares onde foi possível criar espaços para comunicar, aprender e 

organizar para lutar, para enfrentar de fato o inimigo, para transformar a realidade dura e 

sofrida” (FERNANDES, 1999, p. 74). 

 

A formação do MST, a partir do diálogo com a Igreja Progressista, favoreceu o 

desenvolvimento de dois princípios organizativos: a ampla participação do militante na 

estrutura do movimento e a heterodoxia teórica, ou seja, o estudo da cultura popular e da 

realidade sócio-econômica como ponto de partida para elaboração teórica. Para E. Silva, este 

último princípio constitui o fator que mais distingue o MST de outras experiências anteriores. 

Pois, 

 
A maioria dos militantes mais preparados do movimento teve uma formação 
progressista em seminários da igreja. Essa base cristã não veio por um viés do 
catolicismo ou da fraternidade. A contribuição que a Teologia da Libertação trouxe 
foi a de ter abertura para várias correntes doutrinárias, ela pode misturar cristianismo 
e marxismo (SILVA, E., 2004, p. 51). 
 

Outra dimensão presente no MST decorrente da Teologia da Libertação é a Mística. 

Para o MST a mística é uma prática social que possibilita a unidade interna e a identificação 

ideológica e cultural dos sem terra. Músicas, danças, dramatizações, cantos rituais são 

utilizados para representar os sentimentos de crença nas mudanças da realidade, a luta 

histórica do camponês, uma passagem histórica do grupo.  Para Soares (2006), a mística 

fortalece todo o processo formativo-educativo dos indivíduos em comunidade, uma vez que 
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permite fazer uma leitura crítica da realidade, inspirada nas reflexões e experiências de 

grandes teóricos, associada ao conhecimento de suas idéias para refletir e construir uma nova 

realidade. 

 

Nesse sentido, o MST espelha-se em vários teóricos para consolidação de sua própria 

luta, a exemplo de Makarenko10, na forma como empreendia a luta por cidadania, a qual é 

construída diariamente no enfrentamento das adversidades e no convívio em comunidade. De 

Piaget11 aproveita-se de suas teorias sobre o processo pedagógico que desembocaram nas 

metodologias construtivistas, tão disseminadas nas últimas décadas. De José Martí12, o MST 

procura incorporar as propostas nacionalistas que este apregoava em Cuba, como forma de 

garantir a soberania da nação. Quanto a Che Guevara13, suas experiências revolucionárias 

servem como estímulo para a luta e para o desenvolvimento de consciência do cidadão 

militante (FERNANDES, 1999).  

 

Diante do exposto, pode-se dizer que a influência de movimentos como MASTER, as 

Ligas Camponesas, bem como da igreja católica em sua porção progressista, foi essencial para 

a constituição dos princípios organizativos do MST, os quais fundamentam o processo 

formativo incutido na luta por uma vida digna e justa.  

                                                 
10 Anton Makarenko,  mestre ucraniano que concebeu um modelo de escola baseado na vida em grupo, na 
autogestão e na disciplina, contribuindo para a recuperação de jovens infratores. Sua mais marcante experiência 
deu-se de 1920 a 1928, na direção da Colônia Gorki, instituição rural que atendia crianças e jovens órfãos que 
haviam vivido na marginalidade. Lá ele pôs em prática um ensino que privilegiava a vida em comunidade, a 
participação da criança na organização da escola, o trabalho e a disciplina. Publicou novelas, peças de teatro e 
livros sobre educação, sendo Poema Pedagógico o mais importante. Morreu de ataque cardíaco durante uma 
viagem de trem em 1939, ano que ficaria marcado pelo início da Segunda Guerra Mundial.  
11 A teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo pressupõe que os seres humanos passam por uma série de 
mudanças ordenadas e previsíveis. Seus Pressupostos básicos são: o interacionismo, a idéia de construtivismo 
seqüencial e os fatores que interferem no desenvolvimento.  A criança é concebida como um ser dinâmico, que a 
todo o momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Essa interação com o 
ambiente faz com que construa estruturas mentais e adquira maneiras de fazê-las funcionar. O eixo central, 
portanto, é a interação organismo-meio e essa interação acontece por meio de dois processos simultâneos: a 
organização interna e a adaptação ao meio, funções exercidas pelo organismo ao longo da vida.  
12 José Julián Martí Pérez (Havana, 28 de janeiro – Dos Rios, 19 de maio de 1985) foi um político, pensador, 
jornalista, filósofo, poeta e maçom cubano (iniciado em 1871 no Grande Oriente Lusitano Unido, actual Grande 
Oriente Lusitano), criador do Partido Revolucionário Cubano (PRC) e organizador da Guerra de 1985 ou Guerra 
Necessária. Seu pensamento transcendeu as fronteiras de Cuba para adquirir um caráter universal. Em seu país 
natal é conhecido como El apóstol. 
13 Ernesto Rafael Guevara de La Serna, mais conhecido como Che Guevara, foi um famoso revolucionário 
socialista do século XX. Argentino, nasceu na cidade de Rosário em 14 de junho de 1928. Faleceu em 9 de 
outubro de 1967, na aldeia de La Higuera (Bolívia). Che Guevara acreditava que a revolução socialista, contra o 
imperialismo comandado pelos Estados Unidos, deveria ser levada para outros países. Lutou no Congo (África) e 
depois foi para a Bolívia, onde estabeleceu uma base guerrilheira. Pretendia unificar os países da América Latina 
sob a bandeira do socialismo e invadir a Argentina. Com pouco conhecimento do território e sem apoio dos 
camponeses e do partido comunista boliviano, sua luta tornou-se difícil. Foi capturado pelos soldados bolivianos, 
na selva de La Higuera (Bolívia), em 08 de outubro de 1967. No dia seguinte foi executado. 
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2.3.2 O movimento de luta e sua intencionalidade educativa 

 

 O Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra que aconteceu de 21 a 24 

de janeiro de 1984, em Cascavel no Estado do Paraná, marca o inicio do MST. Porém, as 

discussões que impulsionaram a criação do movimento começaram três anos antes e se 

estenderam até 1989, período marcado pelo fortalecimento das bases teóricas que permitiriam 

a formação daqueles que ingressassem na luta pela terra. A trajetória do MST foi sendo 

desenhada pelos desafios de cada momento histórico à medida que os sem terra se enraizavam 

na organização coletiva que os produz como sujeitos e passam a viver experiências de 

formação humana encarnadas nesta trajetória (CALDART, 2000).  

 

A ocupação de propriedades improdutivas consiste numa estratégia de formação de 

militantes do MST, pois o resultado destas ações planejadas são as comunidades nas quais os 

indivíduos convivem com diferentes concepções de mundo e a partir destas diferenças 

desenvolvem a capacidade de gerenciar, coordenar, organizar e estabelecer diretrizes em 

benefício da operacionalidade da organização (SOARES, 2006).  

 

Gonh (1994) apresenta importante contribuição para a reflexão sobre a dimensão 

educativa dos movimentos sociais. Para autora, os movimentos sociais falam segundo o 

interesse da coletividade, de modo que “[...] a educação ocupa lugar central na acepção 

coletiva da cidadania. Isto porque se constrói no processo de luta que é em si próprio um 

movimento educativo” (GONH, 1994, p. 16). Deste modo, pode-se dizer que a organização 

dos sujeitos em torno de problemas que afetam igualmente o grupo, permite não só o 

desenvolvimento de habilidades para solucioná-los, como também amplia a capacidade de 

participar e exercer cidadania. 

 

Há duas dimensões fundamentais no processo de formação dos sujeitos ligados ao 

MST: a que vincula cada família Sem Terra à trajetória histórica do movimento e da luta pela 

terra e pela Reforma Agrária no Brasil tornando-a fruto e raiz dessa história; e a que faz de 

cada pessoa que integra o MST um ser humano em transformação permanente, à medida que 

é um sujeito de vivências coletivas que exigem ações, escolhas, tomadas de decisões, 

superação de limites, confirmando assim, o seu jeito de ser, ou seja, sua humanidade em 

movimento. 
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 Do entrelaçamento das vivências coletivas que envolvem e se produzem desde cada 

família, cada grupo, cada pessoa, com caráter histórico da luta social que representam, se 

forma então a coletividade Sem Terra, com uma identidade que não enxerga olhando para 

cada pessoa, família ou grupo de sem terra em si mesmos, mas que se sente ou se vive 

participando das ações ou do cotidiano do MST (CALDART, 2000). Para o Movimento,  

 

A formação deve ser uma espécie de alimentação ideológica da organização, pois 
quando ela falta ou é deficiente, a organização sente-se cansada e sem condições de 
avançar em direção da conquista de seus objetivos estratégicos. Deste modo, a 
formação deve ir cimentando/solidificando o crescimento político da organização 
(MOVIMENTO..., 2001, p. 111). 
 

A formação política no MST visa uma ação transformadora, buscando formar homens 

e mulheres, sujeitos da história e construtores de uma nova sociedade. Nesse sentido, o ato de 

formar e formar-se está direta e necessariamente vinculados à realidade social na qual se 

esteja inseridos, visto que o MST se diferencia de outros movimentos sociais e sindicatos 

porque entende que a ação política não se resume à conquista de direitos e a efetivação dos 

que já existem para uma categoria determinada. Mas, contrariando a ordem, luta por direitos 

específicos dos trabalhadores rurais, ou seja, a terra - seu meio de produção e de vida  

(SANTOS, Esmeraldo, 2010). 

 

Isto requer ações planejadas por parte do Setor de Formação do MST que promove 

diversos cursos: locais (nas reuniões de base, nos acampamentos e assentamentos, nos núcleos 

familiares, dentre outros); regionais (nas brigadas, nas regiões, dentre outros); estaduais (nos 

espaços de formação estaduais); e nacionais (destacando a Escola Nacional Florestan 

Fernandes) 14.  

 

O poeta Pedro Tierra citado por Caldart (1997) num de seus discursos, quando do 

assassinato de trabalhadores rurais sem terra no município de Eldorado dos Carajás/PA, 

afirmava que,  

 

                                                 
14 A Escola Nacional Florestan Fernandes foi inaugurada em janeiro de 2005, no município de Guararema (SP), 
tendo como principal objetivo ser um espaço de formação superior pluralista nas mais diversas áreas do 
conhecimento não só para os militantes do MST como também para militantes de outros movimentos sociais 
rurais e urbanos, do Brasil e de outros países da América Latina (http://www.mst.org.br/node/1379). 
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Para o MST, investir em educação é tão importante quanto o gesto de ocupar a terra, 
um gesto, aliás, que se encontra no cerne da pedagogia do movimento. Aqui, educar 
é o aprendizado coletivo das possibilidades de vida. As dores e as vitórias são face e 
contra-face do mesmo processo (CALADART, 1997, p. 23). 
 

Nesse sentido, os encontros de capacitação promovidos pelo Movimento visam 

preparar seus militantes para as atividades do cotidiano, num processo contínuo, onde as 

pessoas mediante tarefas desenvolvidas coletivamente aprendem a participar das atividades de 

direção e se credenciam para assumir a formação política dos grupos. Em todo este processo, 

há um diferencial, pois contrariando o ensino tradicional, o Movimento acredita que é pela 

ação que se aprende na prática aquilo que depois é reelaborado por meio da teoria 

(BEZERRA NETO, 1999). 

 

A formação política converge para construção de uma consciência política que se 

distingue da consciência social porque esta é formada naturalmente pela convivência em 

sociedade, enquanto a política é mais exigente e forma-se a partir da apropriação de 

conhecimentos vindos de diferentes áreas, mediante pesquisas científicas, no estudo da 

filosofia, no desenvolvimento artístico e na experiência que cada ser social consegue realizar.  

O caráter multidisciplinar que caracteriza o processo de formação do sem terra reflete a 

versatilidade teórica de um movimento que tinha a obtenção da terra como eixo central e hoje 

compreende que esta luta foi ampliada ao incorporar diferentes lutas sociais (MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2001).   

 

O processo formativo não é tarefa e responsabilidade apenas do setor de formação. 

Todos os militantes e dirigentes devem ser formadores de base e de novos militantes por 

intermédio de sua práxis15, ou seja, do discurso e da prática política organizativa. No entanto, 

pode-se falar também de quadro de formadores, compostos por sujeitos que tem propriedade 

para falar dos problemas sociais a serem sanados; que possui habilidades para transmitir o 

conhecimento de modo a permitir que os trabalhadores que participam dos processos cresçam; 

deve ter articulação com a organização, ou seja, deve conviver com os problemas e 

deficiências da organização para ter capacidade para ajudar a resolvê-los. 

 

                                                 
15 A práxis deve ser compreendida como um esforço, o trabalho para organizar e compreender a forma de 
resistência. Os seus significados são a informação, a reflexão e a ação como atividades interativas com o objetivo 
de transformar a realidade dos sujeitos envolvidos, por meio da luta pela terra (FERNANDES, 1999, p. 229). 
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A capacitação e qualificação devem atingir os militantes de maneira integral, 

desenvolvendo os diferentes aspectos de pessoa humana, contribuindo para a construção de 

uma nova ética que reoriente o comportamento dos militantes, baseado na vivência de valores, 

como solidariedade, amor à causa do povo, o companheirismo, a disciplina, a crítica e 

autocrítica, que vão dando forma ao novo homem e a nova mulher que se almeja alcançar e 

eliminando os vícios16 e as mazelas que foram disseminadas pelo capitalismo na consciência 

das pessoas (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2001). 

 

O desenvolvimento pessoal e profissional consiste em um dos mecanismos que a 

comunidade de assentados promove para ser cada vez mais coesa (organizada). Esta melhoria 

profissional se consegue mediante parcerias, trocas de experiências dentro e fora da 

comunidade, numa conexão entre teoria e prática. 

 

2.3.3 As parcerias no MST 

 

De maneira notável, existem diferentes formas no estabelecimento de parcerias entre 

os Movimentos Sociais, organizações federais, sindicatos e entidades que lutam em prol da 

desigualdade social, principalmente na área rural. Nesse processo de parcerias, tem-se como 

exemplo, o Programa de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 17 e o que impulsionou 

reflexões sobre as ações da educação no campo, acelerando as discussões em torno da 

educação básica e o Projeto de Qualificação em Engenharia Agronômica (PROQUERA) 18. 

 

                                                 
16 Os desvios e os vícios oportunistas têm diferentes origens. Naturalmente o ser humano e principalmente o que 
não tem consciência política desenvolve e assimila rapidamente os vícios e desvios do tipo oportunistas para 
satisfazer seus interesses individuais, por isso há um esforço por parte do movimento em investir na formação 
política do militante. 
17 O PRONERA tem como público alvo os jovens e adultos que moram em Projetos de Assentamentos de 
Reforma Agrária criados pelo INCRA ou Órgão Estaduais de Terra, desde que haja parceria formal entre os 
órgãos que estabelecem o convênio com as instituições parceiras e com o programa que delineia seu raio de 
atuação nas áreas de assentamentos e a partir dos seguintes objetivos: alfabetização e escolarização de jovens e 
adultos no ensino fundamental, e capacitação e escolarização de educadores(as) para o ensino fundamental em 
áreas de Reforma Agrária; formação continuada e escolaridade de professores(as) de áreas de Reforma Agrária 
(Nível Médio na Modalidade Normal ou em Nível Superior por meio de Licenciaturas); Formação profissional 
conjugada com a escolaridade em nível médio por meio de cursos de Educação Profissional de Nível Técnico ou 
Superior (de âmbito estadual, regional ou nacional) em diferentes áreas do conhecimento, voltados para a 
promoção do desenvolvimento sustentável do campo (MANUAL..., 2004, p. 17). 
18O PROQUERA - Projeto de Qualificação em Engenharia Agronômica para Jovens e Adultos da Reforma 
Agrária nasceu de um convênio firmado entre o INCRA-SE, a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de 
Sergipe (FAPESE) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), com financiamento do PRONERA. O curso teve 
início em 2004 com sessenta (60) alunos, pertencentes aos Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, dos quais 54 concluíram o curso. 
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O PRONERA apresenta resultados positivos configurados na ampliação do 

compromisso político-pedagógico, na valorização de conhecimentos e experiências anteriores 

e no estímulo à continuidade de estudos. Esses avanços têm viabilizado o desenvolvimento de 

aprendizagens úteis a docência, estimulando os alunos trabalhadores a prosseguirem nos 

processos educativos (SOARES, 2006). 

 

A perspectiva que norteou o PROQUERA foi a de que os trabalhadores e pequenos 

produtores pudessem dispor de profissionais como interlocutores qualificados e com 

competência técnica para o assessoramento das atividades agropecuárias. Neste sentido, o 

processo de formação do agrônomo do PROQUERA teve como base os seguintes aspectos:  

 

Capacidade de dominar tecnologias agropecuárias compatíveis com o processo 
social, econômico, político, cultural e ambiental da pequena agricultura; Capacidade 
de identificar problemas que afetam o desenvolvimento da comunidade e, de forma 
coletiva, propor sugestões para solucioná-los; Compromisso com a ética de atuação 
profissional e com a organização democrática da vida em sociedade. Estimular a 
cooperação e ter clareza que a produção agrícola é apenas um aspecto dentro do 
contexto de desenvolvimento rural; Capacidade para articular a produção agrícola 
com outras áreas importantes para o desenvolvimento pleno do assentamento; 
Capacidade de educar a comunidade visando o desenvolvimento com 
sustentabilidade (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2003). 

 

A educação formal permeia, portanto, a ação organizativa dos sem terra que procuram 

nos acampamentos construir condições para resistir às ações de despejo, ou quando nos 

assentamentos, ensaiam os primeiros esboços organizativos acerca da produção e das 

moradias, a fim de estabelecer os meios econômicos e sociais para permanecer na terra 

(CALDART, 1997). 

 

Neste contexto as associações exercem papel singular, pois ao criar setores no 

assentamento, ela estabelece organicidade entre os indivíduos para que possam reivindicar as 

necessidades advindas do coletivo, fortalecendo o grupo de assentados. A criação de 

associações em áreas de assentamentos foi incentivada por instituições governamentais.  O 

INCRA estimulou a união dos produtores nas atividades de exploração da terra e da 

comercialização dos produtos agropecuários, fortalecendo o modo de produção mediante 

interação coletiva (SOARES, 2006).  

 

Destas interações resultam as cooperativas que reproduzem as relações familiares e 

fortalecem a consciência de base ao despertar nos indivíduos uma visão crítica e de 
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conjuntura politicamente organizada, que não só identifica a singularidade do movimento na 

luta pela terra, como também busca de alternativas adequadas à realidade do assentamento 

(SOARES, 2006). 

 

Para E. Silva (2004) as cooperativas surgem como estratégia para agregar aqueles 

agricultores que optaram por trabalhar de forma individual, mantendo a perspectiva de coesão 

que faz o movimento avançar na conquista por direitos sociais. O modelo de cooperativas 

agrícolas efetivou-se por meio de mutirão e troca de serviços, de associações de máquinas, 

serviços ou comercialização. 

 

Além disto, o autor salienta que o processo de elaboração das cooperativas agrícolas 

permitiu grande avanço no setor de educação, principalmente no que se refere à capacitação 

dos sem terra para a administração das cooperativas. Assim o movimento criou a Escola Josué 

de Castro19e o Curso Técnico em Administração de Cooperativa20. 

 

Deste modo, pode-se afirmar que há um compromisso do MST com a criação de 

espaços interativos para a construção de uma aprendizagem significativa21 que articule teoria 

à prática, reforçando o ideário do movimento e buscando alternativas que viabilizem a 

sobrevivência e a reprodução das famílias. Daí se explica o incentivo à formação política e 

técnica, à construção de parcerias e, sobretudo, sua orientação quanto ao processo 

organizativo dos assentamentos, tomando como princípios: a participação de todos nas 

decisões, a divisão de tarefas, a direção coletiva e democrática.  

 

A existência de espaços interativos é fundamental para o processo de construção do 

conhecimento, na formação dos sujeitos e para o avanço da organização do movimento social, 

pois é também neste espaço, onde se desenvolve as articulações e alianças (FERNANDES, 

                                                 
19 A Escola Josué de Castro é uma de suas unidades está localizada em Veranópolis, cidade que fica a 170 
quilômetros de Porto Alegre, seu funcionamento está organizado em torno de cursos de nível médio e técnico e 
de formação de professores, de acordo com as demandas apresentadas pelos diversos setores do movimento.   
20 O Curso Técnico em Administração de Cooperativas – TAC foi criado em 1993 e funciona na Escola do 
ITERRA em Veranópolis.  O curso é desenvolvimento em dois anos e meio (2,5), através de seis (6) etapas e 
cento e cinqüenta (150) dias cada uma, em regime de alternância, sendo setenta e cinco dias (75) de Tempo 
Escola e setenta e cinco (75) dias de Tempo Comunidade. Os objetivos gerais do curso são: 1) formar quadros 
políticos para atuar no Movimento Sem Terra como um todo; 2) Capacitar quadros organizadores e técnicos para 
o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA) a nível nacional; 3) Preparar administradores, de nível médio, 
para as Empresas Associativas controladas pelos trabalhadores. (PROPOSTA PEDAGÓGICA DO TAC, 1995)  
21 Na aprendizagem significativa tudo que se aprende tem finalidade e sentido na vida daquele que aprende.  
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1999). Segundo Soares (2006), os trabalhadores que passam por esse processo formativo 

educativo são capazes de reivindicar, tem capacidade de pressionar, de argumentar em 

diferentes circunstâncias e reordenam a própria organização a partir do ser.  

 

2.4 ASSENTAMENTO COMO ESPAÇO DE VIDA E PRODUÇÃO  

 

2.4.1 A agricultura Moderna e seus efeitos socioambientais  

 

O desenvolvimento tecnológico da agricultura, sobretudo a partir da segunda metade 

do século XX, incorporou um conjunto de tecnologias "avançadas" ou "modernas" que, 

indubitavelmente, aumentaram a produção e a produtividade das atividades agropecuárias, 

sem alterar relações sociais no campo.  Com a aplicação da Revolução Industrial na 

agricultura, esta encontrou uma forma de produção mais eficiente – e, aparentemente, mais 

eficaz – em seus propósitos produtivistas. No entanto, isto só se tornou possível a um custo 

social e ambiental muito elevado, o que coloca a prova a sua eficácia econômica. 

 

No Brasil a modernização da agricultura não aconteceu de forma diferenciada, uma 

vez que a articulação entre a agricultura e o sistema capitalista também ocorreu mediante 

mudanças tecnológicas e rupturas das relações de produção arcaica.  Enquanto na agricultura 

tradicional havia a valorização dos recursos dentro do próprio espaço agrícola, na agricultura 

moderna, o sucesso produtivo é alcançado mediante uso de fontes exógenas de energia e 

nutrientes, tecnologia, e pesquisa genética. 

 

Este modelo, além de ter contribuído para a marginalização da agricultura camponesa, 

promoveu impactos ambientais de enormes proporções à biodiversidade nativa e agrícola, aos 

solos cultivados (compactação, erosão, salinização) e às águas, seja no tocante qualitativo 

(poluição, contaminação, eutrofização, assoreamento), como quantitativo (distúrbio nos ciclos 

hidrológicos e rebaixamento do lençol freático devido à irrigação intensiva, erradicação da 

cobertura vegetal, diminuição da infiltração do solo em função da compactação do solo e 

erosão) (MAZETTO SILVA, 2010). 

 

Apesar de serem grandes as distorções ambientais advindas da modernização da 

agricultura, inadequada aos padrões brasileiros, o caráter mais doloroso dessa modernização 
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diz respeito aos impactos sociais no campo brasileiro. O caráter seletivo dos benefícios 

governamentais concedidos tornou a terra um ativo econômico de grande rentabilidade, visto 

que esta era a condição primordial de acesso ao crédito - quanto mais terra, maior facilidade 

de crédito e maiores ganhos especulativos; maiores, também, a concentração e a centralização 

de capitais no campo. 

 

Com efeito, os beneficiados pelas políticas de modernização (crédito generoso, 

pesquisa agropecuária, assistência técnica, incentivos fiscais) foram os grandes produtores 

que dispunham de extensas áreas de terra, às quais as novas tecnologias adaptavam-se 

perfeitamente. Apoiando-se na mecanização e em processos que dependiam casa vez menos 

de mão de obra, a necessidade de manter trabalhadores residentes foi drasticamente reduzida. 

Com isso, houve expulsão de mão de obra e redução de espaços para arrendamento, parcerias, 

provocando o êxodo rural (MUELLER; MARTINE, 1997). 

 

Os primeiros estudos que tratam das conseqüências do uso de práticas agrícolas 

modernas surgiram na década de 1980. Entretanto, os estudos relacionados ao 

desenvolvimento socioambiental agrário cresceram, sobretudo, após a divulgação do 

Relatório do Eco – 92. Paralelamente às ações do Fórum organizado pelas Nações Unidas, 

expressou-se o Movimento Ambientalista Brasileiro. Fundamentando-se na idéia do 

desenvolvimento sustentável, pequenos agricultores, os sem terra e vários outros grupos da 

sociedade civil posicionaram-se em torno de um modelo de desenvolvimento agrícola. 

 

Duas formas de ações ecológicas são identificadas no ambiente rural brasileiro, 

aquelas direcionadas à preservação/conservação e gestão do ambiente natural e as 

relacionadas com mudanças de padrão técnico de produção. Apesar do crescente número de 

pesquisas em favor de uma agricultura mais ecológica, o padrão de produção agrícola ainda 

vigente no Brasil é o da Revolução Verde que marca o processo de modernização da 

agricultura brasileira, bem como a crescente degradação dos recursos naturais (SILVA, J., 

1996). 

 

O modelo de produção agropecuário adotado pelos assentados tende a reproduzir o 

modelo de agricultura moderna seja pela alta dependência de insumos externos, seja pela 

utilização de técnicas altamente degradantes. As queimadas são frequentemente utilizadas na 

limpeza e preparação do solo para plantar ou ainda para fazer manejo de pastagens, os 
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agrotóxicos e fertilizantes químicos são muitas vezes aplicados sem devida proteção e 

acompanhamento tendo em vista o aumento da produção.  

 

O estabelecimento de um assentamento rural gera entre os sujeitos envolvidos neste 

processo, a expectativa de que ele se torne social e economicamente viável, de modo que os 

agricultores assentados consigam viver e produzir após o intenso processo de luta pelo direito 

de acesso à terra de moradia e trabalho. Entre os agentes governamentais prevalece a intenção 

de que o assentado integre-se aos mercados produtivos, a fim de tornar os assentamentos 

espaços consolidados e emancipados22 (DIAS, 2004).  

 

Desde meados dos anos 90, o Estado brasileiro investe na mudança social do 

agricultor assentado, mediante a elaboração de políticas públicas que deveriam valorizar a 

agricultura familiar tornando economicamente eficientes os processos produtivos 

desenvolvidos, permitindo sua integração ao agronegócio.  Assim, a relação entre 

assentamentos e os impactos ambientais, evidencia uma problemática decorrente do modelo 

de desenvolvimento rural preconizado pelo Estado e baseado nos moldes da agricultura 

moderna. 

 

Em sua proposta para assentamentos, o MST procura articular a idéia de 

sustentabilidade a sua visão de reforma agrária, trabalhando não só na perspectiva da 

conquista da terra, mas também no intuito de construir novas relações sociais na agricultura. 

O movimento conseguiu significativos avanços nos assentamentos, principalmente no que se 

refere à educação, às cooperativas e à assistência técnica. Entretanto, pouco avançou no 

sentido de fazer expandir suas ações de modo que todos sejam igualmente atingidos. Apesar 

do MST apoiar o desenvolvimento de práticas alternativas direcionadas a uma agricultura 

mais sustentável, ainda é possível observar em muitos assentamentos de todo o país, a 

utilização de práticas características do modelo da agricultura moderna (GOMES; SILVEIRA, 

2010). 

 

Para Curado (2008), a (re) incidência de atividades impactantes nos assentamentos 

encontra uma possível explicação na desarticulação entre políticas ambientais e políticas 

                                                 
22 A emancipação do Projeto de Assentamento ocorre quando este não tem mais vínculos com os programas, 
projetos ou ações de intervenção fundiária do Estado. A consolidação é uma etapa anterior à emancipação, 
quando, de acordo com o INCRA, o assentamento já tiver concluídos os serviços topográficos, de habitação, 
infra-estrutura básica e ao menos 50% dos beneficiários já tiverem recebido os títulos de domínio. 
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agrárias, pois, apesar do aumento do número de famílias assentadas e da criação de projetos 

de assistências técnicas e programas de educação (PRONERA e PROQUERA), pouco se 

avançou com estas propostas para incorporar elementos que favorecessem uma atenção 

especial aos impactos dos projetos de Assentamentos (PAs) sobre o meio ambiente e neste 

sentido, na determinação de instrumentos e políticas que viabilizassem sua sustentabilidade. 

 

A demanda por terra e sua ocupação efetiva exigem uma política agrária mais criativa 

e efetiva, que dê condições de manutenção na atividade agrícola para a população rural 

existente e permita uma partilha justa da terra de maneira sustentável. Nesta direção, um 

programa de reforma agrária que busque transformar as condições de vida de seus 

beneficiados deve estar inserido em uma estratégia produtiva que assegure a sustentabilidade 

desta agricultura, devendo ser pensada não somente como meio de sobrevivência das famílias, 

mas principalmente como fonte geradora de excedentes que assegurem novos investimentos e 

permitam a ampliação da produção e da produtividade agrícola, pois a racionalidade 

ambiental torna-se possível à medida que assegure também a garantia de reprodução dos 

grupos sociais envolvidos (FERRAZ, 2009). 

 

2.4.2 Agricultura familiar: uma perspectiva em áreas de reforma agrária 

 

No início da década de 1990, se alguém dissesse que a agricultura familiar estaria no 

centro de debates sobre a agricultura brasileira seria chamado de otimista.  Hoje, ela ocupa os 

mais variados espaços e suas demandas são disputadas por diferentes entidades de 

representação. É impossível pensar na construção desse espaço político para o tema, sem 

considerar as experiências acumuladas nos últimos anos, principalmente através de diferentes 

formas de organização e mobilização dos trabalhadores rurais. 

 

Para os trabalhadores envolvidos em processos de luta pela terra, os assentamentos 

foram espaços privilegiados para o desenvolvimento dessas experiências. Dentro dos 

assentamentos, as associações de produtores tiveram um papel fundamental não só para o 

encaminhamento de demandas ligadas à produção e à comercialização, vitais à viabilização 

econômica desses núcleos, mas também para o desenvolvimento de novas formas de 

relacionamento social, construção de identidades, formação de novas lideranças políticas e 

colocação de novos problemas na pauta de reivindicações dos agricultores familiares. 
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A Organização das Nações Unidas para Agricultura e a Alimentação (FAO) e o 

INCRA, definem agricultura familiar com base em três características: a gerência da 

propriedade rural é feita pela família; o trabalho é desempenhado em sua maior parte pela 

família; os fatores de produção pertencem à família e são passíveis de sucessão em caso de 

falecimento ou aposentadoria dos gerentes. 

 

Em suma, a agricultura familiar pode ser entendida como aquela em que a família 

detém os meios de produção e assume o trabalho no estabelecimento produtivo. Ainda que 

definida genericamente, não se pode esquecer que a combinação entre família, produção e 

trabalho diversifica-se no tempo e no espaço, podendo assumir uma grande diversidade de 

formas sociais. Como se funda sobre na relação família, produção e trabalho, a agricultura 

camponesa representa uma das formas sociais da agricultura familiar. O sistema de produção 

do camponês baseia-se na diversificação de culturas e de criações, com fim de construir 

sistemas integrados onde o subproduto de um possa ser utilizado no outro. Esta diversidade de 

produtos oferece também segurança contra intempéries naturais e as desigualdades nas 

colheitas (WANDERLEY, 2001). 

 

O sistema de cultivos variados e pequena criação é concebido como um todo 

estruturado com a perspectiva de garantir a subsistência da família camponesa. Contudo, isto 

nem sempre é o bastante para impedir as situações de miséria e crise que por vezes se 

instalam. Os resultados do sistema camponês dependem de causas aleatórias de origem 

natural ou das implicações das relações políticas sociais dominantes. 

 

Do ponto de vista do agricultor, parece evidente que as suas estratégias de reprodução, 

nas condições modernas de produção, em grande parte ainda se baseiam na valorização dos 

recursos que ele dispõe internamente no estabelecimento familiar e que se destinam a 

assegurar a sobrevivência no presente e no futuro. De certa forma, os agricultores familiares 

modernos enfrentam novos desafios com os instrumentos que possuem e que aprenderam a 

usar ao longo do tempo. 

 

Para enfrentar o presente e preparar o futuro, é necessário recorrer ao passado, em 

busca de experiências que se articulem e refletem um saber tradicional, transmissível aos 

filhos e que também justifica as decisões referentes à alocação dos recursos, do trabalho 
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familiar. O campesinato tem, pois, uma cultura própria que se refere a uma tradição que 

reflete a organização das formas de vida local (WANDERLEY, 2001).  

 

O conhecimento que o camponês tem acerca do tempo e do espaço é profundo e já 

existia antes daquilo que se convencionou chamar ciência. O camponês é o trabalhador que se 

envolve mais diretamente com os segredos da natureza. Pois, “[...] a céu aberto, o camponês é 

um observador dos astros e dos elementos. Sabem de onde sopra o vento, quando virá a 

primeira chuva, que insetos podem ameaçar seus cultivos, quantas horas deverão ser 

dedicadas à determinada tarefa” (MOURA, 1986, p. 9). 

 

Contudo, a instabilidade gerada pela alternância entre anos bons e secos, até mesmo o 

próprio esgotamento de solo, representam fatores que forçaram os agricultores a buscar 

caminhos que permitissem a sobrevivência de sua família ou mesmo a reprodução das 

atividades agrícolas. Neste contexto, insere-se a pluriatividade que não representa 

necessariamente a desagregação da agricultura camponesa, mas que contribui freqüentemente 

com elementos positivos com os quais a própria família pode contar para viabilizar suas 

estratégias de reprodução presentes e futuras. 

 

Genericamente, Alentejano (2001) define pluriatividade como a diversificação das 

formas de organização na agricultura, com multiplicação de estratégias complementares de 

produção dos agricultores, que envolve inclusive, o recurso de outras atividades, seja o 

assalariamento urbano, a transformação artesanal da produção agrícola, ou o desenvolvimento 

de atividades terciárias (serviços e lazer) na propriedade rural. A utilização de múltiplas 

estratégias torna-se essencial para a sobrevivência e a manutenção da família no campo. 

 

O avanço da pluriatividade que se verifica no Brasil também é parte da realidade dos 

assentamentos rurais. Nestes espaços, a diversificação e/ou complementação das atividades 

agrícolas ocorre por conta da formação de cooperativas ou quando membros da família 

assentada realizam trabalhos externos. O reconhecimento de que a pluriatividade também 

representa uma estratégia crucial para sobrevivência das famílias assentadas estimula a 

reformulação das propostas de reforma agrária existentes, e que continuam a se basear 

fundamentalmente na concepção de que seus beneficiários dediquem-se exclusivamente a 

agricultura.  
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É bem verdade que a agricultura assume atualmente uma racionalidade moderna, o 

agricultor se profissionaliza, o mundo rural perde seus contornos e se integra plenamente a 

sociedade nacional.  Nesse sentido, o trabalhador rural que ficar enclausurado em sua 

propriedade, imobilizado pelos problemas cotidianos e trabalhos rotineiros, estará fadado ao 

insucesso. Para inserir-se e permanecer no mercado, o agricultor deverá lutar por uma política 

que defenda suas aspirações e necessidades, que seja duradoura e que realmente lhe dê 

condições de competitividade. O agricultor também deverá atuar numa postura gerencial, 

calcada numa visão sistêmica, sempre buscando a informação (BLUM, 2001). 

 

Portanto, os agricultores devem desenvolver a capacidade de analisar sistematicamente 

as situações para melhor se situarem no processo de tomada de decisão. Nisto se insere o 

esforço do agricultor em compreender a propriedade agrícola como um sistema, no qual 

práticas agrícolas integram um contexto espacial onde vigoram questões tecnológicas 

associadas a questões econômicas, sociais e ecológicas. Neste sentido como esclarece Blum: 

 

A otimização das atividades reside na compreensão por parte do agricultor do 
sistema agrícola, considerando não só os aspectos quantitativos mas também os 
qualitativos, pois, uma propriedade rural não é uma superposição de pequenas 
atividades que possam ser separadas e estudadas ao acaso, ela não é a soma dos 
meios de produção e suas técnicas (BLUM, 2001, p. 94).  
 

Esta análise torna-se ainda mais pertinente em áreas de reforma agrária, nas quais o 

sucesso produtivo tem sido analisado com base em dados exclusivamente econômicos, 

quando na verdade fatores de natureza organizacional, institucional e de incentivo também 

deveriam ser considerados, como sugere Bavaresco (2001). Para o autor, a renda é um 

importante indicador do desempenho produtivo dos assentamentos, contudo não se deve 

esquecer que ela (a renda) é resultado do intercruzamento de uma série de fatores que direta 

ou indiretamente limitam sua geração. Dentre eles pode-se destacar capitalização inicial, a 

qualidade da terra e tamanho do lote, a intervenção pública, a distribuição espacial dos 

assentamentos, modelo tecnológico adotado. 

 

Na verdade, os beneficiários da reforma agrária chegam aos assentamentos 

completamente desestruturados materialmente para iniciar o processo produtivo, por isso a 

intervenção pública deve direcionar-se à implementação das condições estruturais mínimas 

para a viabilização das unidades sociais de produção. No momento de estruturação produtiva, 

ainda deve constituir-se responsabilidade do Estado, a disponibilização de assistência técnica, 
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principalmente em assentamentos onde as condições do solo e do clima são estranhas aos 

novos moradores.  

 

As áreas destinadas à reforma agrária apresentam, em sua maioria, limitações à 

produção agrícola e o tamanho do lote é reduzido. Implantar assentamentos nestas condições, 

além de comprometer o resultado econômico dos beneficiários, tende a acelerar o processo de 

degradação ambiental, tendo em vista que áreas de preservação são muitas vezes utilizadas 

para produção agrícola. Quando a atividade agrícola é a principal fonte de renda, terra de boa 

qualidade e área suficiente para empregar mão de obra familiar é o mínimo de que os 

assentados necessitam para se consolidar enquanto produtores agrícolas. 

 

A distribuição espacial dos assentamentos inscreve-se como fator limitante na geração 

de renda, principalmente quando se considera que a maioria dos assentamentos é  implantada 

em áreas marginais e isoladas. A distância entre os assentamentos e destes até os centros 

consumidores, tende a dificultar o acesso ao mercado, podendo inviabilizar a continuidade de 

alguns projetos. O extremo isolamento pode ocasionar perda de produção seja pela falta de 

compradores ou pela inferiorizarão de preços. 

 

O sucesso produtivo dos assentamentos tem sido associado à capacidade de 

assimilação do pacote tecnológico moderno. Contudo, para Bavaresco (2001), esta 

argumentação ainda carece de qualificação, primeiro porque a descapitalização do agricultor e 

a pouca disponibilidade de créditos limitam substancialmente o investimento de tecnologia 

em assentamento. Segundo porque a adoção de aparatos tecnológicos modernos tende a 

diminuir a demanda de mão de obra causando desemprego, e por fim, mas não menos 

importante, está o caráter eminentemente degradante que este modelo de produção traz em 

seu bojo. A utilização da mecanização e quimificação agrícola, além de destruir as 

propriedades do solo, com o passar do tempo, contribuem para a redução da diversidade 

biológica, facilitando o aparecimento de pragas e doenças. 

 

A análise do desempenho socioeconômico de assentamentos, não se limita ao emprego 

de métodos eminentemente econômicos, é necessário lançar mão de artifícios que permitam 

captar variáveis nem sempre quantificáveis e que dizem respeito à trajetória das famílias 

assentadas e sobre as formas de intervenção do poder público na definição e execução dos 
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projetos. Todos esses fatores, por vezes ignorados em estudos, podem ter um peso 

significativo, senão determinante, na configuração da dinâmica interna dos assentamentos. 

 

Do mesmo modo, deve-se evitar a elaboração e a universalização de padrões de 

referências em se tratando de realidades por vezes distintas. A mesma cautela deve existir ao 

se tomar médias de alguns assentamentos como sendo resultados regionais ou globais. Pois, 

por mais homogêneos que os assentamentos possam parecer, eles sempre apresentam aspectos 

singulares, os quais às vezes, determinam a dinâmica interna (BAVARESCO, 2001). 

 

Considerando as particularidades de cada assentamento, as intervenções públicas 

ampliarão as perspectivas do desenvolvimento rural, quando além de inovações tecnológicas 

buscarem também introduzir noções gerencias e organizacionais, não as restringindo à fase de 

produção, mas estendendo-a por todos os elos da cadeia, ou seja, desde o acesso ao insumo, 

passando pela produção, administração, beneficiamento, até a comercialização. A orientação 

gerencial não deve ofuscar o protagonismo do agricultor, na busca por formas eficientes e 

eficazes de combinar os fatores que influenciam em sua produção, tais como as condições 

naturais, mão de obra, capital disponível, no sentido de garantir a sobrevivência da família, 

sem dilapidar os recursos naturais.  

 

Para Blum (2001), a aquisição da postura de administrador pelo agricultor constitui 

um dos entraves para promover o desenvolvimento rural, pois a maioria dos agricultores não 

faz controle de receitas e despesas; desconhecem as relações de custo e benefício. Pois, “[...] 

eles vivenciam a existência dos problemas, mas não sabem identificar suas causas, por vezes 

desconhecem as atividades mais lucrativas e que deveriam ser incentivadas e quais deverão 

ser eliminadas ou reduzidas, observando o sistema de produção” (BLUM, 2001, p. 89). Outro 

fator importante diz respeito à análise de investimento, como não é hábito realizá-la, novas 

atividades por vezes são implementadas sem o devido aprofundamento do estudo de mercado, 

isto acaba por aumentar significativamente os riscos do empreendimento. 

 

Abramovay (1999) afirma que, se até recentemente os agricultores eram profissionais 

apenas da produção, mas não da venda, hoje ao contrário, os agricultores precisam saber qual 

é o seu cliente e quais demandas da sociedade serão capazes de responder. Em suma, sua 

afirmação econômica não está mais apenas “da porteira para dentro”, mas supõe profundo 

conhecimento do mercado com o qual se relaciona. 



 Capítulo 2 - Revisando abordagens teóricas 53 
 

 

  Os problemas técnicos e econômicos de falta de área para cultivos, de pouca 

agregação de valor nos produtos, comercialização ou escala de produção, crédito dificultado, 

têm fomentado o associativismo (BLUM, 2001). O associativismo é uma dentre as várias 

experiências de organização que reúne agricultores familiares desde o final da década de 

1980. Associações em grupos de cooperação em assentamentos, reservas extrativistas, são 

alguns exemplos que muitas associações existentes no campo têm assumido. 

 

Esses movimentos têm em comum a preocupação com temas como a obtenção de 

crédito agrícola, a melhoria nas condições de produção e comercialização, problemas que 

ganharam espaço na medida em que se verificava que a luta pelo acesso e/ou permanência na 

terra não resolvia definitivamente a situação precária da maioria dos agricultores no país. A 

incorporação destes temas, geralmente deixados em segundo plano, vem abrindo 

possibilidades para a agricultura familiar tanto no que diz respeito aos aspectos econômicos 

como políticos. 

 

No centro da discussão, é visível a tentativa de construção de novas formas de 

participação capazes de influir no processo de tomada de decisão a respeito de suas 

reivindicações específicas é, ao mesmo tempo, que se mostrem eficazes para democratizar 

internamente as organizações dos trabalhadores rurais. 

 

Por tudo que foi dito até aqui, entende-se que o acesso a terra é condição básica para 

que os sujeitos possam inserir-se socialmente, de maneira que possam superar a pobreza. 

Contudo, este acesso deve vir acompanhado de uma série de condições que alterem o 

ambiente institucional local e regional e permitam a revelação dos potenciais com que cada 

território pode participar do processo de desenvolvimento (ABRAMOVAY 1999). 

 

Isso não depende apenas da iniciativa e da transferência de recursos por parte do 

Estado, mas da capacidade que terão as organizações locais juntamente com o poder público 

de alterar a maneira como os beneficiários se relacionarem com o restante da sociedade. 

Assim, mais importante que o montante destes investimentos, são os novos modelos de 

inserção social que eles podem proporcionar. 
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Esta prerrogativa é relevante principalmente quando se fala sobre apoio financeiro aos 

assentamentos, onde o acesso ao crédito esbarra em diversos obstáculos. A quase completa 

eliminação dos riscos por parte do sistema financeiro e do próprio agricultor é um dos limites 

para que o crédito se torne um instrumento de desenvolvimento. Os financiamentos deixam de 

integrar-se a projetos economicamente sustentáveis e tendem a tornar-se formas de 

complementação de renda, perpetuando a situação de pobreza em que se encontram as 

famílias. 

 

Para Abramovay (1999), a solução deste problema não reside na criação de um 

sistema creditício estatal à margem do sistema bancário e que suprima a própria noção de 

risco, mas sim na organização social que possa tanto pressionar os sistema bancário a 

conceder créditos, como favorecer o surgimento de formas coletivas de redução de riscos. As 

cooperativas de crédito são também um meio de contrabalançar os custos de transação 

bancária pela organização local. 

 

Nesse sentido, a organização local, a ampliação do círculo com os quais se relacionam 

os agricultores, a pressão para que se aumente o acesso ao crédito e os investimentos públicos 

em infra-estrutura e serviços, principalmente educação e formação, constituem fatores que 

conjugados potencializam o desenvolvimento rural, de modo a permitir a superação do 

estigma de abandono e atraso a que o campo foi submetido ao longo dos anos. Sobretudo, não 

se deve esquecer o eficiente manejo dos recursos naturais, uma vez eles são condição, sobre a 

qual se fundamenta qualquer atividade produtiva.  

 

2.4.3 A produção do conhecimento para uma agricultura sustentável 

 

  A agricultura sustentável geralmente refere-se a um modo de fazer agricultura que 

busca assegurar produtividades sustentadas em longo prazo, mediante práticas de manejo 

ecologicamente seguras. Isso requer que a unidade agrícola seja vista como um ecossistema e 

que as práticas agrícolas assim como a pesquisa, não se preocupem com os altos níveis de 

produtividade de um cultivo em particular, mas com a otimização do sistema como um todo. 

Nesse sentido é preciso considerar não só a produção econômica, mas o problema vital de 

estabilidade e sustentabilidade ecológica (ALTIERE, 2000). 
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 Um aspecto importante do conceito de agricultura sustentável – que freqüentemente 

não é contemplado tanto na visão dos ecologistas "puros" (que enfatizam apenas os aspectos 

relativos ao meio biofísico), quanto dos defensores da "ecologia de mercado" (que tentam 

valorar monetariamente toda a natureza) – é a valorização das comunidades rurais em seus 

aspectos sociais, humanos e culturais. Sobre esta última perspectiva, não pode haver dúvida 

de que a diversidade cultural é tão imprescindível quanto à biodiversidade vegetal e animal – 

e que pode se manifestar em distintas alternativas à agricultura moderna – quando se fala de 

agricultura sustentável (PAULUS; SCHLINDWEIN, 2001). 

 

A construção de uma nova mentalidade produtiva no setor agrícola depende 

necessariamente do estabelecimento de estratégias de planejamento ambiental que 

contemplem todas as dimensões condicionantes da vida do agricultor. Neste processo devem 

ser reconhecidos inclusive elementos da cultura do agricultor, que reportam a forma como 

estes sujeitos estabelecem relação com seus semelhantes e com o meio em que estão 

inseridos. 

 

Esta perspectiva vai de encontro ao modelo da agricultura moderna, uma vez que 

valoriza as crenças, os costumes, a forma como o homem do campo pensa e atribui 

significados a tudo que lhe rodeia. Neste contexto, tem-se a valorização do saber que não é 

cientificamente comprovado, mas que faz toda a diferença na vida de quem o possui, por 

causa de seu potencial em gerar alternativas produtivas adequadas às condições econômicas e 

ambientais nas quais a agricultura familiar é desenvolvida. 

 

A marginalização dos conhecimentos dos agricultores familiares, especialmente dos 

países menos desenvolvidos, tem sido identificada entre as várias conseqüências negativas 

ocasionadas pela difusão internacional das práticas e técnicas agrícolas modernas no período 

de pós-guerra. A desconsideração dos conhecimentos locais tem atravessado todas as fases do 

desenvolvimento rural (GUIVANT, 1997). 

 

 Nos centros de pesquisa onde foi formulado o pacote tecnológico agrícola da 

Revolução Verde, as prioridades foram definidas sob a influência de interesses das 

corporações e do setor agroindustrial, privilegiando métodos cujos critérios de validade e 

utilidades restringiram-se a situações de laboratório.  Por sua vez, a extensão rural passou a ter 

como papel central o de “educar” as populações rurais de forma a possibilitar a transformação 
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dos conhecimentos tradicionais, caracterizados como ineficientes e irracionais e, 

conseqüentemente, como obstáculos para a adoção de tal pacote tecnológico (GUIVANT, 

1997). 

 

 Em contrapartida, o outro paradigma que se anuncia para o setor agrícola destaca 

como essencial a aproximação e o diálogo entre saberes distintos no sentido de viabilizar a 

construção de análises mais abrangentes e integradas ao ambiente, permitindo a elaboração de 

estratégias comprometidas com a melhoria das condições de vida, sem deixar em segundo 

plano a preservação e conservação dos recursos naturais. No contexto de Reforma Agrária, 

esta proposta de socialização de saberes pode se figurar a partir da troca de experiências entre 

técnicos e assentados, tendo em vista a produção do conhecimento e sua aplicação com o 

objetivo comum da sustentabilidade.  

 

Nesse sentido, é preciso resgatar os conhecimentos existentes e aperfeiçoá-los, 

buscando alternativas produtivas adaptadas às condições do agricultor e de sua terra, pois a 

capacidade de reprodução das atividades agrícolas por mais tempo depende do aprimoramento 

de conhecimentos sobre os ecossistemas rurais, bem como da compreensão das relações que 

se estabelecem entre os agricultores e destes com a natureza. Deste modo, o trabalho do 

técnico não se encerra com o fornecimento de respostas tecnológicas, mas deve buscar 

também a compreensão das ações coletivas para o estabelecimento de relações sustentáveis 

com a natureza. 

 

Os sistemas produtivos devem ser encarados como uma unidade fundamental, na qual 

os ciclos minerais, as transformações energéticas, os processos biológicos e as relações 

socioeconômicas são analisados como um todo. Para Silva Neto (2006), tais elementos 

pertencem a dois conjuntos delimitados, porém interdependentes: o agroecossistema, ou seja, 

os constituintes físicos, químicos e biológicos de um sistema agrário, que são modificados 

pela exploração humana de seus recursos e, o sistema social reprodutivo, que corresponde aos 

aspectos técnicos, econômicos e sociais. Desta forma, numa perspectiva sistêmica, as 

preocupações e ações técnicas não devem encerrar-se na maximização da produção de uma 

atividade em particular, mas sim na otimização do sistema agrícola (ALTIERE, 2000).  

 

Os problemas agronômicos têm sido comumente formulados e abordados de forma 

técnica, pressupondo-se que as soluções devam ser também de natureza eminentemente 
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técnica. Todavia, ainda que a subjetividade não explique os fenômenos sociais, participa 

deles. Por isso, sensibilizar as pessoas para os problemas que lhes dizem respeito às vezes 

pode ser tão ou mais importante do que transmitir informações técnicas, e reconhecer a 

interferência de valores subjetivos na construção do conhecimento científico não significa 

abandonar a preocupação com o rigor na pesquisa e no uso de conceitos (PAULUS; 

SCHLINDWEIN, 2001). 

 

Esta perspectiva encontra respaldo na Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, instituída pela Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010, a qual apresenta como 

princípios  

I- Desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada 
dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente; 
II- Gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e 
extensão rural; 
III- Adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, 
interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a 
democratização da gestão da política pública; 
IV- Adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque 
preferencial para o desenvolvimento de sistema de produção sustentáveis (BRASIL, 
2010). 
 
 

A concepção e o desenvolvimento deste novo modelo de Reforma Agrária, em que 

produção, justiça social e preservação/conservação ambiental se entrelaçam e se justificam, 

representa um desafio às universidades e outras entidades da sociedade civil. Nesse sentido, as 

possibilidades de estabelecer sistemas produtivos sustentáveis, econômico, social e 

ecologicamente serão cada vez mais profícuas à medida que se criarem possibilidade de 

articulação entre o conhecimento científico, empírico e tradicional como recomenda a Lei 

12.188/2010 em seu inciso VII, 4º art. “[...] construir sistemas de produção sustentáveis a 

partir do conhecimento científico, empírico e tradicional”. 

 

A atuação do técnico em um cenário tão complexo quanto os assentamentos é 

permeada por dificuldades que refletem lacunas existentes na formação deste profissional, 

percebe-se então que diretrizes de ensino preparam estes profissionais para uma realidade 

bem diferente daquelas presenciadas no cotidiano. O forte vinculo ainda vigente com o pacote 

tecnológico da agricultura moderna bloqueia o desenvolvimento por estes profissionais de 

práticas baseada na agricultura familiar, diversificada e voltada para a dupla finalidade do 

autoconsumo e do mercado.  
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Na realidade, a formação técnica nas universidades e escolas agrícolas brasileiras 

ainda continua privilegiando a divisão disciplinar, a especialização e, por conseqüência, a 

difusão de receitas técnicas e pacotes tecnológicos, o que limita e dificulta sobremaneira, o 

entendimento das condições específicas e totalizadoras inerentes aos processos agrícolas e ao 

desenvolvimento rural. Esta carência na formação induz a análises parciais da realidade, 

assim como estratégias equivocadas. Deste modo, deixa-se de compreender a agricultura 

enquanto processo fundamentado na relação do homem e o ecossistema onde vive e trabalha. 

 

 Além disso, é flagrante o conflito quanto ao papel a ser exercido, entre agente estatal 

de fiscalização e técnico de apoio ao desenvolvimento integral da comunidade Deste modo, 

podem se estabelecer vínculos de dependência difíceis de administrar ou se figurar tênues 

diferenças entre autoridade e autoritarismo (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE 

SAO PAULO, 1998).  

 

Nos assentamentos de responsabilidade do INCRA, os procedimentos operacionais 

parecem indicar uma relação de total dependência dos assentados, e a gestão termina por ser 

implementada pelos técnicos do Instituto. Segundo Alencar (apud PEREIRA, 2001), neste 

caso, a intervenção técnica possui natureza tutorial, uma vez que o profissional acaba 

definindo a organização do grupo. Ao tomar a comunidade como homogênea, o técnico 

identifica os problemas e suas causas, apresenta soluções que julga ser superiores por conta do 

conhecimento técnico-científico que as embasa.  

 

Contudo, o autor chama atenção para a intervenção participativa, a qual se destaca 

pelo caráter dialógico e pelo (re) conhecimento das trajetórias, práticas e valores culturais do 

agricultor. Com o estabelecimento desta relação, o técnico age como orientador no processo 

de identificação dos problemas e suas causas, propondo soluções e alternativas, de modo a 

conceder autonomia aos sujeitos para tomada de decisões que definem a organização do grupo 

e de suas atividades produtivas. 

 

A adesão pelo técnico da intervenção participativa não implica em perda por este 

profissional de sua autoridade, pelo contrário, a postura mais aberta ao diálogo lhe permite 

reconhecer a lógica de produção do conhecimento pelo assentado, fazendo com que as 

estratégias propostas alcancem maior aceitação, por serem consensualmente integradas ao 

cotidiano do assentado. 
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Segundo Curado (2008), o agricultor assentado possui um saber manifesto no seu 

trabalho com a terra e pautado numa relação mais harmoniosa com a natureza. Esse saber é 

um elemento da cultura do assentado e opera mediante uma lógica própria, a qual nem sempre 

é percebida pelos “de fora” como detentora de aspectos de sustentabilidade. No entanto, o 

entendimento desta lógica pode fornecer informações essenciais para a definição de 

estratégias pelos diversos sujeitos, envolvidos na construção de processos de planejamento e 

gestão ambiental nos assentamentos rurais. 

 

 Neste sentido, cabe salientar a importância de resgatar no saber do assentado aspectos 

de sustentabilidade que resistiram ao processo de modernização da agricultura, criando 

possibilidades de articulá-los ao saber sistematizado. Para tanto, é necessário uma redefinição 

da pesquisa, dos serviços de assessoria técnica e da política agrícola suscitando práticas 

agrícolas alternativas, numa vertente ecológica e sustentável. Este projeto corrobora para 

construção de uma racionalidade ambiental definida a partir das necessidades das 

comunidades e de seus conhecimentos sobre o meio e seus recursos; das condições de 

apropriação de seu ambiente como meio de produção e do produto de seus processos de 

trabalho; da assimilação da ciência e da tecnologia moderna as suas práticas tradicionais para 

constituir meios de produção mais eficientes, respeitando suas identidades culturais (LEFF, 

2001). 

 

A proposta de conciliar o saber do assentado com os conhecimentos científicos do 

técnico evidencia a essencialidade de um processo educativo, no qual a troca de experiências 

fundamenta a construção de competências e a mudanças de atitudes e procedimentos que 

potencializam os objetivos de melhoria das condições de vida em consonância com 

desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis. Aparentemente óbvio, o diálogo é o 

componente essencial em qualquer tarefa educativa, pois é por meio dele que os sujeitos 

podem pronunciar e (re) descobrir o mundo e neste processo, descobrirem-se incompletos e 

em constante transformação (FREIRE, 1983).  Neste sentido, nenhum especialista ou 

educador é dono da verdade absoluta e no diálogo com a diferença, ambos podem reconhecer 

que no processo de aprendizagem e de descoberta científica existe um lugar importante para a 

insegurança que colocam sob suspeita as certezas reificadas. 
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  Não obstante, percebe-se que é justamente neste momento que o trabalho 

interdisciplinar revela em sua essência a ousadia, a criatividade e especialmente a humildade 

de sujeitos que descobrem no diálogo com a diferença, caminhos que sua especialidade não 

consegue alcançar. Nesse contexto, conforme salienta Brandão, “[...] o trabalho será mais 

fecundo quando se estabelecem lugares de trocas e reciprocidades, onde todos têm algo a 

ouvir e a dizer, pois cada um é fonte original de um saber construído mediante experiências 

pessoas e interativas” (2005, p. 90). 

 

 Além de permitir a problematização do conhecimento científico-tecnológico, os 

métodos capazes de articular diferentes conhecimentos podem viabilizar também a construção 

de análises mais abrangentes e integradas das inter-relações entre processos naturais e sociais 

que determinam as mudanças ambientais. 

 

 A construção de um saber ambiental, o qual “[...] não se configura numa doutrina 

hegemônica fechada e acabada, mas revela-se campo de formações ideológicas heterogêneas, 

constituído por uma multiplicidade de práticas sociais” (LEFF, 2006, p. 281). Assim, além de 

articular diferentes disciplinas, o saber ambiental reconhece igualmente o saber camponês, 

com seus valores culturais e práticas tradicionais (ecologicamente adaptadas) de uso da 

natureza. Para Curado: 

 

A necessidade do estabelecimento de rupturas com o padrão de conhecimento 
cartesiano, especializado e deslocado das realidades locais constitui-se aspecto 
básico em qualquer intervenção nos assentamentos rurais, numa perspectiva 
ambiental, [...] para a valorização e incorporação dos conhecimentos tradicionais e 
outros saberes a eles articulados, respeitando-se as características das dinâmicas 
socioculturais destas realidades específicas e criando condições para a construção de 
um saber e uma racionalidade ambientais (CURADO, 2004, p. 5). 
 

 
Neste sentido, a interdisciplinaridade é entendida como uma perspectiva a ser 

constantemente perseguida tendo em vista a construção de um saber ambiental que vai além 

dos pontos de interseção entre as disciplinas, e que integra e articula valores, princípios e 

saberes tradicionais acerca dos recursos naturais nos assentamentos, com os demais saberes 

que fundamentam as proposições e estratégias dos distintos sujeitos envolvidos na luta pela 

terra. 
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2.4.4 Diagnóstico Participativo enquanto instrumento de intervenção técnica 

 

Desde a década de 1970, os Diagnósticos Rápidos Participativos (DRPs) são 

estratégias de intervenção técnica no meio rural. Na atualidade, mesmo depois de oito 

décadas, eles ainda continuam sendo um dos instrumentos mais utilizados pelos profissionais. 

Sabendo da versatilidade com que os DRPs podem ser utilizados, é importante discutir acerca 

das modificações que esta metodologia sofreu ao longo do tempo, bem como suas 

potencialidades para organização dos assentamentos, levando em consideração as proposições 

das comunidades que nele residem. 

 

Os DRPs foram inicialmente aplicados por organizações não governamentais e 

governamentais européias, que trabalhavam em projetos de desenvolvimento rural em países 

da África e Ásia. A origem dos DRPs deve-se às críticas generalizadas aos métodos 

convencionais de diagnóstico e pesquisa. Os técnicos procuravam novas formas de realizar 

pesquisas que possibilitassem a difusão de tecnologias e o planejamento de projetos de 

desenvolvimento rural, com vistas a evitar o aumento da pobreza rural e manutenção das 

desigualdades socais e do status quo das lideranças locais. 

 

A rapidez dos resultados dos diagnósticos foram alvo de críticas na década de 1980 e, 

com isso, os técnicos e pesquisadores das agências de desenvolvimento passaram a enfocar o 

aspecto participativo do método, sem, contudo, considerar o menor tempo possível. Assim, a 

partir dos anos de 1990, esse método de “Diagnóstico Rural Participativo” conceituado por 

Chambers como “[...] um crescente grupo de enfoques e técnicas que permitem à população 

local compartilhar, analisar e aperfeiçoar seus conhecimentos a respeito de suas próprias 

condições de vida, com o objetivo de planejar e agir” (apud PEREIRA, 2OO1, p. 5). 

 

Num processo bastante diferenciado do planejamento tecnocrático/autoritário - onde o 

técnico isoladamente elabora um projeto em seu escritório e posteriormente outro técnico de 

forma geralmente autoritária, procura implementar o projeto na comunidade escolhida - a 

postura da equipe técnica no DRP é a de criar um caminho para estimular e apoiar os 

membros de grupos sociais num espaço de tempo significativo, para que possam investigar, 

analisar e avaliar seus obstáculos e chances, assim tomar decisões fundamentais e na hora 

certa. Nessa forma de diagnóstico, o propósito, em primeiro lugar não é o dado 
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academicamente tratado, mas um processo de aprendizado dos envolvidos, despertando-os a 

valorizar o que sabem e o que podem saber mais (GOMES; SOUZA; CARVALHO, 2001). 

 

 Essa mudança de atitude seria imprescindível para promover uma maior aproximação 

entre os agentes externos e a população impactada por um empreendimento. Essa 

transformação além de limitar a sobreposição de uma disciplina por outra, visto que os 

profissionais trabalhariam em conjunto na elaboração e execução das atividades, recolocaria, 

sobretudo, o saber técnico científico em um nível de não superioridade, mas de colaboração 

com os grupos sociais providos de saberes engendrados na sua prática produtiva e nas suas 

relações sociais. 

 

Nesse sentido, a postura individual tem uma importância crucial para que os sujeitos 

chamados a colaborar com o levantamento venham abertamente se engajar no processo. Ao 

agente externo cabe então: 1) respeitar as pessoas com quem está trabalhando, tendo interesse 

naquilo que sabem, falam, mostram e fazem; 2) ser sensível aos estímulos e não estímulos dos 

participantes; 3) explicar sempre os interesses e os objetivos; 4) ter uma capacidade particular 

de prestar atenção e de ter paciência; 5) ter verdadeira humildade a respeito de seu próprio 

conhecimento técnico, reconhecendo que ele é apenas uma forma de conhecimento (GOMES; 

SOUZA; CARVALHO, 2001).  

 

Segundo Bracagioli e Fleck (apud, GOMES, 2004), as diferenças entre as 

metodologias autoritárias e as participativas indicam mudança no aspecto ético e 

epistemológico. Ético porque compreende outro tipo de relação entre técnicos e comunidades, 

onde os valores estão voltados para a cooperação mútua. Epistemológica porque é produto de 

outra forma de perceber e entender a realidade. 

 

Outras metodologias teriam surgido a partir dos DRP’s, resguardando princípios como 

flexibilidade na coleta de informações, participação e reciprocidade na aprendizagem. O 

Diagnóstico Rápido Participativo Emancipador (DRPE) é uma metodologia especificamente 

elaborada para intervir de forma planejada, na complexa realidade dos assentamentos rurais 

da Reforma Agrária no Brasil. O caráter emancipador do DRPE sofre significativa influencia 

da pedagogia preconizada por Paulo Freire, na qual a compreensão do universo cultural é a 

base para o processo de conscientização (PEREIRA, 2001).  
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Assim, partindo da reflexão sobre a realidade cultural e agindo sobre essa mesma 

realidade, modificando-a, é que se inicia o processo de conscientização. Entre seus objetivos  

pode-se destacar:  

Identificar os temas geradores dos assentados, motivando-os metodologicamente, a 
problematizarem sua realidade, com a finalidade de estabelecerem suas prioridades, 
avaliando as ações que eles mesmos podem realizar e aquelas que caberiam às 
instituições locais, estaduais e federais; levantar informações de natureza qualitativa 
como base para elaborar estratégias de ação nos assentamentos; identificar as 
limitações e potencialidades dos assentados dentro dos seguintes fatores 
estruturantes: infra-estrutura social, educação, produção, mercado, meio ambiente, 
organização, assistência técnica e integração institucional (PEREIRA, 2001, p. 6-7). 

 

Técnicos têm utilizado o DRP em áreas de desenvolvimento comunitário, gestão de 

bacias hidrografias, silvicultura social, recuperação de açudes programas femininos, crédito, 

programas de saúde, gestão de recursos naturais, uso da terra. As finalidades são as mais 

variadas, contemplando pesquisas acadêmicas, elaboração de projetos comunitários, extensão 

rural, desenvolvimento institucional, segurança alimentar, programas para emergências, e 

capacitação de pessoal ligado ao trabalho de desenvolvimento (GOMES, 2004). 

 

No Brasil, é utilizado em trabalho de planejamento de assentamentos de reforma 

agrária; por técnicos ligados à agricultura familiar como instrumento auxiliar na gestão de 

associações e agência de desenvolvimento. Nesse último aspecto, o emprego das técnicas do 

DRP tem sido extremamente útil na elaboração de projetos de crédito coletivo, sendo várias as 

contribuições para esse fim. Entre elas Gomes et al (2001) destacam:  

 

Avanço dos grupos de agricultores no desenvolvimento de sua faculdade crítica, 
tornando-os mais seletivos e exigentes quanto às diferentes formas de intervenção 
que lhes são oferecidas; Desenvolvimento, no grupo da capacidade de diferenciar e 
relacionar os problemas, causas conseqüências, aumentando o senso de 
responsabilidade pelos recursos contraídos; Simplificação das fases de execução, 
uma vez que os próprios executores participaram da construção do projeto 
(GOMES; SOUZA; CARVALHO, 2001, p. 75). 
 

 A ação dos grupos de mediação em áreas de assentamentos rurais tem ocorrido de 

forma aleatória e autoritária. A utilização de metodologias como DRPs exige planejamento 

para que as atividades propostas atinjam os objetivos para os quais foram formuladas. Em se 

tratando de DRPE, os técnicos devem ter plena consciência de caráter dialógico e 

interdisciplinar que encerra esta metodologia, no sentido de:  

 
Abandonar a tradicional arrogância do erudito, aprender a ouvir discursos 
concebidos em diferentes sintaxes culturais, e adotar a humildade dos que realmente 
querem aprender e descobrir; romper com a assimetria das relações sociais 
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geralmente impostas entre o entrevistador e o entrevistado; e incorporar pessoas das 
bases sociais como indivíduos ativos e pensantes nos esforços de pesquisa e 
desenvolvimento (BORDA, 1989, p.55). 

 

Sob esta perspectiva, a metodologia cumpre os propósitos da dupla ruptura 

epistemológica enunciada por Boaventura de Souza Santos (2009), uma vez que por meio do 

diálogo ciência e senso comum, superam-se e encaminham-se para o conhecimento prático 

esclarecido, o qual se reconhece como imprescindível para viabilização do desenvolvimento 

do assentamento de modo sustentável. Todavia, a potencialidade transformadora dessa 

metodologia está condicionada à continuidade do trabalho iniciado pela equipe técnica, de 

modo que os assentados possam, gradualmente, adquirir confiança e autonomia para gerir 

suas atividades. 

 

Como a transformação de relações socioeconômicas e culturais exige um processo em 

longo prazo, a participação deve ser permanentemente garantida. Até porque como atesta 

Gomes (2004), nos locais em que os responsáveis pela intervenção externa não deram 

continuidade aos trabalhos iniciados, as populações envolvidas demonstram mais apatia e 

descrédito com as mudanças, diferentemente do que ocorre onde a continuidade dos trabalhos 

técnicos é garantida, as propostas de desenvolvimento vão sedimentando-se à medida que 

agentes externos e atores locais aprofundam os canais de planejamento, ação e avaliação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

RECONSTRUINDO O CAMPO EMPÍRICO: O ASSENTAMENTO 

VITÓRIA DO SÃO ROQUE 
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CAPÍTULO 3 RECONSTRUINDO O CAMPO EMPÍRICO: O ASSENTAMENTO 

VITÓRIA DO SÃO ROQUE   
 

 
A liberdade não chega por acaso, mas pela práxis de sua busca, pelo 
conhecimento e reconhecimento da necessidade de luta por ela 
(FREIRE, 1975) 
 
 

 
Este capítulo foi construído a partir da categorização dos dados resultantes das 

entrevistas realizadas com os 20 (vinte) trabalhadores rurais residentes no PA Vitória de São 

Roque. Durante as visitas ao assentamento buscou-se identificar o que os agricultores 

produzem e como produzem, na perspectiva de captar a forma como a assistência técnica se 

faz presente neste processo e como ela pode se inserir considerando-se a implementação e o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável.  

 

Como êxito do assentamento depende da capacidade de organização e mobilização de 

trabalhadores para a tomada de decisões e para conquista de melhores condições de vida, a 

primeira categoria apresenta singular importância já que ela aborda a forma como os 

agricultores articularam-se para pressionar o Estado e para definir estratégias de sobrevivência 

até que recebessem a terra. As categorias a segui abordam os sistemas de produção adotados 

no assentamento, assim como, os insumos agrícolas utilizados, a relação desenvolvida pelos 

assentados com a mata nativa e com os recursos hídricos e ainda, os cursos de capacitação e 

os projetos produtivos do Projeto de Assentamento Vitória do São Roque. 

 

Como os técnicos foram também entrevistados, em algumas sessões deste capítulo 

será possível identificar relatos destes profissionais acerca da forma como os assentados 

organizam e realizam suas atividades produtivas no assentamento. No entanto, o maior 

destaque ao trabalho do técnico será concedido no capítulo seguinte. 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A história do Assentamento Vitória do São Roque reflete o desejo de muitos 

agricultores espalhados pelo país, que sonham com seu pedaço de chão onde possam 

sobreviver, resistindo bravamente à opressão lhes imposta pelo latifúndio. A participação do 
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movimento de luta pela terra representa um avanço neste sentido, pois a socialização de 

experiências individuais e coletivas amplia a compreensão dos aspectos condicionantes da 

realidade concreta, mobilizando os sujeitos para realização de escolhas que os conduza a uma 

vida justa e digna.  Na verdade, trata-se de um processo educativo em que o agricultor 

constantemente transforma-se à medida que empreende esforços para transformar sua 

realidade. 

 

No caso do São Roque, um agricultor chamado Zé Miúdo possui especial contribuição 

para a realização desta conquista, pois foi ele quem descobriu a existência de terras ociosas 

para fins de reforma agrária no município de Cristinápolis, e que procurou o representante do 

MST residente nesta localidade para mobilização e preparação do pessoal, objetivando a 

ocupação de terras. A primeira reunião com esta finalidade ocorreu em agosto de 1995, com a 

participação de 06 agricultores que pertenciam a diferentes comunidades do município de 

Cristinápolis.  Esses sujeitos foram nomeados coordenadores do trabalho de base, além de 

definirem a linha política que orientaria as ações do grupo, eles deveriam também mobilizar 

mais pessoas para a realização da ocupação.  

 

O número de pessoas participando das reuniões cresceu significativamente, de modo 

que no terceiro encontro o grupo já possuía 150 (cento e cinqüenta) trabalhadores, sendo 

necessário massificar a formação política. As reuniões foram então utilizadas para reforçar o 

ideário do movimento em sua luta por reforma agrária, assim como também para organizar 

experiências de aprendizagem em que os sem terra pudessem visualizar na prática os desafios 

que envolvem esta luta. Assim, eles acabaram visitando o acampamento em Santa Luzia do 

Itanhi, a 40 Km de Cristinápolis, onde se confrontaram com um cenário de fome e falta de 

opção para trabalho. Em entrevista, um dos coordenadores admitiu que a experiência foi 

bastante chocante e que ele esperava certa desmobilização do grupo após ter presenciado uma 

realidade que poderia ser a sua futuramente. Contudo, para sua surpresa, o grupo voltou ainda 

mais fortalecido e obstinado a lutar pela causa. 

 

A segunda mobilização envolveu a participação de 60 (sessenta) agricultores que 

ocuparam a sede do INCRA por oito dias, reivindicando a desapropriação de áreas já 

ocupadas, vistorias de outras e créditos para os que já estavam assentados. Segundo um dos 

coordenadores do movimento, esta experiência foi bastante desafiadora porque as conquistas 
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por ela obtidas não beneficiariam os envolvidos diretamente. Eis que surge mais uma vez a 

intencionalidade do processo formativo empreendido pelo movimento de luta, pois na 

situação mencionada os trabalhadores tiveram a oportunidade de aprender e exercitar a 

capacidade de pressionar para obter um benefício. Antes da ocupação houve mais uma 

manifestação no município de Cristinápolis, que contou com a participação de 300 (trezentos) 

trabalhadores. 

 

A concentração para ocupação ocorreu no dia 16 de janeiro de 1996, a 13 quilômetros 

da fazenda São Roque. As 387 (trezentos e oitenta e sete) famílias permaneceram neste local 

até a 23 horas, para então partiram em marcha. Quando finalmente chegaram à fazenda já 

eram 2 horas da madrugada, o cansaço dominou o grupo, que posteriormente daria inicio á 

organização do acampamento. As famílias foram divididas em grupos para execução de 

atividades como: limpar a área, cortar madeira e construção dos barracos. Diante do grande 

número de famílias ali acampadas, houve a necessidade de ampliar o número de 

coordenadores, os quais deveriam zelar pela segurança e pela disciplina, para que todas as 

tarefas definidas para cada grupo fossem de fato realizadas. 

 

O local escolhido para a construção do acampamento foi próximo ao Rio Real, na 

margem Sergipana. Segundo um dos coordenadores do movimento, esta foi uma forma de 

pressionar o governo, além disso, o local oferecia ao acampados uma visão privilegiada de 

quem se aproximava do acampamento. Ali permaneceram por dois meses até a chegada do 

dono da fazenda acompanhado do oficial de justiça portando a liminar de despejo, 

concedendo dois dias para a saída das famílias. As famílias resistiram, até que foi realizado 

um acordo entre os trabalhadores rurais e o INCRA, tendo o Instituto se comprometido a 

realizar a vistoria assim que o imóvel fosse desocupado.  

 

Enquanto aguardavam a vistoria, os agricultores permaneceram por 29 dias acampados 

em um sítio próximo à Fazenda São Roque, quando então decidiram ocupá-la novamente. 

Nesta ocupação, a organização do acampamento foi aperfeiçoada. Com a contribuição de uma 

representante da Diretoria Estadual do MST, houve a formação dos setores de Educação, 

Saúde, Frente de Massa, Formação, Produção e Finanças, os quais teriam coordenadores e 

seriam compostos de acordo com a afinidade e habilidade de cada trabalhador.  
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A organização representa um aspecto muito importante para manter os acampados 

mobilizados, a formação dos setores foi um importante passo nesse sentido. Outro fator que 

contribuiu foi a formação do grupo responsável pela animação e comunicação do 

acampamento. Assim surgiram as músicas que além de animarem, tinham forte apelo à 

existência e a permanência na luta.  

 

Quando chegou a segunda ordem de despejo, as famílias acampadas já estavam 

produzindo numa área coletiva de trinta hectares, então eles formaram uma comissão para 

fazer um acordo com a juíza, a qual permitiu que eles ficassem na terra até que conseguisse 

colher tudo que haviam plantado. Estrategicamente, os agricultores plantaram mandioca, além 

de milho e de feijão. Foi justamente a mandioca que permitiu que eles ficassem por mais 

tempo na fazenda. Enquanto a nova ordem de despejo não chegava, os agricultores resistiam 

às dificuldades da vida no acampamento, e procuravam manter acesa a esperança pela 

emissão do decreto de desapropriação pelo Estado, mas a produção já iniciada era pequena e a 

desmotivação de alguns começava dar sinal de evidência.  Quando a nova ordem de despejo 

foi emitida, os agricultores resistiram tentado negociar o novo prazo para colheita de 

mandioca, cultivada sem o conhecimento da juíza. Desta vez não houve negociação e a 

Secretaria de Segurança Pública foi novamente acionada. Quando os policiais se preparavam 

para intervir, finalmente foi emitido o Decreto de Desocupação em 05 de novembro de 1996.  

 

Neste momento, iniciam-se as negociações entre INCRA e os coordenadores do 

acampamento para definir o número de famílias que seriam assentadas. Das 179 (cento e 

setenta e nove) famílias ainda presentes na área, o Instituto insistia em assentar apenas 20, 

mas os agricultores tentaram ampliar este número para 30 (trinta) famílias. Quando o INCRA 

finalmente se posicionou a respeito, havia apenas 50 (cinqüenta) famílias. Das quais 30 

(trinta) foram contempladas com a criação do Assentamento Vitória de São Roque pela 

portaria INCRA/SR – 23/ Nº 11 de 12 de setembro de 1997. A maioria destes trabalhadores 

vivia na cidade de Cristinápolis e cidades como Umbaúba, Boquim, Itabaianinha, Indiaroba, 

Arauá.  

 

O assentamento possui uma população aproximada de 136 pessoas, das quais 58% são 

homens e 42% são mulheres. Conforme ilustra o gráfico a seguir: 
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População

Homens

Mulheres

 
 
 

Do total da população, 59% correspondem às faixas estarias de 16 a 50 anos, sendo 

também a parcela economicamente ativa do assentamento. A faixa etária inferior aos 16 anos 

de idade corresponde a 20% da população assentada e a faixa etária acima dos 50 anos 

corresponde a 21% da população23.  O gráfico a seguir ilustra esses dados. 

 

Distribuição da população assentada 

por faixa etária

Abaixo de 16 anos

Entre 16 - 50 anos

Acima de 50 anos

 
 

 
 A considerável população economicamente ativa do assentamento salienta a 

necessidade investimentos em educação e aperfeiçoamento profissional. No sentido de 

melhorar o desempenho produtivo do assentamento, tornando-o diversificado e ao mesmo 
                                                 
23 Dados extraídos do Plano de Recuperação do PA Vitória de São Roque fornecido pelo INCRA. 
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tempo integrado, de modo a garantir a sobrevivência das famílias assentadas e a geração de 

renda, sem destruir irreversivelmente os recursos naturais.  

 

   

O acesso ao assentamento é feito 

pela BR 101 no sentido Aracaju (SE) – 

Esplanada (BA), ele está a 127 (cento e 

vinte e sete) quilômetros da capital 

sergipana e a 10 (dez) quilômetros de 

Cristinápolis. O município de 

Cristinápolis pertence ao território Sul 

Sergipano, seu clima é subúmido, o qual 

se caracteriza pela distribuição de chuvas 

ao longo do ano, concentrando-se de 

abril a agosto, havendo somente de um a 

três meses secos, com totais anuais oscilando entre 1000 e 1400 mm anuais. A temperatura se 

mantém elevada, em torno dos 25°C, e pouco varia ao longo dos meses por causa da 

proximidade do oceano. Os efeitos da seca são pouco observados por se tratar de uma região 

de rios perenes e chuvas freqüentes. 

 

Os solos da região pertencem às classes Argissolos e Latossolos, que possuem 

coloração avermelhada, devido à presença de óxidos de ferro, produtos do intemperismo da 

rocha de origem. Estes solos são caracteristicamente ácidos e pobres em nutrientes. A textura 

arenosa aumenta o risco de erosão, principalmente quando o terreno é ondulado e colinoso, ou 

ainda se ocorre a retirada da mata nativa, pois as áreas ficam expostas à chuva que retira os 

nutrientes do solo por meio da lixiviação e escoamento superficial. 

 

Segundo dados fornecidos pela Prefeitura, sua população é de 16.519 habitantes. Já 

houve uma pequena modificação desde a realização do senso 2007 pelo IBGE, o qual 

apontava que a população rural era razoavelmente superior a urbana. Sua principal atividade 

econômica é a agricultura, com destaque para o cultivo de laranja em larga escala. A 

citricultura também é responsável pela absorção da maior parte da mão de obra presente no 

município.  

Figura 03: Núcleo urbano do assentamento, 
Cristinápolis/SE, 2010. Arquivo pessoal. 
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3.2 A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA PRODUTIVO 

 

 

A organização da 

produção de modo coletivo 

obteve considerável sucesso na 

fase inicial do PA Vitória do 

São Roque, este inclusive foi o 

argumento utilizado pelos 

trabalhadores para negociar o 

número de famílias a serem 

assentadas. A facilidade com 

que os trabalhadores se 

articulavam para realizar as 

atividades durante a fase de 

acampamento tornou viável a organização de grupos de produção, permitindo que 30 (trinta) 

famílias fossem assentadas ao invés de 20 (vinte), como queria inicialmente o INCRA.  

 

Segundo a engenheira agrônoma entrevistada, a proposta dos agricultores foi  acolhida 

pelo Instituto, porque este sempre buscou incentivar a adoção desta forma de organização, por 

entendê-la como importante para a aquisição de maior representação, facilitando o acesso a 

políticas agrícolas e financiamentos. Além disto, estruturalmente falando, a organização da 

produção de modo coletivo permitiria que todos os grupos de produção tivessem acesso a 

estradas para escoamento da produção e à água como é possível observar na planta baixa da 

Fazenda São Roque (ANEXO A). 

 

Na fase inicial do assentamento, os assentados chegaram a produzir coletivamente: 

coco, laranja, maracujá, mandioca, abacaxi, abóbora e melancia, além da criação bovina.  

Atualmente, a produção do assentamento é individualizada e entre os principais fatores que 

contribuíram para esta modificação, destaca-se a dificuldade dos agricultores articularem-se, 

estabelecendo um programa para o desenvolvimento de atividades, conforme esclarece um 

dos assentados “[...] Se todo mundo trabalhasse no coletivo, como tinha muitos que queriam 

Figura 04: Foto dos lotes produtivos do assentamento, 
Cristinápolis/SE, maio 2010.  Arquivo pessoal. 
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trabalhar no coletivo, aqui tava um lugar maravilhoso, mas quando chegava o dia de trabalhar 

tinha 12 ou 13 homens e o resto nada (ASSENTADO 07) 24. 

 

Apesar das vantagens econômicas, sociais e políticas conferidas, percebe-se que a 

organização coletiva do assentamento não é tarefa fácil. Dentre os complicadores está a forma 

como se estabelecem as relações produtivas e a própria divisão social do trabalho, que não 

sendo bem recebidas,  acabam desestabilizando o grupo, causando o afastamento dos 

integrantes descontentes. Por esta razão, é importante que o planejamento, a decisão e a 

execução de atividades estabeleçam-se de forma participativa, contemplando todas as 

instâncias da vivência dos agricultores em comunidade, como recomenda Blum (2001). Nesse 

sentido, os agricultores devem sentir-se livres para sugerir e opinar quanto à escolha dos 

sistemas agrícolas a serem desenvolvidos, assim como em relação à mão de obra utilizada em 

cada fase da produção. 

 

A dificuldade dos assentados em discutirem e entrarem em consenso quanto à 

organização da produção de modo coletivo foi um fator que certamente contribuiu para 

fortalecer os sujeitos que queriam a individualização da produção, pois, mesmo com o sucesso 

inicial, sempre havia aquele produtor que queria saber exatamente qual a extensão de sua 

terra. De certo modo, isso reflete uma lacuna no processo de formação inicial fornecido pelo 

MST, pois a todo tempo se disseminava os modelos de organização produtiva coletiva, mas 

não havia real entendimento pela família assentada da força que a coletividade tinha para a 

aquisição de melhorias na vida do assentamento e mesmo que o São Roque tenha vivenciado 

na prática a coletividade, percebe-se que ela não existia enquanto consciência para todos os 

assentados como salienta um dos dirigentes do MST: 

 

O modelo foi apresentado a eles, eles aceitaram, mas eu acho que não estavam 
prontos para isso. Então alguns exigiram a divisão do lote e com a divisão do lote 
acabou a idéia de trabalhar coletivo. Então com isso a gente percebe que a 
coletividade não foi trabalhada com o sentido de união, mas somente na questão da 
configuração do espaço (DIRIGENTE DO MST). 
 

 

                                                 
24 Os códigos foram utilizados em todos os relatos com o objetivo de salvaguardar a identidade dos sujeitos 
entrevistados  
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A engenheira agrônoma confirma esta assertiva, ao afirmar que se tivesse um trabalho 

de base diferenciado, a proposta de coletividade teria alcançado maior êxito. Atualmente, há 

incentivo maior do movimento e dos próprios técnicos no sentido de estimular a articulação 

dos agricultores, ainda que seja para a compra de insumos ou para a venda da produção. O 

INCRA também tem atuado neste sentido, a partir do financiamento de projetos para grupos 

de produção. 

 

As conseqüências da individualização fragilizam o desenvolvimento do São Roque, 

pois segundo os assentados, existe uma desigualdade nos tamanho dos lotes, não sendo todos 

que possuem acesso a água. Além disto, se antes da divisão a declividade já atrapalhava a 

retirada da produção pelo assentado, com a divisão, esta dificuldade tornou-se ainda mais 

acentuada, porque existem lotes em que o acesso só é possível a pé.  A dificuldade em 

trafegar, carregando água ou a produção, desanima os agricultores e criadores de animais, 

principalmente aqueles que já possuem idade avançada, os quais representam uma parcela 

significativa no assentamento. 

 

Além de reivindicarem a construção de estradas, a ampliação do tamanho dos lotes e o 

fornecimento de quites de irrigação foram fatores mencionados pelos assentados como 

necessários para dinamizar a produção, assim como para efetivar uma maior participação da 

família na atividade produtiva, como pode ser observado no fragmento abaixo:  

 

A gente tem idéia de ampliar, porque a quantidade de terra é pouca, nem se a gente 
tiver a idéia de criar não dá, não tem como. Pode ter uma vaca leiteira, até duas, mas 
se for para ela ir reproduzindo não tem espaço, não tem condições de manter. A 
gente sabe que se tiver dois hectares de terra irrigado tem ocupação para família 
toda, tem trabalho e tem renda (ASSENTADO 20). 
 

 

A dificuldade de retirar da terra o bastante para garantir a sobrevivência da família e a 

geração de renda tem dificultado a participação de todos os membros das famílias nas 

atividades produtivas, por isso muitos chefes de famílias precisam vender sua força de 

trabalho nas fazendas vizinhas, enquanto as mulheres ficam com a responsabilidade de 

“tocar” a roça juntamente com os filhos quando esses estão no assentamento, porque eles 

também por vezes precisam recorrer a empregos fora do assentamento quando a situação 

assim exige. 
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As mulheres sem dúvida exercem importante papel na configuração do espaço 

produtivo do São Roque. Não há diferenciação entre as atividades exercidas por elas e aquelas 

exercidas pelos seus companheiros.  Elas realmente fazem de tudo, inclusive esta é uma 

característica que persiste desde a época do acampamento, quando as mulheres além de 

participarem das atividades do setor de produção, faziam também a segurança do local. 

Atualmente as mulheres oferecem importante contribuição para o sustento da família, não só 

porque trabalham na roça, mas também porque exercem outras atividades como a venda de 

doces em casa, a confecção de artesanato e até mesmo a produção de extratos, sabonetes a 

base de ervas, como afirmou uma das assentadas: 

 

Roça é bom, não pode acabar, mas pra gente se sustentar só da roça é difícil. É 
fazendo artesanato, é fazendo bolsa, chinela que a gente compra e enfeita. Então a 
gente faz assim de dia tá na roça e de noite no artesanato eu não exponho faço por 
encomenda. Faço também meus sabonetes de aroeira, batateman pra pele, xampu de 
babosa, argila de abóbora que é para os ossos, também por encomenda. Aqui a gente 
tem que se virar para sobreviver (ASSENTADA 16, [sic]) 
 

 

Nesse sentido, a pluriatividade, ou seja, o desenvolvimento de atividades terciárias no 

assentamento representa uma importante estratégia adotada pela família no sentido de superar 

as instabilidades que permeiam o desenvolvimento da atividade agrícola. A diversificação de 

atividades na unidade familiar não a descaracteriza como tal, uma vez que as atividades 

terciárias contribuem freqüentemente com elementos positivos com os quais a própria família 

pode contar para viabilizar suas estratégias de produção presentes e futuras como afirma 

Alentejano (2001). Contudo, o reconhecimento de que a pluriatividade também representa 

uma estratégia crucial para sobrevivência das famílias assentadas deve contribuir para uma 

maior reflexão acerca das propostas de reforma agrária de modo que elas não se dediquem 

exclusivamente à agricultura. 

 

O envolvimento de toda a família em uma atividade que não seja exclusivamente a 

agricultura implica também em um processo de construção de conhecimento e troca de 

experiência entre gerações. Deste modo, cumpre-se um dos aspectos bastante peculiar da 

agricultura familiar, que é justamente a transmissão de conhecimentos dos pais aos filhos para 

que estes possam administrar os recursos e o trabalho familiar, garantido a sobrevivência da 

família e a geração de renda, frente às adversidades decorrentes da prática agrícola.  
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 Apesar das dificuldades que permeiam o desenvolvimento da agricultura, os 

assentados informaram que produzem laranja, maracujá, abacaxi e coco. Além dessas 

culturas, há o plantio de subsistência como milho, feijão, mandioca, batata-doce, amendoim. 

Há também criação de animais em menor proporção, com destaque para pecuária de leite e de 

corte e as criações de pequeno porte como galinhas, porcos, ovelhas e gansos. Dos 20 

assentados entrevistados 70% praticam exclusivamente agricultura, enquanto que os 30% 

restantes além desta atividade realizam também a criação de animais, conforme ilustra o 

gráfico a seguir.  

 

 

Atividades Produtivas do PA Vitória 

do São Roque

Agricultura

Agropecuária

 
 

 

Dos agricultores entrevistados apenas 30% destinam sua produção à venda, o que 

implica dizer que a agricultura praticada do PA Vitória do São Roque é essencialmente de 

subsistência. Dentre os cultivos destinados comercialização, a laranja é o principal produto.  

Com base nas entrevistas pode-se afirmar que a diversificação de produtos cultivados do 

assentado é uma importante estratégia para garantir a segurança alimentar da família, contudo 

ela precisa também avançar no sentido de promover a rentabilidade. 

 

A diversificação não deve estar relacionada apenas à prática de uma agricultura de 

subsistência mais estável, pois ela pode ser também uma importante estratégia de mercado e 
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de ocupação da mão de obra familiar.  Para tanto, faz-se necessário redimensionar o 

pensamento corrente e norteador das políticas públicas o qual considera a especialização e as 

economias de escala uma tendência e uma necessidade do desenvolvimento da produção 

agropecuária. Além disso, é preciso superar as dificuldades de técnicos que prestam 

assistência às áreas de assentamento, bem como dos próprios assentados, em planejar e 

implementar uma proposta de unidade produtiva familiar ao mesmo tempo diversificada e 

rentável.  

 

3.3 A UTILIZAÇÃO DE FERTILIZANTES E AGROTÓXICOS 

 

O assentamento possui solos caracteristicamente ácidos e pobres em nutrientes, por 

isso é importante a utilização de corretivos e adubos a fim de se viabilizar os cultivos ali 

realizados. Os agricultores conseguem estabelecer o vínculo entre a carência de nutrientes do 

solo e a necessidade de adubação, relacionando tal deficiência com a baixa produtividade 

alcançada pelas lavouras, conforme é possível observar nos relatos abaixo: 

 

No ano que a gente aduba direitinho a produção rende mais, no ano que a gente 
coloca pouquinho aí rende pouquinho também. Quanto mais coloca adubo mais 
produz, se não coloca produz pouco. (ASSENTADO 10). 

 
A terra é como a gente se não tomar fortificante aí abaixa. Quando a terra tá fraca a 
gente tem que colocar adubo (ASSENTADO 09). 
 
 

Cerca de 90% dos agricultores entrevistados informaram utilizar adubos químicos. 

Esse número bastante expressivo indica o quão acentuado é processo de assimilação pelos 

agricultores do padrão de produção da agricultura moderna, no qual a utilização intensiva de 

produtos químicos explica-se pela constante busca por maiores produtividades. Essa forte 

adesão dos assentados aos produtos químicos é uma questão bastante preocupante em razão 

dos riscos de impactos negativos ao ambiente, bem como em função de estabelecimento de 

uma intensa dependência de sistemas de créditos vinculados a indústria de agroquímicos. 

Nesse caso, ao adotar um modelo de produção que não tem condições de manter, sendo, 

portanto, social e economicamente inadequado a sua realidade, o assentado acaba se inserindo 

em um ciclo “vicioso” do qual dificilmente consegue sair sem prejuízos ecológicos, 

econômicos e socais. 
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Os riscos supracitados tornam-se ainda mais acentuados diante da incipiência de 

informações e da ausência de orientação técnica quanto ao manuseio e/ou quantidade de 

agroquímicos. Não houve entre os assentados aquele que soubesse informar ao certo a 

composição dos adubos químicos utilizados. Por outro lado, foi significativa a quantidade de 

agricultores que afirmaram realizar a adubação sem qualquer orientação técnica, como se 

pode atestar na fala de uma das assentadas: 

 

Ah minha fia, ninguém me diz a quantidade não, eu vou colocando a quantidade, se 
a planta não morrer, aí sei que coloquei a quantidade certa (ASSENTADA 03, [sic]). 
 
 

A ausência de uma orientação técnica mais freqüente e efetiva nas áreas de produção 

contribui para o desenvolvimento destas experiências, as quais, se apresentarem resultados 

positivos, são copiadas pelos assentados dos lotes vizinhos. Como reconhece o técnico da 

área: “[...] ele ver que na propriedade de um dá certo, então ele acha que se usar na dele vai 

dar também” (TÉCNICO AGRÍCOLA 01). 

 

Em consonância um dos assentados também admite o quão espontâneas são estas 

experiências: “[...] a gente tá botando aleatoriamente, faz por intuito, mas a gente nunca fez análise 

da terra” (ASSENTADO 20, [sic]). 

  

Segundo os assentados ao longo dos quatorze anos do assentamento, a coleta de solo 

para análise ocorreu somente uma vez e não houve repasse dos resultados pela equipe técnica 

que a realizou. O conhecimento das condições naturais de uma área é imprescindível para a 

realização de qualquer prática agrícola que se pretenda sustentável. A negação ou omissão 

desta particularidade ao assentado faz com que suas iniciativas experimentais se constituam 

em uma “prática cega” com acentuados riscos de fracassos.  

 

Por outro lado, quando se concede ao assentado uma formação mais sólida e 

continuada, pode-se contribuir para que este sujeito perceba que o exercício de uma maior 

autonomia para solucionar problemas do cotidiano, deve ser permeado pelo sentido de 

responsabilidade que ele deve ter consigo mesmo e com o ambiente como um todo. Sem 

dúvida, esta é uma postura a ser estimulada e subsidiada pelo técnico. No entanto, a 

quantidade e a variedade de atividades exercidas por este profissional dificultam um 

atendimento mais freqüente e individualizado aos lotes de produção. 
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Noutro sentido, é importante salientar que o desenvolvimento pelo assentado de uma 

postura econômica e ambientalmente coerente não depende única e exclusivamente do 

técnico, é necessário que haja uma predisposição do sujeito, uma flexibilidade ao novo. Os 

profissionais que prestam assessoria técnica ao assentamento entendem que a mudança de 

concepções e de comportamentos perpassa por um processo formativo gradual e participativo. 

Esta prerrogativa é admitida também pelo representante do MST entrevistado, segundo ele, o 

movimento tem investido em cartilhas explicativas, mas nada pode ser imposto, pois a família 

pode até gostar do discurso, mas na prática ainda preferem os químicos. 

 

Mesmo que não seja uma tarefa fácil, é possível notar no São Roque sinais de 

superação do químico em favor do orgânico tendo em vista o bem estar da família: 

 

Acho que o pessoal prefere o químico, eu gosto de misturar, ter mais aquela 
consciência de não tá usando somente o químico, porque não é bom pra saúde, agora 
tem gente que não tem consciência que o químico faz mal, ao longo prazo, aquele 
mal de comer veneno (ASSENTADO 19). 
 
 
O pessoal daqui diz que só tem fé no químico, eu levo fé no meu esterco. A 
vantagem do orgânico é que tem uma comida de qualidade, não to jogando a vida de 
minha família em risco. O adubo orgânico é adubo da mesma forma, é um adubo 
que combina com terra, se é de você tá tirando a vida dela, você tá ajudando, porque 
o adubo orgânico vira a mesma terra (ASSENTADA 16). 
 

 
A resistência mencionada pelos assentados foi também explicitada pelo técnico da 

área:  

O produtor quer botar o produto hoje e ver logo resultado. Só que com o natural tem 
que ter um pouco mais de paciência. A gente ta tentando, mostrando lado bom, 
sabemos que e difícil, mas vamos ver no futuro, com a conscientização, pra ver 
como é que fica (TÉCNICO AGRÍCOLA 01). 
 
 

De fato o técnico tem sérios desafios a enfrentar, os quais exigem um trabalho mais 

planejado, articulado e dialogado com assentado, a fim de romper a visão que busca a 

maximização da produção e da produtividade a qualquer custo e em pouco tempo. O uso do 

agrotóxico já foi uma constante entre os assentados, agora há um decréscimo, talvez por conta 

da saúde, pois houve casos de intoxicação, como declara um dos assentados: “[...] quase 

morro, fui parar no hospital, hoje não quero mais saber” (ASSENTADO 10). 
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Contudo há avanços em relação ao combate a pragas e doenças, conforme esclarece o 

técnico da área: 

 

Estamos trabalhando o uso da manipueira, que eles jogam fora, mas que poderiam 
usar pra combater a praga. E até mesmo porque é uma questão financeira, é melhor 
trabalhar com produtos naturais, resultantes do próprio assentamento (TÉCNICO 
AGRICOLA 01). 
 
 

Além de ressaltar as vantagens ambientais, é importante destacar também as 

financeiras, especialmente no caso do São Roque em que há famílias que não têm como 

comprar o adubo ou veneno. Ao evitar ao máximo a entrada de insumos que podem ser 

obtidos no próprio assentamento, caminha-se em direção à autonomia, contribuindo para que 

as atividades agrícolas sejam de fato sustentáveis, ou seja, elas podem ser repetidas ao longo 

do tempo por serem menos degradantes e menos dependentes de elementos externos ao 

agroecossistema.  

 

3.4 A PREPARAÇÃO DO SOLO: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
 

A preparação do solo é realizada com a utilização de instrumentos como enxadas, 

enxadecos, foices. O emprego de tratores é realizado por aqueles que possuem terrenos menos 

acidentados e que podem pagar por este serviço.  

 

As queimadas em muitas situações foram mencionadas como técnica para limpar o 

terreno, como bem atesta o assentado: “[...] Às vezes tem área que a pessoa é obrigada a queimar 

porque os matos tomam conta e a pessoa não tem como cuidar, não tem como pagar uma máquina, aí 

tem que passar fogo” (ASSENTADO 14). 

 
 

Ou para adubar o solo como salienta a agricultora: 

 

Às vezes o mato está muito grande e aí a gente quer fazer plantação e aí a gente 
divide o mato e metade a gente coloca na laranja e aí a outra metade a gente queima. 
No lugar que a gente queima, aí como se ficasse um adubo e quando a gente planta 
nesse lugar é como se a lavoura ficasse mais bonita e mais forte (ASSENTADA 12).  
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Os efeitos do fogo na atividade agrícola podem ser positivos ou negativos, 

dependendo da forma como a técnica é utilizada. A queima produz cinzas ricas em nutrientes, 

os quais precisam ser rapidamente utilizados, pois do contrário podem ser perdidos por 

lixiviação.  A perda de nutrientes por lixiviação acentua a necessidade de um período de 

pousio. O respeito a esse processo de recuperação da cobertura do solo é bastante difícil na 

agricultura praticada nos assentamentos, pois os lotes são pequenos e muitas famílias 

dependem exclusivamente de tudo que é produzido na terra. Nesse sentido, fatores de ordem 

econômica, sociais encurtam o período de pousio e fazem da utilização do fogo uma prática 

insustentável, já que ela é realizada de forma intensa e freqüente. 

 

A resistência à modificação deste hábito tem sido sentida pelos técnicos agrícolas 

responsáveis pela área, os quais afirmam realizar um trabalho informativo sobre os danos 

ambientais decorrentes da utilização frequente de queimadas, mas segundo estes profissionais, 

romper com práticas que são transmitidas ao longo dos anos, de geração a geração, não é 

tarefa fácil, requer tempo e muito diálogo, conforme declara o técnico agrícola que há muito 

tempo acompanha as atividades produtivas do São Roque: “[...] eles passaram uma vida vendo o 

pai fazendo, então não dá pra mudar uma coisa de uma hora pra outra, é preciso ter paciência e muita 

conversa” (TÉCNICO AGRÍCOLA 02). 

 

 

 
    Figura 06: Foto sobre danos aos laranjais provocados por queimadas.  
 São Roque, março, 2010. Arquivo pessoal 
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O processo de queimadas tem prejudicado também a criação de animais. Como 

houve pastos queimados, o assentado teve que abrigar o gado no fundo do quintal, como 

ilustra a foto a seguir.  

 

 
Figura 07: Foto de Bois confinados no quintal de um assentado depois da queima de seus pastos. 

São Roque, março, 2010. Arquivo pessoal 
 

Assim, os técnicos têm importante papel quanto ao estabelecimento de formas 

alternativas de manejo do solo. No caso do São Roque esta perspectiva é tão necessária 

quanto urgente, pois a utilização de queimadas tem comprometido não só a produtividade, 

mas também as relações entre os assentados. 

 

 

3.5 A RELAÇÃO DOS ASSENTADOS COM A MATA NATIVA 

 

Segundo os assentados, a única pressão exercida contra a mata nativa ocorreu por 

causa da construção da casas da vila, desde então, eles revelaram manter uma relação de zelo 
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e vigilância em relação a Reserva Legal25 que tem área de 74,6 ha aproximadamente (Figura 

06). 

 
Figura 08 – Foto da Mata Nativa, São Roque, maio 2010 

Arquivo pessoal, 
 

 Os moradores mais antigos do assentamento afirmam que este cuidado existe desde a 

fase de acampamento, quando se iniciaram as discussões acerca da preservação da mata. 

Neste momento, ficou definido que ninguém poderia fazer qualquer derrubada e as pessoas 

que infligissem à regra do grupo seriam expulsas do acampamento, e assim ocorreu quando 

cinco infratores desrespeitaram o acordo firmado pela comunidade acampada.  O assentado 

comenta que o princípio do MST que apregoa a valorização da vida em seu mais amplo 

aspecto, norteou a iniciativa de proteção adotada pelos trabalhadores rurais durante a fase de 

acampamento. 

 

De fato, este é um importante princípio que deveria orientar o estabelecimento de toda 

e qualquer atividade humana, pois nele reside o respeito a todas as formas de vida. A vida 

humana é somente mais uma dentre todas as outras formas de vidas que interferem e podem 

contribuir para manter o equilíbrio de um ecossistema. Neste sentido, a busca pela 

                                                 
25

  O Código Florestal define reserva legal como área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora 
nativas. 
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transformação social não deve distanciar-se da busca pela preservação/conservação dos 

recursos naturais, visto que a primeira instância depende demasiadamente da segunda. 

 

Contraditoriamente, os sistemas de produção adotados têm assumido cada vez mais 

característicos do modelo de produção da agricultura moderna, no qual a utilização intensiva 

dos recursos naturais justifica-se pela constante busca de maiores produtividades. No caso dos 

assentamentos, a degradação dos recursos naturais reflete uma atitude de tentar retirar da terra 

o bastante para garantir a sobrevivência e a permanência da família assentada em seus lotes, 

justificando a luta empreendida em favor da reforma agrária.   

 

Deste modo, o dilema entre produzir e não conservar (áreas agricultáveis) e conservar 

e não produzir (área de reserva legal) faz-se presente na organização do espaço produtivo de 

todo assentamento. No caso do São Roque já existe reivindicação entre os agricultores para 

redução da área de reserva tendo em vista a ampliação das áreas agricultáveis, onde ainda 

prevalece a ilusão de que se pode fazer de tudo para alcançar maiores produtividades, não 

importando a gravidade dos danos ambientais causados. 

 

Eis que surge mais um desafio para o técnico, pois ele deverá criar possibilidades para 

demonstrar que o êxito de uma atividade agrícola depende do correto e eficiente manejo dos 

recursos naturais, o qual não deve se restringir às áreas agricultáveis, mas pode destinar-se 

também às áreas de reserva legal. Inclusive a Lei Nº 4.771/ 65 aponta esta possibilidade no 

segundo parágrafo e terceiro parágrafo do Art. 16  

 

A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada 
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios 
técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses 
previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas 
(BRASIL, 1965) 
 
 
Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em 
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de 
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, 
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas (BRASIL, 
1965) 
 
 

Já existem experiências no país em relação à implantação de projetos de natureza 

sustentável nas reservas legais, mas é preciso que as universidades, os órgãos ambientais 
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dialoguem com técnicos e assentados tendo em vista a construção de propostas de uso 

sustentável para esta área. Enquanto estas propostas não se concretizam, com base nas 

entrevistas, pode-se dizer que as orientações dos técnicos agrícolas e de órgãos como INCRA 

e IBAMA direcionam-se a restrição quanto à utilização da reserva legal. Nesta perspectiva, os 

assentados do PA São Roque revelaram não realizar qualquer atividade impactante na área de 

reserva legal. Embora admitam retirar madeira, os assentados atribuem às pessoas de fora do 

assentamento à maior responsabilidade pela modificação da mata.  Conforme é possível 

observar no relato abaixo: 

 

Ela tá mudando e só não tá mudando mais porque a gente impata. É o seguinte, você 
mora aqui, não pode deixar ninguém tirar madeira, quando você anda por dentro da 
mata, aí dá pra ver a bagaceira. A gente deu pra investigar e viu os tirador de 
madeira, quer dizer que quando a gente saía, os caras vinha e solava mesmo.  O 
INCRA e o IBAMA teve aqui e disse pra não tirar de jeito nenhum, se a gente 
precisar pra uma cerca, pra fazer um divisão, pode tirar, mas tem que saber tirar, pra 
não tirar de um lugar (ASSENTADO 13 [sic]). 
 
 

Além dos técnicos e dos órgãos supracitados, os próprios assentados procuram estar 

atentos para evitar a retirada da madeira pelos próprios companheiros, conforme esclarece que 

“[...] aqui todo mundo se aconselha uns aos outros, pra não desmatar, os técnicos sempre orientam pra 

não desmatar” (ASSENTADO 14).  

 
O discurso de intocabilidade torna-se destoante quando se tem dezenas de famílias 

com dificuldades para retirar da terra o bastante para sobreviver e gerar alguma renda. No 

entanto, esta prerrogativa não deve contribuir para introduzir nas áreas de reservas legais os 

sistemas de produção insustentáveis desenvolvidos nas áreas agricultáveis. Sobretudo porque, 

deve-se procurar estabelecer sistemas produtivos complementares, com base na utilização 

racional dos recursos naturais, na diversidade de culturas, de modo a poder garantir a 

segurança alimentar das famílias assentadas, assim como a geração de renda.  

 

 

3.6 RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

O assentamento é banhado em sua extremidade sul pelo Rio Real e possui riachos de 

curso perene. Segundo os assentados são três riachos: o riacho do Rodrigues, riacho do Ouro 

e Riacho da Prata. O rio Real nasce no Estado da Bahia, mas percorre até sua foz oito 
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municípios do Estado de Sergipe: Poço Verde, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, 

Cristinapólis. Itabaianinha, Tomar do Geru, Umbaúba, Indiaroba, tendo uma área de 2.568 

km2 que corresponde 11,6% do Estado, sua vazão média é de 20,46 m3/seg26.  

 

O abastecimento urbano e rural 

tem 8.8 mil m3/dia de água  

desenvolvidos dentro da bacia, 

principalmente pelo projeto de 

elevação do dique da Barragem do 

Jabeberí. Desta fonte hídrica, 8.5 mil 

m3/dia (96%) de água são fornecidos à 

própria bacia e 0.4 mil m3/dia (4%) a 

outras bacias.  

 

A água consumida dentro da 

bacia é 42% proveniente da própria 

bacia e 58% de outras bacias hidrográficas.  O Rio Real tem um significado especial para o 

assentamento Vitória do São Roque, pois foi às margens deste rio que eles estabeleceram o 

acampamento e resistiram até que a terra fosse de fato conquistada. Além da importância 

histórica, o rio também se constitui em um espaço de lazer, pois as famílias costumam levar 

as crianças para pescar e tomar banho.  

 

Na maioria dos relatos, pode-se notar que o assentado procura preservar as margens do 

rio, mas impactos acontecem, principalmente em função da criação de animais próximo do 

rio.  Esta prática em muitas situações não foi percebida como nociva, como declara um dos 

assentados: “[...] A gente não corta pé de pau nenhum perto dele. A minha criação de animal é perto 

do rio, mas acho que isso não prejudica” (ASSENTADO 15). 

 

Outros impactos foram mencionados pelos assentados. Segundo eles, pessoas de 

comunidades vizinhas utilizam carrapaticida para “pescar” camarão,  

 

                                                 
26 Dados obtidos na página da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH)  

Figura 09: Foto do Rio Real, São Roque, maio, 2010.  
                 Arquivo pessoal 
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Eles colocam veneno pra matar camarão e a gente tá numa de pegar e denunciar. A 
gente sabe que camarão dá o ano todo e o pessoal joga carrapaticida, aí o veneno 
avança 500 metros rios abaixo, lá na frente o camarão tá pulando fora d’água, acho 
que tentando respirar. Se eles usam a rede pega pouco, usando veneno pega demais. 
(ASSENTADO 20 [sic]) 

 

Além deste impacto, os assentados mencionaram também a retirada de areia por 

sujeitos externos ao assentamento. Na ocasião, o discurso em defesa do rio esteve associado 

ao receio de ser multado pela infração sobre a qual não tem responsabilidade.  “[...] a gente 

tem que proteger sim. Não deixando pescar, não deixando pegar areia lavada em nossa área. Se a gente 

deixar pegar areia e o IBAMA souber a gente é que é multado” (ASSENTADO 11 [sic]). 

 

Por mais que a multa seja um poderoso instrumento coercitivo de ações impactantes, 

ela não deve ser o único meio utilizado para garantir a conservação dos recursos hídricos, 

deve-se procurar investir num processo educativo que amplie a percepção dos sujeitos quanto 

às atividades que podem diminuir a produtividade desses ambientes, gerando, 

consequentemente, um declínio na qualidade de vida da população que dele depende. 

 

A figura a seguir ilustra o ponto de captação de água para o assentamento, o local 

possui difícil acesso e fica distante da agrovila, o trajeto foi percorrido na companhia de um 

assentado, que recordou das dificuldades enfrentadas, principalmente pelas mulheres, para 

carregar água em baldes e bacias. A aquisição da bomba e a construção do sistema de 

encanamento trouxeram significativas melhorias à vida no assentamento.  

 
 

 
 
     Figura 10: Foto do ponto de captação de água para o assentamento, abril 2010. 
                       Arquivo pessoal. 
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3. 7 OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OS PROJETOS PRODUTIVOS DO PA VITÓRIA 
DO SÃO ROQUE 
 

A capacitação dos assentados é um importante elemento a ser considerado quando se 

busca o desenvolvimento do assentamento em termos econômicos e ambientais. Esta 

estratégia de intervenção técnica contribui para a disseminação de novos conhecimentos, cuja 

utilização pode dinamizar o sistema produtivo do assentamento e gerar melhorias nas 

condições de vida da família assentada.  

 

Concedendo-se a devida importância ao processo de fornecimento de créditos e 

aquisição de insumos, bem como ao acompanhamento técnico das atividades produtivas. Os 

cursos de capacitação podem originar exitosos projetos produtivos. Para tanto, é necessário 

que estes instrumentos sejam adequados à realidade do assentamento e que considerarem a 

receptividade do assentado a sua proposta. 

 

A receptividade do agricultor a uma nova estratégia de produção pode trazer em sua 

essência o desejo de modificação de vida, mas pode também revelar a curiosidade e a 

flexibilidade do sujeito frente ao desconhecido. No caso do São Roque, essas assertivas são 

verdadeiras e justificam a receptividade dos trabalhadores rurais aos cursos de capacitação.  

 

Segundo os assentados, as capacitações eram mais freqüentes na fase inicial do 

assentamento, hoje estas experiências de aprendizagem já não se realizam com a freqüência 

desejada por eles, o último ocorreu há cinco anos. Dentre os temas abordados, os assentados 

lembraram-se dos cursos sobre os cultivos de coco e de abacaxi, assim como dos cursos sobre 

avicultura, suinocultura, apicultura e piscicultura. De acordo com o gráfico a seguir, é 

possível observar que dos agricultores entrevistados apenas um afirmou não ter participado de 

qualquer curso. Daqueles que participaram, 75% dos agricultores lembram-se da experiência e 

os 20% restante informaram não possui lembranças dos cursos que ocorreram no 

assentamento. 
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Participação dos assentados nos 

cursos de capacitação

Não participou

Participou e tem 
lembrança

Participou e não  tem 
lembrança

 

 

Segundo os assentados, a dinâmica dos cursos apresentava um momento expositivo e 

um momento dedicado à prática. Acredita-se que esta dinâmica possa ter contribuído para que 

a grande maioria dos agricultores que participaram cursos tivesse guardado algumas 

lembranças destas experiências, já que muito do que era exposto teoricamente era 

demonstrado na prática como se pode notar no discurso deste assentado: 

 

Teve um curso pra criar abelhas, eu participei, tinha um cara lá falando, depois a 
gente foi ver uma criação de abelha, pra  ver onde coloca as caixa na mata, a gente 
teve que fazer as caixa, montamo uma cerraria, ele (o técnico) trouxe as tábua, 
ensinou como a gente fazia, se eu for fazer as caixas faço tranqüilo, tem os quadro 
pra abelha botar os mel, então o curso foi bom, se hoje eu resolver criar abelha sei 
tudo direitinho (ASSENTADO 09). 
 
 

 Como veremos no capítulo seguinte, a articulação entre teoria e prática é uma 

estratégia utilizada pelos técnicos ao realizar as intervenções nos assentamentos. Na 

concepção dos profissionais, esta é uma forma de conferir credibilidade às propostas 

apresentadas, como declara a engenheira agrônoma entrevistada: “não adianta você chegar 

num assentamento apresentar um projeto e dizer que dá certo, o assentado precisa ver na 

prática que pode dar certo”.  De certo modo, entende-se que a articulação entre teoria e prática 

viabiliza o reconhecimento das condições de produção de um assentamento, portanto, acaba 

contribuindo para vislumbrar as perspectivas de sucesso ou insucesso de uma determinada 

atividade produtiva.  
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 A linguagem do técnico constitui-se em outro elemento a ser considerado quando se 

analisa o aproveitamento dos cursos pelo assentado. A maioria dos trabalhadores rurais 

informou não haver dificuldade para entender o que os técnicos estavam discutindo, como é 

possível observar no relato a seguir: 

Mesmo não sendo letrado, os assentados são pessoas desinibidas, eles perguntam. 
Tem palavra que o técnico tem que falar na linguagem local. Os cursos que eu 
participei eu era o relator, aí a agente trocava muito, pra mim tava normal, dava pra 
acompanhar (ASSENTADO 20). 

 

 Entretanto, a dificuldade de ler e escrever manifestada por alguns assentados figurou-

se num empecilho para obtenção de melhores resultados por estes sujeitos, como declara os 

assentados:  

Já participei de muitos curso, mas eu guardo pouco na memória, porque eu não sei 
ler e nem escrever, assim fica difícil quem lê e escreve tem tudo anotado, quando 
quiser lembrar é só lê né? e eu que não leio guardo pouco na memória 
(ASSENTADO 14). 

 
Teve a explicação do técnico, foi muito boa. Agora quem sabia ler aproveitou tudo, 
quem não sabia foi entrando no ouvido e saindo por outro. Não sabe dar conta de 
nada (ASSENTADO 19).  

  
 

De fato, o investimento em educação no assentamento é uma meta a ser 

constantemente perseguida, principalmente quando se observa o gráfico de escolaridade.  Dos 

sujeitos entrevistados, 10% não foram alfabetizados, 45% só estudaram até a 1ª série, 35% 

estudaram até a 4ª série e 10% possuem ensino médio incompleto.  
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Escolaridade no PA Vitória São Roque

Não foram alfabetizados

Estudaram até à 1ª série

Estudaram até à 4ª série

Ensino Médio Incompleto

 

Dos cursos anteriormente mencionados resultaram projetos produtivos, como o do 

abacaxi, o qual não obteve os resultados esperados pelo agricultor que investiu no cultivo. 

Dentre os fatores que pode explicar o fato, destaca-se: a incipiente desenvoltura do assentado 

para gerir a atividade produtiva. 

 

Todo mundo plantou, engraçado que todo investimento que a gente pegou do banco 
a gente usou. Só que foi aquela questão de começo né? tudo que é pioneiro sofre um 
pouco, a gente investiu demasiado, a gente plantou 485 mil pé de abacaxi, aí quando 
deu, deu tudo de vez, aí saiu abacaxi a 0,10 centavos na época. O prejuízo foi 
grande, saiu duas carrada para Salvador e o dinheiro não deu nem pagar o frete 
(ASSENTADO, 19). 
 

  
 Apesar de mal sucedida, a experiência trouxe muito aprendizado ao agricultor do São 

Roque, que hoje reconhece a importância do conhecimento produzido acerca das condições de 

plantio e de venda do produto, como é possível notar na seguinte fala: 

 

Abacaxi aqui dá certo, não dá certo pra quem não planta. Eu sempre plantei abacaxi 
e sempre dá bom. Eu pesquiso tudo, abacaxi só serve pra plantar no mês de agosto, 
não pode plantar no inverno, porque senão ele não pega. Eu também não tiro abacaxi 
antes do tempo, só tiro no tempo que dá dinheiro e que tá maduro, porque eu não 
coloco remédio em abacaxi. 
 

  
 Além do cultivo do abacaxi, os assentados desenvolveram também o cultivo do coco, 

o qual também não obteve o sucesso esperado pelos assentados, dentre os fatores que eles 

utilizaram para explicar o fato, salienta-se a inadequação da cultura às condições do solo, bem 

como a falta de acompanhamento técnico: 
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Outro cultivo que a gente via que não dava certo foi o coco, porque a gente tem 
conhecimento, sempre trabalhou com a terra. Eu enchi meu sítio de coco, mas não 
deu certo, isso aqui não é terra pra coco (ASSENTADO 10). 
Nós plantemos uns coco e deu uma doença, nós falemos com os técnicos, aí eles 
levaram para fazer análise e até hoje não apareceu, nós não tivemo acompanhamento 
técnico não (ASSENTADO 09). 

 

 Ao que parece, projeto produtivo de coco foi introduzido no assentamento sem um 

estudo preliminar visando à identificação das reais condições para desenvolvimento da 

cultura.  Em conseqüência, os riscos de insucesso assumidos pelos assentados tornaram-se 

consideravelmente altos.  O fato é que assentamento desenvolveu a cultura, não obtendo o 

apoio técnico durante o processo, o resultado não saiu conforme o esperado, ocasionando a 

desmotivação dos trabalhadores rurais. Atualmente, ainda há o cultivo de coco no 

assentamento, porém a produção é pouco expressiva. 

 

 A falta de acompanhamento técnico foi também mencionada pelos agricultores como 

causa para o insucesso da criação de frangos e porcos. Segundo eles, houve investimento na 

aquisição de animais e na construção de galpões, mas falhas no manejo teriam comprometido 

a criação, ocasionando a perda dos animais, como é possível observar nos relatos a seguir: 

 

Faltou técnico na orientação da lida, porque teve as doenças da galinha, o técnico 
não apresentava o que a pessoa devia dar, teve doença do porco, perdi numa base de 
quinze cabeça de porco, ele falava o remédio, quando pensava que não, o porco 
morria (ASSENTADO 11). 
 
 
As galinha, não deu certo por causa da falta de técnico, porque deu aquele negócio 
de morrer, morreram tudo. A mesma coisa aconteceu com os porcos, a gente não 
sabia o porquê. Quando o técnico vinha passava o remédio, mas tinha jeito 
(ASSENTADA 19). 

   
 
 As falhas no manejo das culturas e das criações, bem como as dificuldades de sanar 

problemas decorrentes do surgimento de pragas e doenças indicam a fragilidade do processo 

informativo que antecede a introdução dos projetos produtivos no assentamento. Por esta 

razão, o acompanhamento técnico sistemático faz-se necessário, principalmente para aquelas 

atividades que os assentados não têm familiaridade com as técnicas de manejo, pois como 

salienta um dos assentados os cursos de capacitação acabam oferecendo somente uma noção 

das técnicas de manejo: “teve o curso de suinocultura, aí teve uma prática, teve a construção 

das pocilgas, mas foi só uma questão de você ter os primeiros socorros” (ASSENTADO 20). 
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Diante do exposto, pode se afirmar que os cursos de capacitação são importantes 

porque apontam novas perspectivas para setor produtivo de um assentamento. Entretanto, o 

sucesso das atividades recém introduzidas requer acompanhamento técnico, a fim de 

consolidar as informações difundidas preliminarmente e no sentido de sanar dúvidas que 

permeiam a prática cotidiana do agricultor. 

 

 As atividades anteriormente mencionadas concentraram-se nos primeiros anos do 

assentamento, período em que os serviços de assistência técnica eram bastante prejudicados 

pela descontinuidade dos convênios estabelecidos e pelos atrasos de salários como reconhece 

um dos agricultores: 

 

Naquela época tinha muita dificuldade, não tinha recurso para eles estarem 
acompanhando. As coisas ainda funcionava na base do convênio e quando o 
convênio acabava, os técnicos ficava a Deus dará. E aí como você vai acompanhar 
as atividades sem dinheiro, sem nada, não tinha como (ASSENTADO 20). 
 

 
 Comparadas as atividades supracitadas, a piscicultura e apicultura são atividades 

desenvolvidas mais recentemente no assentamento. O curso sobre apicultura obteve 

significativa participação dos assentados, porém os cuidados exigidos pelo manejo 

contribuíram para inibir o interesse pelo projeto, como salienta o agricultor: “a apicultura não 

é um negócio que dá para você pegar e largar lá, tem o tempo de ficar mudando elas de lugar, 

pra onde tem flor” (ASSENTADO 15). E mesmo aqueles que aderiram ao projeto, 

desmotivaram-se em razão da falta de compromisso de integrantes do grupo de produção, na 

fase de captura das abelhas, como é possível notar: 

 

participei do curso, andei fazendo caixas, tava gostando de lidar com elas, mas 
depois não deu certo, os parceiros andou descontrolando, não queriam pegar as 
abelhas, eu andava pra cima e pra baixo atrás de abelhas, e o companheiros só queria 
comer, sem ajudar” (ASSENTADO 09).   

  

Além das peculiaridades no manejo, a apicultura parece não ser uma atividade muito 

atrativa para os assentados por causa dos custos envolvidos na implementação e manutenção, 

como salienta um dos assentados: “a questão da apicultura não é muito barato, tem que ter 

macacão, bota, tem que ter aparelho de fazer fumaça, tem que ter casa pra beneficiar o mel” 

(ASSENTADO 20). Nesse sentido, o desenvolvimento da apicultura pede uma melhor 

organização dos agricultores que a princípio apresentaram interesse em desenvolver a 
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atividade, assim como é necessário também criar um projeto que conceda inicialmente a infra-

estrutura necessária para implementação e desenvolvimento da atividade.  

 

A piscicultura foi outra atividade produtiva precedida por um curso de capacitação, 

muitos assentados aderiram ao projeto, mas não conseguiram tirar proveito do investimento 

realizado. Não há explicação técnica para insucesso da atividade. Em entrevista, os 

trabalhadores rurais apontaram como possíveis causas: a existência de um predador, a falta de 

experiência na aquisição dos peixes e a falta de acompanhamento técnico.  Apesar do 

prejuízo, os assentados ainda manifestaram interesse em desenvolver a piscicultura: “[...] 

piscicultura é bom porque o dinheiro vem logo, ela deve ser um projeto coletivo, onde a 

partilha complementaria a produção. Mas a gente precisa de um técnico pra ajudar na lida” 

(ASSENTADO 20).  

 

As dificuldades encontradas pelos assentados ao desenvolver os projetos produtivos 

acabou gerando certa frustração e desconfiança, isso acaba exigindo da equipe técnica um 

trabalho de base melhor elaborado e planejado, o qual não se restringe à realização dos cursos 

de capacitação, mas busca através da intervenção continuada, envolver os assentados, 

impulsionando-os a vislumbrar estratégias de sobrevivência e de geração de renda 

compatíveis com as condições econômicas, sociais, ecológicas de que o assentamento dispõe. 

A equipe técnica também poderia estimular a implementação e o desenvolvimento de projetos 

de natureza coletiva, algo que precisa ser potencialmente trabalhado no PA Vitória São 

Roque, pois a dificuldade de articulação entre os agricultores tem comprometido o 

desenvolvimento do assentamento. 

 

O êxito produtivo e ambiental de um assentamento não se inscreve única e 

exclusivamente em função da atuação dos técnicos, contudo é preciso salientar que a 

intervenção destes profissionais exerce papel fundamental na organização e no 

desenvolvimento deste espaço.  De certo modo, esta proposição é partilhada pela engenheira 

agrônoma que acompanha o São Roque há dois anos: 

 

Eu acredito que existe uma equipe técnica que cria subsídios para o assentamento. 
Um assentamento é reflexo do trabalho técnico desenvolvido. No caso do são roque, 
se no momento que ele tivesse recebido a assistência técnica organizada, 
comprometida, eu acho que a resposta poderia ser melhor (ENGENHEIRA 
AGRÔNOMA). 
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 A forma como a assistência técnica está estruturada atualmente permite afirmar que 

houve avanços, principalmente no que se refere à proposta de articulação dos profissionais 

para o planejamento e execução das atividades fora e dentro do assentamento. No entanto, há 

também entraves que precisam ser superados, como o excesso de atividades acumuladas por 

um técnico. Segundo os técnicos, a sobrecarga de atividades dificulta o atendimento 

individualizado aos lotes, justamente o aspecto que o assentado do São Roque mais 

reivindica:  

O técnico devia chegar fazer a reunião e depois chamar todos os trinta,  vamo descer 
no lote de vocês, pra ver o que tem no lote, pra ver o que pode fazer no lote, o que 
vão plantar. Eu acho que é melhor assim. Agora, chegar, conversar e ir embora não 
adianta não, porque não viu o que eu fiz e o que eu não fiz (ASSENTADO 09). 
 

 
 A reivindicação do assentado torna-se bastante pertinente quando se percebe que 

dificuldades encontradas diariamente não são integralmente contempladas nas reuniões. 

Entretanto, as reuniões correspondem às principais estratégias de intervenção utilizadas pelos 

técnicos. As causas e conseqüência decorrentes desta prática e de outras utilizadas pelos 

técnicos são objeto de análise do capítulo seguinte. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

ASSESSORIA TÉCNICA EM ASSENTAMENTOS RURAIS: 
POSSIBILIDADES E DESAFIOS
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CAPÍTULO 4 – ASSESSORIA TÉCNICA EM ASSENTAMENTOS 
RURAIS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 
 

 
“Nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional, só a 
configuração de todas elas torna a natureza e a sociedade inteligível” 
(SANTOS, 2009, p.88). 

 
  

Este capítulo é dedicado à análise dos elementos que caracterizam as atividades 

técnicas, os quais serão discutidos na perspectiva de destacar suas potencialidade e limitações 

quanto ao desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis nos assentamentos. Partindo-se 

do pressuposto de que a educação possui papel fundamental no desenvolvimento de destas 

práticas, cabe então destacar o quão próximas ou distantes estão as intervenções técnicas de 

um processo educativo. 

 

Nesta perspectiva, entrevistas foram realizadas com 05 (cinco) técnicos, um 

coordenador da empresa que presta serviços atualmente no Estado, um representante do MST 

e um dos coordenadores de ATES do INCRA, mais especificamente, o responsável pela 

equipe técnica que atua no PA Vitória do São Roque. Os dados por meio desta técnica foram 

categorizados de acordo com as semelhanças e divergências no discurso.  

   

 
4.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA EM SERGIPE 

 

A assessoria técnica em Sergipe está estruturada atualmente mediante parceria entre o 

INCRA e o Centro de Formação em Agropecuária Dom José Brandão de Castro (CFAC). A 

empresa de assistência técnica, vinculada ao MST, passou por um processo de licitação a fim 

de integrar o Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária 

(ATES), o qual foi criado em 2003 com o objetivo de assessorar técnica, social e 

ambientalmente as famílias assentadas nos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária. 

  

Em suma, a ATES tem como objetivo principal promover a viabilidade econômica, a 

segurança alimentar e nutricional; a sustentabilidade socioambiental e a promoção da 

igualdade nas relações de gênero, geração, raça e etnia nas áreas de assentamento (MANUAL 

DE OPERAÇÕES. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA 

AGRÁRIA, 2008). Metodologicamente, o Programa de ATES tem como referencial o que 
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está proposto na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária (PNATER). Portanto, as ações devem possuir um caráter 

educativo, buscando promover a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a 

construção de processos de desenvolvimento sustentável e a adaptação de tecnologias 

voltadas para a construção de agriculturas sustentáveis.  

 

Deste modo, a intervenção dos agentes de ATES deve ocorrer de forma democrática, 

adotando metodologias participativas, por meio de um enfoque pedagógico construtivista e 

humanista, tendo sempre como ponto de partida a realidade e o conhecimento local. Isso se 

traduz, na prática, pela animação e facilitação de processos coletivos capazes de resgatar a 

história, identificar problemas, estabelecer prioridades e planejar ações para alcançar as 

soluções compatíveis com os interesses, necessidades e possibilidades dos atores envolvidos. 

Esta metodologia deve permitir também a avaliação participativa dos resultados e do 

potencial de replicabilidade das soluções encontradas para situações semelhantes em 

diferentes contextos (MANUAL OPERACIONAL DE ATES, 2008). As ações de ATES 

estão sob responsabilidade da Divisão de Desenvolvimento do INCRA, onde existe uma 

Comissão de ATES constituída por três funcionários responsáveis por acompanhar e fiscalizar 

as atividades desenvolvidas pelos técnicos. 

 

Em todo Estado as ações do INCRA em parceria com a CFAC são viabilizadas por 

meio das atividades dos Núcleos Operacionais de Assistência Técnica, em um total de onze 

núcleos, constituídos por uma equipe multidisciplinar de profissionais de nível técnico e 

superior. O núcleo que atende ao São Roque é o de Estância, que possui 03 (três) profissionais 

de nível superior (Engenheiro Florestal, Engenheiro Agronômico e uma Pedagoga) e 05 

(cinco) de nível médio que são técnicos agrícolas.  

 

Os profissionais de nível médio ficam em contato mais direto com as famílias 

assentadas, são eles que além de darem suporte às atividades produtivas no assentamento, 

respondem também pela identificação das mais variadas demandas das famílias assentadas, 

tais como, licenciamentos, projetos agrícolas, cursos de capacitação, assistência médica, 

moradia, dentre outros.  Aos profissionais de nível superior, cabe a tarefa de coordenar, 

supervisionar as atividades dos técnicos agrícolas concedendo algum suporte no que se refere 

ao desenvolvimento de projetos, palestras, oficinas, dentre outros. Além disso, eles têm a 

função de agilizar o atendimento das demandas identificadas nos assentamentos, para isso eles 
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contam com o apoio do articulador. São cinco articuladores, contratados pelo INCRA, tendo a 

função de buscar parcerias junto às prefeituras, bancos, cartórios, ou seja, estes profissionais 

atua amenizando a sobrecarga dos profissionais de nível superior, assim como funciona como 

agente de fiscalização do INCRA. 

 

Os técnicos agrícolas costumam visitar de 100 (cem) a 120 (cento e vinte) famílias, 

número que tende a aumentar sobremaneira em se tratando do trabalho realizado pelos 

profissionais de nível superior, que teoricamente, deveriam acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos em todos os lotes dos assentamentos vinculados a cada núcleo operacional. 

Entre os técnicos entrevistados, há um consenso de que se o número das famílias fosse menor 

o trabalho poderia render melhores resultados como se pode constar neste relato: 

 

Já tá bem melhor do que foi um dia, mas que poderia diminuir mais, pra que seja 
possível dar um acompanhamento caso a caso, pra poder pegar particularidades, pra 
você ter tempo de propor. Um técnico que vai a um assentamento precisa ter tempo 
para conversar, planejar com as famílias. Eu que sou engenheira florestal, eu sou 
responsável por 700 famílias, então de fato eu não consigo dar assistência a todas 
essas famílias, então tem assentamento que eu vou uma vez, tem outros que já tem 
um trabalho que é possível ver mais resultados, mas isso requer uma dedicação 
maior. Acho que a primeira coisa que a gente precisa é um rearranjo de número de 
família por profissional (ENGENHEIRA FLORESTAL). 
 
 

O número de famílias acompanhadas pelo técnico agrícola é um fator determinante da 

quantidade de visitas realizadas ao assentamento. Um técnico que presta assistência a 100 

(cem) famílias, distribuídas em quatro assentamentos, destina um dia da semana para cada 

área, pois as segundas feiras são direcionadas às reuniões do núcleo operacional. O caráter 

pontual do fornecimento dos serviços pode dificultar a introdução e o desenvolvimento de 

projetos produtivos nos assentamentos, além disso, contribui para que a assessoria técnica 

possua caráter meramente informativo. 

 

 

4.2 A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SUCESSO PRODUTIVO E 
AMBIENTAL 
 
 
 

A agricultura é uma atividade por natureza impactante. Os danos ambientais 

produzidos por ela tendem a ser irreversíveis quando o manejo dos recursos naturais é 

realizado de forma incorreta. O acesso à informação pelo agricultor é sem dúvida um 
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importante aspecto a ser considerado quando se pretende um eficiente manejo dos recursos 

naturais, contudo, a informação precisa ser confrontada constantemente com a realidade a fim 

de que ela possa se tornar conhecimento aplicável. Esta perspectiva assinala outra direção 

para o desenvolvimento da assessoria técnica, situando ações para além do fornecimento das 

informações.  

 

Mesmo entendendo a importância da assessoria técnica para o sucesso produtivo e 

ambiental do assentamento, houve registro em que a atividade deste profissional constitui-se 

essencialmente no fornecimento de informações, especialmente na fase inicial do 

assentamento, como observa a engenheira agrônoma 

 

A assistência é muito importante porque quando eles pegam a terra, ele não tem 
muita noção da questão ambiental, então a gente faz capacitação, no dia a dia com os 
técnicos em campo orientando em campo, orientando a questão dos trinta metros da 
mata ciliar, a questão das nascentes, com raio de cinqüenta metros de conservação, 
os topos de morro, pra evitar estar desmatando, todas essas orientações são 
importantes para não ter problemas futuro com a ADEMA, com o IBAMA, evitando 
notificações (ENGENHEIRA AGRÔNOMA). 

 

Em contrapartida, houve também relatos em que o trabalho do técnico aproximou-se 

de uma perspectiva mais discursiva, ou seja, o trabalho do técnico reside em não só apresentar 

as informações, mas também propor o confronto destas com a realidade. 

 

A gente tem um entrave muito grande, preservar e não produzir, produzir e não 
preservar, o ideal seria que não tivesse esta dicotomia. O técnico tem a função de 
fazer esses assuntos aflorarem e serem debatidos no âmbito do assentamento. Isso 
que é uma função importante que o técnico tem, de debater os recursos naturais a 
importância de tê-los e conservar-los (ENGENHEIRA FLORESTAL). 
 
 

O trabalho baseado exclusivamente no fornecimento de informações torna as 

proposições assinaladas pelo técnico abstratas. No entanto, quando há preocupação em 

discutir e em confrontar essas informações com situações existenciais concretas, a intervenção 

técnica cria condições para o processo de conscientização, que se caracteriza pela ação com o 

conhecimento, pela capacidade de fazer opções por se ter compromisso com o outro e com a 

vida.  

 

A discussão acerca da disponibilidade dos recursos naturais e das limitações de sua 

utilização, não só nas áreas de preservação e conservação, mas também nos próprios lotes 

produtivos, cria possibilidades para que o indivíduo se perceba como parte de um grande 
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sistema, no qual qualquer ação isolada acaba influenciando quer positivamente quer 

negativamente à vida de outros indivíduos, alterando também a forma como estes se 

relacionam com o meio.  Deste modo, o assentado poderá preservar ou conservar uma 

determinada área, não somente em função do receio de ser notificado pelos órgãos ambientais, 

mas, sobretudo pelo fato de entender que esta área é fundamental para a manutenção do 

equilíbrio de um ecossistema do qual depende a sobrevivência de todas as famílias assentadas.  

 

A atuação do técnico nesta perspectiva é permeada por dificuldades, principalmente 

em se tratando das áreas de proteção permanente e das reservas legais, como observa o 

coordenador da empresa que presta assistência técnica nos assentamentos sergipanos: 

 

Muito complicado, tem discussões nas equipes para orientar os assentamentos de 
forma cada vez mais sustentável e, sobretudo as áreas de reserva permanente a 
informação é não mexer de forma alguma. Tem as áreas de reserva legal, essa é um 
desafio nosso porque ela pode e deve ser trabalhada como uma área de exploração 
econômica com manejo sustentável. Existem várias iniciativas no país nesse sentido, 
mas os órgãos ambientais não trabalham, não colocam isso como prioridade, tão 
ainda na fase do proibir, proibir, proibir, mas não se educação ambiental para que as 
famílias possam preservar sabendo porque está preservando e tendo consciência da 
importância. Falta avançar muito nossa equipe tem dificuldade de trabalhar isto pela 
limitação na formação e os órgão ambientais também não ajudam. Não existe 
articulação entre os técnicos e os órgãos ambientais (COORDENADOR DO 
CFAC). 

 

O técnico reconhece a importância da articulação entre órgãos ambientais e assistência 

técnica, no sentido de desenvolver um processo educativo que viabilize a escolha consciente 

do assentado por estratégias produtivas que não levem a exaustão dos recursos ambientais 

disponíveis no assentamento. Essa de fato constituirá uma intervenção técnica diferenciada e 

comprometida com a sustentabilidade, à medida que convidar o assentado a participar 

efetivamente de sua realização. Nesse sentido, a população local, as autoridades, as 

associações civis, agentes públicos e privados devem efetivamente participar do processo de 

identificação das necessidades, dos recursos potenciais, bem como da definição da melhor 

forma de aproveitar a biodiversidade, no sentido de promover melhoria nas condições de vida 

no assentamento, gerando o que Sachs (2000) denomina gestão negociada e contratual dos 

recursos. 

 

Houve ainda discursos que associavam a presença do técnico no assentamento à 

difusão de conhecimentos e técnicas aplicáveis aos sistemas produtivos: 
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É importante por causa da questão da orientação, de você mostrar ao produtor, que 
ele está acostumado a plantar de uma determinada forma, que pode até dar resultado, 
mas que o técnico sabe de um outro que jeito que pode dar mais resultados ainda, aí 
a gente precisa passar isso pro produtor, por isso a assistência técnica é importante, 
pra trazer novas culturas, pra trazer novos métodos de plantio, porque às vezes o 
homem ta lá no campo e não tem essa informações, então é chegado a ele através da 
assistência (TÉCNICO AGRÍCOLA 01). 

 

A difusão de respostas tecnológicas e científicas é uma premissa bastante pertinente 

para a caracterização do fazer técnico, entretanto, a atuação deste profissional não deve estar 

restrita a estes aspectos, pois fatores culturais e sociais podem também interferir na 

determinação do sucesso produtivo e ambiental dos assentamentos. Deste modo, ao propor  

conhecimentos e métodos, o profissional deve dimensionar suas ações dentro do contexto 

sócio cultural que encerra a vida no assentamento, evitando o que Paulo Freire chama de 

“invasão cultural”, processo no qual o invasor (técnico), aniquila qualquer vestígio cultural do 

invadido (assentado), com a finalidade de que suas proposições sejam rapidamente 

assimiladas e nunca questionadas.  

 

Assim, a perspectiva de atuação do técnico deve ser aquela que pede a presença 

curiosa e indagadora do assentado frente a tudo que lhe é proposto, e isto deve ser válido para 

problemas imediatos como o combate a pragas na lavoura, bem como para o audacioso e 

necessário processo de transição para uma agricultura de base ecológica.  

 

A transição paradigmática almejada para agricultura situa os serviços de assessoria 

técnica para além da simples transmissão de informações, exigindo na verdade um processo 

essencialmente educativo em que conhecimentos e valores iluminem ações compromissadas 

com ambiente como um todo.  Nesta perspectiva a assessoria técnica começa a ganhar 

contornos de educação ambiental, viabilizando “[...] a compreensão- construção de uma 

realidade socioambiental em sua complexidade” (GUIMARÃES, 2005, p. 194). Todo esse 

processo torna-se ainda mais rico quando se tem um planejamento das atividades articulado 

ao trabalho interdisciplinar fora e dentro do assentamento. 
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4.3  PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E O TRABALHO INTERDISCIPLINAR 
 

 

O Núcleo Operacional de Assistência Técnica de Estância possui uma equipe 

constituída por 08 (oito) profissionais, sendo 03 (três) profissionais de nível superior 

(Engenheiro Florestal, Engenheiro Agronômico e uma Pedagoga) e 05 (cinco) de nível médio 

que são técnicos agrícolas. Essa equipe realiza um planejamento trimestral em que todos os 

profissionais participam da elaboração. Mas, individualmente, cada técnico de nível médio é 

responsável pela elaboração de seu próprio planejamento. As propostas de ações individuais 

e/ou coletivas, os problemas operacionais da equipe e aqueles relacionados ao 

desenvolvimento integral dos assentamentos, bem como os encaminhamentos direcionados a 

cada área, devem ser contemplados nas reuniões. Esta estratégia permite que um profissional 

contribua na elaboração e execução de atividades, mesmo não sendo diretamente responsável 

por uma determinada área, como bem atesta um técnico agrícola: 

 

Se a gente quer fazer uma determinada atividade, então a gente discute o 
planejamento com os outros colegas, pra ver o que eles acham e pra ver se eles 
podem participar das atividades no assentamento, não é porque eu sou técnico da 
área, que só eu posso trabalhar lá.  Se tem uma capacitação que a gente quer fazer 
então a gente discute na reunião do núcleo e tira dois ou três técnicos que possam 
trabalhar com a gente num determinado assentamento (TÉCNICO AGRÍCOLA 01). 
 
 

Esses momentos possuem uma grandeza sem igual, uma vez que permitem que 

profissionais de áreas distintas reflitam sobre um determinado problema, ampliando suas 

possibilidades de análise e de atuação no sentido de tentar resolvê-lo. Quando esta interação 

entre os profissionais ocorre antes da ida ao campo, o dia da equipe no assentamento é mais 

produtivo e os resultados são mais satisfatórios. Entretanto nem todas as intervenções podem 

ser eficientemente planejadas, e isso acaba repercutindo nos resultados alcançados pela 

equipe, como comenta uma das técnicas: 

 

Naquelas áreas que a gente consegue planejar e ter ações mais proativas a gente vê 
melhores resultados, nas áreas que a gente chega e ainda tem que entender o que está 
acontecendo, o processo é muito demorado e complica chegar a um resultado 
(ENGENHEIRA FLORESTAL). 
 

 
No sentido tentar resolver a questão, foi realizado um levantamento das demandas em 

todos os assentamentos da região Sul. Diante disto, o núcleo discutiu e definiu as ações e as 
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funções de cada profissional. Essa estratégia teria dado certo, não fosse o atraso dos salários, 

como bem atesta a técnica:  

 

Com o atraso dos salários houve uma quebra nas ações e quando o negócio deu uma 
regularizada, aí a gente já estava na época do plantio, aí as coisas ficaram meio 
atropeladas, mas a gente tem esperança de poder retornar e fazer as coisas mais reais 
e menos empíricas (ENGENHEIRA FLORESTAL). 

 

De fato, a técnica salienta dois aspectos que interferem sobremaneira na atuação destes 

profissionais: a irregularidade no pagamento dos salários e a dificuldade em realizar o 

planejamento. O atraso dos salários atua como fator que desmotiva o técnico e de certo modo, 

esta desmotivação acaba repercutindo no desenvolvimento das atividades deste profissional 

dentro e/ou fora do assentamento.   

 

Especialmente nos assentamentos, o interesse e o compromisso do técnico podem 

determinar o sucesso nas atividades produtivas, principalmente aquelas para as quais os 

assentados não dominam as técnicas de manejo. Daí torna-se novamente importante destacar 

o quanto essas intervenções precisam ser planejadas, no sentido de consolidar o mínimo de 

informações necessárias para que o assentado possa desenvolver-se sem a presença constante 

do técnico.  

 

Contudo o planejamento ainda é um instrumento relegado, em se tratando de 

prioridades no desenvolvimento das atividades técnicas. Mesmo que sua importância já tenha 

conquistado algum reconhecimento por esses profissionais, a verdade é que a assistência 

técnica, em determinadas situações, ainda ocorre sem um planejamento prévio, conforme 

salienta coordenador da empresa de assistência técnica do movimento: 

 

Tem núcleos de assistência técnica no Estado que tem conseguido avançar, mas têm 
outros que ainda tem muita dificuldade. Nós aprendemos a fazer assistência de 
forma espontânea, digamos surgiu uma demanda, aí a gente vai sendo engolido por 
essa demanda, aí termina não tendo planejamento. E fomos ao longo do tempo 
aprendendo deste jeito e hoje existe a dificuldade de adequar ao planejamento e 
somos cobrados pelo INCRA para realizar (COORDENADOR DA CFAC). 

 

A dificuldade ou resistência do técnico em elaborar o planejamento também pode ser 

observada quando se trata de relatar o que foi vivido ou experimentado nos assentamentos 

como salienta o coordenador de ATES do INCRA que “[...] os relatórios existem, até porque eles 

só recebem quando apresentam o relatório, mas eles são de fato bastante simplificados”. 
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A ausência dos registros, ou a simplificação dos relatórios não implica dizer que as 

experiências técnicas desenvolvidas nos assentamentos não tenham sido ricas e produtivas, 

entretanto, dificulta o estabelecimento de parâmetros qualitativos para a análise de seu 

desempenho, no sentido de atingir seu principal objetivo de promover o desenvolvimento do 

assentamento em termos técnicos, ambientais e sociais. 

 

4.3.1 A divisão de tarefas e sua repercussão no planejamento  

  

 As atividades de planejamento e de encaminhamento de ações dependem das 

demandas que são identificadas pelos técnicos agrícolas de uma determinada área. Se 

porventura, alguma demanda é julgada como menos importante, ela pode deixar de passar 

pelo crivo da análise dos profissionais de nível superior, os quais não podem estar 

constantemente nos assentamentos. Neste sentido, há sempre o risco de uma demanda não ser 

eficientemente atendida, seja por causa da ausência de informações ou até mesmo por causa 

da parcialidade com que estas podem ser fornecidas à equipe multidisciplinar. Por esta razão, 

como esclarece a engenheira agrônoma, o profissional de nível médio deve 

 

Ocupar-se com as visitas nos lotes, combate de pragas e doenças. Pois, demandas 
como a construção de uma casa, escola, posto de saúde, não tem como resolver por 
lá, então quem resolve são as três pessoas de nível superior. As atividades do pessoal 
do nível médio e as demandas do assentamento são repassadas nas reuniões do 
núcleo (ENGENHEIRA AGRÔNOMA). 
 
 

Todavia, deve-se destacar que a presença dos diferentes profissionais nos 

assentamentos revela-se igualmente importante, uma vez que as limitações da formação do 

técnico agrícola podem contribuir significativamente para a elaboração de análises parciais, as 

quais poderiam ser evitadas se esse trabalho tivesse o real apoio de uma equipe 

interdisciplinar, dedicada não só ao planejamento, mas, sobretudo, à identificação dos fatores 

que justificam a elaboração e a execução das ações propostas por este instrumento. 

 

A ausência do técnico de nível superior das atividades realizadas nos assentamentos é 

explicada pelo aumento de demandas a serem atendidas fora destes locais e que ficam sob 

responsabilidade destes profissionais. A figura do articulador vem cooperar neste sentido, 

fazendo com que o técnico possa participar mais proativamente do planejamento e de 

execução das atividades nos assentamentos. De fato, o articulador poderia contribuir para 
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atenuar a sobrecarga de atividades que impede a integração dos técnicos para o 

desenvolvimento das atividades no assentamento, uma vez que ele liberaria os técnicos de 

nível superior da responsabilidade de direcionar as demandas dos assentamentos aos órgãos a 

quem competem seu atendimento. Contudo, tem-se em todo o Estado apenas 05 (cinco) 

articuladores para o atendimento de 11 (onze) núcleos de assessoria técnica. Para a 

coordenadora de Estância o papel deste articulador ainda carece de um maior delineamento.  

 

O articulador ficaria responsável por fazer todo esse trabalho de atendimento das 
demandas, mas também a gente percebe que ele não dá conta, porque no caso do 
meu núcleo é um articulador só, todas as demandas externas ficam por conta dele, 
são muitas famílias para serem atendidas, então ainda é necessário definir melhor 
qual seria o papel do articulador (ENGENHEIRA FLORESTAL). 

 

Certamente um melhor delineamento das funções deve contribuir para aperfeiçoar o 

desenvolvimento das atividades dos técnicos, no entanto, não se deve esquecer que a 

potencialidade e o caráter empreendedor da assessoria técnica residem na habilidade e na 

disponibilidade de seus membros para interação. Esta perspectiva foi reconhecida em 

entrevista pelo representante do MST. Para ele, a proposta de ação da equipe nas três 

vertentes (técnica, ambiental e social) só vai alcançar maiores resultados quando “[...] a 

equipe se integrar, mantendo-se aberta a diferentes focos, além daquele típico de sua 

formação”. Sem dúvida, essa capacidade de interação não se desenvolve em curto espaço de 

tempo, sendo na verdade um processo que pode ser constantemente ameaçado pelo caráter 

temporário dos convênios de prestação de serviços conforme é possível observar no relato a 

seguir: 

 

Quando eu entrei, a região Sul era a que mais se destacava em termos de assistência 
técnica, a equipe era bem unida e começou a se destacar, com a entrada do novo 
convênio, mudou muita gente e aí a gente ainda não conseguiu fazer uma interação 
ainda, mas acho que a gente já caminhou um pouco, pra o que era. Ninguém é igual 
a ninguém, as pessoas que entraram demoram um pouco pra entrar no ritmo e isso 
atrasa um pouco o processo (ENGENHEIRA AGRÔNOMA, [sic]). 
 
 

A descontinuidade dos convênios de assistência técnica tem grande relevância na 

determinação do desempenho da equipe, pois a reestruturação sempre consome um tempo que 

é destinado muitas vezes à familiarização do novo técnico com a realidade que ele não está 

habituado a trabalhar. Isto deve implicar num esforço por parte da equipe que vai recebê-lo, 

no sentido de integrá-lo à dinâmica de atuação em áreas de reforma agrária, assim como deve, 

sobretudo, implicar no esforço do próprio técnico em se integrar a essa dinâmica, adquirindo 
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experiência e investindo na construção de laços de confiança e respeito com os colegas e com 

os assentados. 

 

Em se tratando especificamente do desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis, 

o planejamento realizado por esta equipe técnica pode contribuir para criar possibilidades que 

viabilizem o agricultor escolher a maneira mais adequada para plantar e criar, no sentido de 

não só garantir a sobrevivência da família assentada como também gerar renda. Nesse sentido, 

a assessoria técnica pode contribuir para a construção e a consolidação da identidade 

agricultor familiar, à medida que cria estratégias para promover o estreitamento da relação do 

assentado com o meio físico e estabelecimento estilos produtivos adequados ecológica e 

economicamente.  

 

 

4.3.2 A percepção dos técnicos quanto à realização do trabalho interdisciplinar 

 

A proposta de implementação de ATES como assessória técnica, social e ambiental 

traz em seu bojo a necessidade da realização do trabalho interdisciplinar, em que os 

profissionais ao reconhecerem os limites de sua formação, colocam-se à disposição para a 

cooperação e a troca de experiências, a fim de produzir análises mais integradas e abrangentes 

acerca da realidade. Não obstante, percebe-se que é justamente neste momento que o trabalho 

interdisciplinar revela em sua essência, a ousadia, a criatividade e especialmente a humildade 

de sujeitos que descobrem no diálogo com a diferença, caminhos que sua especialidade não 

consegue alcançar. Em consonância, o coordenador da ATES do INCRA reconhece a 

importância do trabalho interdisciplinar. Contudo, não deixa de destacar também a dificuldade 

de programar no Núcleo Operacional de Estância: 

 

A troca de idéias entre profissionais diferentes é sempre positiva, mas no núcleo 
operacional de Estância essa troca ocorre melhor entre o pessoal do nível superior, o 
pessoal tem entendido que cada área tem sua importância, um profissional tem 
conseguido complementar o outro, até porque não tem como ter profissionais de 
todas as áreas em cada núcleo, então quando surge a necessidade de um profissional 
que não tenha no núcleo, aí sempre há o deslocamento de outro núcleo.  O pessoal 
de nível médio tem mais dificuldade para se articular, tem sempre uma ciumeira 
porque eles acham que são mais cobrados que o pessoal de nível superior 
(COORDENADOR DE ATES). 

 

Para uma das técnicas entrevistadas a dificuldade maior não está em estabelecer um 

canal para comunicação entre os profissionais do nível superior e aqueles do nível médio, pois 
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isto de certa forma é realizado durante as reuniões. Segundo esta profissional, a maior 

dificuldade reside em contornar a ausência de tempo, por causa da sobrecarga de atividades  

 

Um técnico agrícola tem que ficar em um assentamento, isolado, o nível superior 
passa por estes assentamentos, mas muitos não conseguem realizar ações conjuntas, 
aí a gente não consegue fazer a interdisciplinaridade acontecer, apesar de ser uma 
equipe interdisciplinar (ENGENHEIRA FLORESTAL). 
 
 

De fato o tempo é um elemento crucial para o desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar, pois sem ele não há como estabelecer afinidades teóricas e metodológicas que 

caracterizam o processo. Contudo, é importante destacar que mesmo tendo dois profissionais 

de áreas distintas trabalhando num mesmo projeto, com o mesmo fim, este trabalho somente 

terá característica interdisciplinar se cada profissional perceber o quanto o diálogo com o 

outro acrescenta elementos a sua interpretação sobre o problema em questão.  

 

Nesse sentido, o diálogo é mais do que a troca de informações, é uma prática 

intencional em que sujeitos envolvidos se transformam, à medida que reconstroem e tornam 

mais abrangente suas análises. Por isso as reuniões podem ter uma dimensão maior do que 

realmente aparentam, pois elas podem viabilizar a formação destes profissionais, desde que a 

socialização dos conhecimentos seja um processo conscientemente partilhado por todos os 

envolvidos. 

 

A respeito da disponibilidade dos profissionais para o estabelecimento do diálogo, o 

coordenador da ATES do INCRA, salienta:  

 

Eu acho que as pessoas, os técnicos e os órgãos precisam estar abertos ao diferente, 
a gente fala de interdisciplinaridade, mas a gente não faz, gente fala em integração, 
mas a gente também não faz a gente precisa trabalhar mais neste sentido. Essa 
dificuldade é compreensível, a mudança é um processo, a gente nunca trabalhou 
assim, a gente não viu nas universidades (COORDENADOR DE ATES) 
 
 

De fato, a universidade ainda não tem conseguido responder ao desafio que envolve a 

análise multifacetada de um mesmo objeto. Salvo algumas iniciativas isoladas, ainda 

prevalece na instituição, a produção disciplinar de conhecimento (MARTINS, S., 2002). 

Ainda presa ao modelo reducionista e cartesiano, a academia tem dificultado a interação entre 

profissionais de áreas distintas, não contemplando como salienta Leff “[...] a construção de 
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análises abrangentes e integradas da realidade global e complexa na qual se articulam 

processos sociais e naturais” (LEFF, 2006, p. 289).  

 

Ainda que a academia já tenha percebido sua limitação para lidar com a complexidade 

das questões socioambientais, pouco avançou quanto à problematização do conhecimento 

tecnológico e cientifico por ela produzido, no sentido de incorporar seu papel quanto à 

explicação, com maior precisão e profundidade, das relações entre os homens e destes com os 

demais seres da biosfera.  Contudo, ainda que não seja uma atitude comum a todos os técnicos 

entrevistados, já é possível perceber uma iniciativa que contraria a perspectiva disciplinar de 

planejamento e atuação, como se pode notar no relato deste técnico agrícola: 

 

Geralmente eu gosto de trabalhar com outro profissional, por aí duas, três, ou quatro 
visões fica melhor pra focar as coisas, eu não gosto de fazer nada individual, gosto 
mais de fazer no coletivo, inclusive com os assentados, eu gosto do trabalho em 
grupo e com outro profissional porque facilita na hora de focar aquilo que a gente 
vai fazer (TÉCNICO AGRÍCOLA 02). 
 

 

Ainda que os técnicos reconheçam a importância do trabalho interdisciplinar, seja na 

elaboração e/ou na execução das atividades dentro e fora do assentamento, sua realização tem 

sido significativamente dificultada pela sobrecarga de atividades a que estão submetidos estes 

profissionais. Não obstante, o direcionamento de diferentes olhares a ambientes tão 

complexos e heterogêneos como os assentamentos de reforma agrária justifica-se pela real 

necessidade de apreendê-lo mediante o estabelecimento das múltiplas relações de 

causalidades e interdependências entre fatores ecológicos, culturais, econômicos e sociais que 

conformam sua existência como espaço de vida e de produção. Além disto, a articulação entre 

diferentes profissionais seja no planejamento e/ou execução de atividades contribui para 

aproximar as intervenções técnicas das ações que viabilizam a educação ambiental em sua 

vertente transformadora, na qual os sujeitos envolvidos no processo investem na construção 

de uma base conceitual técnica e culturalmente diversificada tendo em vista o conhecimento 

da realidade e sua modificação.  
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4.4 A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E O PAPEL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
 

O desenvolvimento de sistemas produtivos com base ecológica é um dos princípios 

contemplados pela Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para PNATER. 

Nesse sentido, faz-se necessário abordar as dificuldades encontradas pelos técnicos para 

viabilizar o desenvolvimento de práticas agrícolas numa vertente mais ecológica. Do mesmo 

modo, é de suma importância analisar as potencialidades e as limitações das estratégias 

utilizadas pelos técnicos no sentido de promover a participação ativa e consciente dos 

assentados na construção de uma nova dinâmica de desenvolvimento rural, calcada na 

sustentabilidade socioambiental. 

 

4.4.1 A percepção dos técnicos sobre a agroecologia 
 
 

A difusão da agroecologia como padrão de produção agropecuário é um movimento 

que vem ganhando espaço e adeptos em várias partes do mundo, principalmente para a 

agricultura familiar e camponesa na América Latina (ALTIERE, 2000). Contudo, o caráter 

científico e político-social da agroecologia, acentuadamente diverso daquele preconizado pela 

agricultura moderna, ainda preponderante no Brasil, faz com que o processo de transição seja 

lento, como bem observa o coordenador da ATES do INCRA: 

 

Há avanços, mas a gente tem que ver que a implementação da agroecologia 
representa um rompimento de paradigma, porque o assentado vem há muito tempo 
produzindo de uma determinada maneira, para se romper isso leva tempo. Mas eu 
acho que isso está sendo enfrentado, têm acontecido cursos, palestras, o pessoal tem 
tido a oportunidade de estar recebendo informações, nós aqui internamente também 
estamos procurando nos capacitar (COORDENADOR DE ATES). 

 

Não obstante, o que se percebe é que se durante a revolução verde as instituições de 

ensino e pesquisa, bem como os técnicos foram os principais vetores para a implementação do 

modelo de produção baseado no tripé do químico-mecânico-monocultor.  Atualmente, esses 

sujeitos se confrontam com a real necessidade de viabilizar alternativas que possam responder 

satisfatoriamente a uma considerável parcela da população rural que já assimilou esse modelo, 

apesar de sua gritante incompatibilidade com as condições produtivas vigentes na maioria dos 

assentamentos. O conflito do técnico diante do desafio de programar práticas agrícolas 

diferentes daquelas preconizadas pelo modelo da agricultura moderna parece evidente neste 

discurso:  
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A questão da agroecologia é um pouco complicado passar pro pessoal, porque o 
pessoal já ta no costume de trabalhar com o químico, tem resistência porque é uma 
prática recente e o povo já ta no costume de trabalhar no químico, quando a gente 
indica o natural eles, preferem o químico porque eles acham que o resultado é mais 
rápido. Até uma poda que a gente sugere para retirar a parte comprometida de uma 
planta, eles preferem usar o químico (TÉCNICO AGRÍCOLA 01). 
 

 

Em consonância, o coordenador da empresa que presta serviços de assessoria técnica 

nos assentamentos sergipanos, também comentou sobre a assimilação do modelo de produção 

convencional e sua inviabilidade para os sistemas de produção na reforma agrária:  

 

Houve todo um convencimento junto aos produtores grandes, médios e pequenos 
dizendo que a melhor forma,  mais vantajosa e mais eficiente de produzir é através  
do modelo dos agroquímicos, das máquinas pesadas, das sementes melhoradas.  Isso 
tem se mostrado inviável para a pequena agricultura, trazendo graves problemas, 
sérias dificuldades para produzir, exigindo outra forma de organizar a produção. 
Para nós que somos da reforma agrária, para construir formas alternativas de 
produção precisa de todo um esforço e todo trabalho. (COORDENADOR DA 
CFAC). 

 

De fato, houve um tempo em que o sucesso produtivo dos assentamentos esteve 

associado a sua capacidade de assimilação do pacote tecnológico moderno. Contudo, como 

observa Bavaresco (2001), esta argumentação carece de qualificação, primeiro porque a 

descapitalização do agricultor e a pouca disponibilidade de créditos limitam substancialmente 

o investimento de tecnologia em assentamento. Segundo porque a adoção de aparatos 

tecnológicos modernos tende a diminuir a demanda de mão de obra causando desemprego, e 

por fim, mas não menos importante, está o caráter eminentemente degradante que o modelo 

moderno de produção traz em seu bojo. A utilização da mecanização e quimificação agrícola, 

além de destruir as propriedades do solo, com o passar do tempo contribuem também para a 

redução da diversidade biológica, facilitando o aparecimento de pragas e de doenças. 

 

Todavia, a implementação de práticas agrícolas alternativas e adequadas à realidade 

dos assentamentos requer a reflexão acerca da produção científica e tecnológica quanto ao 

atendimento das necessidades da sociedade como um todo. Assim como coloca em pauta a 

necessidade de capacitação dos profissionais da assessoria técnica, no sentido de construir 

uma base teórica e metodológica para a implementação de um estilo de produção agrícola em 

que o aumento da produtividade esteja associado a objetivos sociais, ecológicos e econômicos 
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equilibradamente definidos. Nesta perspectiva, um dos profissionais entrevistados acrescenta 

como importante, a articulação de diferentes instituições: 

 

Falta conhecimento, é um projeto novo, é tudo muito novo é preciso ter um pouco 
de paciência, tempo pra que as pessoas se enquadrem nessa base inclusive é 
importante a parcerias, a EMBRAPA, tem sido uma parceira, tem desenvolvido 
propostas de curso de capacitação, principalmente na questão dos orgânicos 
(TÉCNICO AGRÍCOLA 02). 

 

A aproximação do serviço de assessoria técnica e as instituições de pesquisa é um dos 

objetivos previstos na PNATER, tendo em vista a integração do conhecimento científico à 

produção agrícola e ao desenvolvimento rural sustentável. No entanto, o saber científico não 

deve se sobrepor ao saber empiricamente elaborado pelo agricultor, o qual, por vezes, orienta 

a conformação dos ecossistemas camponeses e são dotados de elementos de manejo que 

conduzem a uma otimização da unidade de produção.  

 

Diferentemente do que aconteceu durante a propagação do modelo modernizante da 

agricultura, a proposta não é modificar radicalmente o sistema produtivo do agricultor 

familiar, mas identificar estratégias de manejo dotadas de sustentabilidade, incrementando-as 

com os avanços da ciência. O trabalho do técnico é colocar em evidência o que há de 

sustentável na prática do assentado, bem como criar possibilidades para que ele possa 

assimilar e aplicar tecnologias que sejam igualmente adequadas e que tragam melhores 

resultados. Esta perspectiva de atuação técnica pode ser observada no seguinte discurso: 

 

Todo produtor no fundo do quintal já faz agroecologia sem saber né? É uma ciência 
que os pesquisadores deram esse nome, mas nos fundos de quintais sempre existiu 
agroecologia, no fundo de quintal para região Sul você tem de 2 a 3 tarefas, aí você 
pode observar a diversidade de plantas, de criação, o produtor consegue tirar a sua 
subsistência dali e ainda consegue vender um pouco de excedente, você procura não 
danificar tanto o meio ambiente, diminuir o máximo o uso de defensivos agrícolas, 
então isso o agricultor faz agroecologia sem saber. Agora se você fala de um sistema 
agroflorestal é difícil para o agricultor compreender, porque o produtor precisa ver 
para crer, ele realmente que ver funcionar o sistema agroflorestal. (ENGENHEIRA 
FLORESTAL). 

 

O sistema de produção do assentado assemelha-se ao do produtor camponês, no qual a 

diversificação de culturas e de criações configura-se num sistema integrado onde o 

subproduto de um pode ser utilizado no outro. Esta diversificação oferece segurança contra 

intempéries naturais e as desigualdades nas colheitas. Esta forma de fazer agricultura é 

determinada por um saber construído por meio das relações pessoais e com o ambiente. A 
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valorização do conhecimento local e empírico dos agricultores, a socialização desse 

conhecimento e sua aplicação com o objetivo comum da sustentabilidade é um dos 

pressupostos teóricos da agroecologia, tendo em vista o desenvolvimento de novos 

paradigmas para agricultura. 

 

Deste modo, no processo de implementação e desenvolvimento de práticas agrícolas 

sustentáveis, deve haver sempre lugar tanto para o conhecimento que nasce da experiência do 

assentado, assim como para aquele cientificamente elaborado. A proposta de articulação do 

saber científico e o empírico do agricultor são observados na PNATER. De acordo com os 

técnicos entrevistados, já existe uma tendência de atuação neste sentido, como é possível 

observar nos relatos abaixo:  

 

Esse conhecimento ele já traz, que veio do pai, da sua lida da terra não deve ser 
substituído. A gente tem que encontrar maneiras de conciliar uma coisa com a outra, 
até porque a gente não pode fazer uma mudança radical. É um trabalho que é muito 
lento, com bastante paciência, com bastante conversa, mostrando na prática que 
aquilo pode dar certo, que está dando certo em outras regiões, que é pro pessoal 
absorver isso e tentar fazer as mudanças. Mas eu acho que aquilo que a gente 
aprendeu antes, se for bom deve ser conservado (TÉCNICO AGRÍCOLA 01). 

 
 

Olha a gente respeita a opinião do produtor, porque se ele não tem o conhecimento 
científico, mas ele tem o conhecimento prático, do dia a dia, que vem de herança de 
pai pra filho, Ele tem assim uma riqueza cultural que a gente não pode menosprezar 
a gente só quer unir essa prática que ele já tem com a nossa teoria pra poder 
aperfeiçoar. É isso que a gente tenta trabalhar, se ele não tem aquele conhecimento, 
então a gente vai lá e apresenta, mas não é ditando.  Quando a gente vê alguma 
resistência pra o que a gente ta passando a gente faz uma experiência com eles, pede 
um pomar, e aí quando ele vê na prática que dá certo, aí eles vão expandindo 
(ENGENHEIRA AGRÔNOMA). 

 

Nos dois relatos é possível notar o reconhecimento pelo técnico da importância do 

conhecimento elaborado pelo agricultor assentado, mas há também a proposta de (re) 

elaboração do mesmo a partir do diálogo com o conhecimento científico. Processo este, 

permeado por dificuldades, pois existe a resistência do assentado ao novo. Esta resistência não 

é enfrentada com a imposição de teorias, mas os técnicos, na medida do possível, têm criado 

situações de aprendizagem em que o assentado pode colocar à prova tudo que está sendo 

exposto teoricamente.   

 

A criação de situações práticas para a aprendizagem é de fato muito importante no 

sentido de disseminar estratégias produtivas sustentáveis, mas o ideal seria que estas situações 
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não fossem pontuais e que houvesse tempo para construir a proposta com o assentado, como 

salienta uma das técnicas é “[...] uma coisa é ir lá no assentamento e falar um pouco sobre 

agroecologia, fazer uma prática de adubação verde, compostagem, mas isso são princípios isolados de 

agroecologia, outra coisa bem diferente é você construir a proposta dentro do assentamento” 

(ENGENHEIRA FLORESTAL [sic]). 

 
A esporadicidade com que as informações são concedidas dificulta o seu 

desenvolvimento na prática. Quando a proposta é de programar o projeto em parceria com os 

assentados, caminha-se no sentido de envolver ativa e conscientemente os sujeitos, ao ponto 

deles desenvolverem certa autonomia para encaminhar ações, ainda que os técnicos não 

estejam presentes. Todo esse processo pressupõe um acompanhamento regular das atividades 

pelos técnicos, numa intensidade maior em sua fase inicial.   É nesse sentido que a assessoria 

técnica deixa de ser uma propaganda vinda de um mundo cultural alheio ao assentado, 

passando a ser de fato um processo educativo 

 

 

4.4.2 As intervenções técnicas de caráter coletivo e a agricultura de base ecológica 

 

A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária define em seu segundo artigo que os serviços prestados pela 

assistência técnica devem ter caráter educativo e continuado.  Esse caráter é posto 

constantemente em prova, em se tratando da implementação e desenvolvimento de técnicas de 

manejo ecologicamente apropriadas, visto que esta é somente mais uma das demandas a 

serem contempladas pelo trabalho técnico. No sentido de tentar romper o caráter pontual com 

que os princípios de agroecologia são disseminados no assentamento, a engenheira florestal 

do núcleo de Estância fala sobre a rede social de aprendizagem criada neste núcleo. 

 

A rede tem um consultor que vai no assentamento e implanta com os assentados um 
sistema agroflorestal, faz um experimento coletivo, aquele agricultor que acompanha 
e se interessa reproduz a proposta em seus lotes. Mas o trabalho não encerra nesta 
fase, pois é preciso que a rede articule esses agricultores de modo que eles possam 
discutir sobre seus avanços e dificuldades. Hoje a gente tem alguns agricultores que 
já aplicaram o sistema agroflorestal, eles já estão na fase de se conhecerem, de ir no 
lote de cada um, um vendo o do outro, incorpora uma coisa nova, dá palpite, e aí a 
gente vê os agricultores experimentadores, então a gente acha que esses agricultores 
podem dar escala a agroecologia, o técnico sozinho não consegue, mas o técnico tem 
a função de articular essa comunicação entre os agricultores e ele também constrói o 
conhecimento como os outros entre iguais (ENGENHEIRA FLORESTAL). 
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Estimular o agricultor a experimentar é  positivo, uma vez que suscita a criatividade e 

o desenvolvimento de atividades que são adequadas aos aspectos naturais, econômicos, 

sociais e culturais do assentado. Contudo isto requer uma postura diferenciada do técnico, 

pois ele não é o único que detém o conhecimento. O assentado em sua relação com o meio e 

com demais companheiros também pode construir saberes, ainda que estes não tenham o rigor 

científico da academia. Nesse sentido, o êxito do trabalho técnico não se restringe ao 

fornecimento de respostas tecnológicas, mas é preciso que ele compreenda o universo em que 

o assentado está inserido, a fim de melhor adequar e viabilizar a assimilação daquilo que ele 

está propondo.  

 

Então, diferentemente do que um dia se pensou, o sucesso do trabalho técnico não 

reside na imposição de modelos de desenvolvimento a serem prontamente incorporados, as 

redes de aprendizagem é um avanço neste sentido, pois elas permitem que toda proposta seja 

previamente discutida e questionada antes de ser assimilada e utilizada pelo assentado.  Esta 

potencialidade educativa das redes de aprendizagem poderia ser utilizada para disseminar 

outras propostas, que contemplassem aqueles assentados que não se interessam pelos sistemas 

agroflorestais. Entretanto, isto exige a saciedade de questões como disponibilidade de recurso 

financeiro e de pessoal, capacitação dentre outras. 

 

Enquanto isso não acontece, as intervenções técnicas nos assentamentos continuam 

tendo preferencialmente um caráter coletivo. Nestas atividades, os técnicos procuram sempre 

organizar para que exista um momento de discussão e outro para a prática, como explica um 

dos técnicos: 

É assim, tem a parte de fazer o coletivo, aí geralmente a gente faz uma reunião no 
centro e explica o objetivo do que vai expor ali e depois a gente marca o dia de 
campo, para que a gente possa por em prática o que discutiu na teoria (TÉCNICO 
AGRÍCOLA 02). 

 

Desta forma, eles conseguem identificar e encaminhar soluções para problemas como 

às pragas das lavouras, como exemplifica uma das técnicas: 

 

Um problema de praga na laranja, a gente faz um dia de discussão e um outro de 
prática, geralmente um experimento, a gente pede uns laranjais e em alguns a gente 
coloca manipueira, em outros fumo e em outros pimenta malagueta e aí a gente 
coloca o agricultor para acompanhar e ver quem controla melhor a praga. Então a 
gente tenta fazer isso, nem sempre é desta forma, porque tem muita demanda. 
(ENGENHEIRA FLORESTAL). 
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Esta forma de conduzir o aprendizado é coerente com Paulo Freire, ou seja, todo 

aprendizado precisa ter sentido e lugar na vida daquele que aprende para que possa ser 

transposto para situações concretas, assim que estas lhe ocorrerem. Não obstante, percebe-se 

que este trabalho tem seu sucesso reconhecido também entre os técnicos: 

 

Teve um assentamento que teve grande perda de frango, a gente fez a assembléia 
discutiu as causas das mortes do frango, daí a gente fez a capacitação eles não 
perderam mais frango, pelo menos não como antes. Mas o melhor foi ver um dos 
assentados falando pra uma turma da universidade de agronomia que visitou o 
assentamento, todo o manejo do frango, tinha coisa que ele falava aí os meninos não 
sabia, aí ele explicava. Acho que é importante que o assentado saiba, porque na 
ausência do técnico ele pode ajudar um companheiro (ENGENHEIRA 
AGRÔNOMA).  
 

 
Desta forma, as estratégias que promovem o aprendizado coletivo podem trazer 

benefícios para aquele que aprende como também para a comunidade do assentamento como 

um todo, sem mencionar que o processo contribui de certa forma, para conferir autonomia no 

processo de gestão e manejo dos recursos pelo assentado como salienta engenheira florestal: 

 

Faço a assembléia, aí tem a demanda de recuperação de um dos riachos do 
assentamento, aí a gente faz o projeto, envia e depois de aprovado tem as ações, aí a 
gente faz capacitações para o assentado que tem interesse e é este assentado que vai 
colocar o projeto a frente. E técnico só vai acompanhando (ENGENHEIRA 
FLORESTAL). 
 

 

Apesar dos benefícios supracitados, é necessário salientar que nem todos os problemas 

de um assentamento conseguem ser contemplados nas assembléias, visto que nem todas as 

famílias conseguem se expressar da mesma forma. A dificuldade em estabelecer o diálogo 

possui razões históricas, sociológicas e culturais que remetem à estrutura rígida e vertical do 

latifúndio, a qual representa uma hierarquia de camadas sociais em que os extratos mais 

baixos são considerados como “inferiores” por aqueles que se consideram “superiores” por 

possuírem terra e prestígio.  

 

Deste modo, pode-se afirmar que a dificuldade de participar, apresentada pelo 

assentado, é reflexo das relações rígidas e verticais contra as quais o movimento de luta pela 

terra insurgiu, mas que ainda permanece entre os assentados, como observa o coordenador de 

ATES do INCRA: 

 



Capitulo 4 - Assessoria Técnica em Assentamentos Rurais: possibilidades e desafios 117 
 

Por mais que eles tenham o costume de fazer assembléias, nas reuniões sempre tem 
aquela questão da participação constrangida, famílias que não conseguem se 
expressar da mesma forma (COORDENADOR DE ATES). 
 

 
Associado à dificuldade de comunicação, a quantidade e variedade de demandas que 

são levantadas durantes as assembléias, por vezes torna secundários problemas que são 

vivenciados cotidianamente pelo assentado. Por esta razão, ao fim da reunião, há agricultores 

que requisitam do técnico um acompanhamento individualizado, assim salienta uma das 

técnicas: “[...] no fim da reunião tem sempre dois, três querendo tirar dúvida, querendo que a gente 

dê uma olhada em uma planta que está alguma praga (ENGENHEIRA FLORESTAL). 

 

O acompanhamento individualizado da produção do assentado pelo técnico é de 

extrema importância, especialmente no inicio de atividades que os assentados não dominam a 

técnica de manejo e não detém o conhecimento. Então na verdade, este é o momento em que 

técnico e assentado podem descobrir as potencialidades e limitações dos recursos naturais 

disponíveis e deste modo, vislumbrar maneiras mais eficientes e sustentáveis de manejá-los.  

 

 

4.4.3 As intervenções técnicas de caráter individual e a agricultura de base ecológica 

 

 

As intervenções de caráter coletivo são preferencialmente escolhidas pelos técnicos 

em razão da falta de tempo, da quantidade e variedade de demandas originadas pelos 

assentamentos, o que segundo eles, dificulta o acompanhamento individualizado da produção 

agrícola.  Além dos fatores indicados pelos técnicos, o fluxo de liberação de créditos agrícolas 

foi apontado em estudo realizado pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) 

como um fator que exerce maior influencia no ritmo do trabalho dos técnicos, ao invés de 

serem as fases da atividade produtiva e suas exigências. Uma das técnicas discorda desta 

assertiva, segundo ela: 

 

Independente da existência de um projeto, a assistência técnica precisa fazer um 
acompanhamento dos lotes, através das visitas, pra saber quais são os problemas que 
o agricultor tem, pra trazer soluções, fazendo projetos, escrever nos programas de 
comercialização (ENGENHEIRA AGRÔNOMA). 
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Seja por conta da sobrecarga de atividades, ou em função da liberação de créditos, a 

verdade é que a inconstância do acompanhamento das atividades agrícolas pode limitar a 

realização do trabalho técnico à solução de problemas imediatos. Nesta perspectiva, a 

atividade técnica se distancia de seu caráter educativo, limitando-se a ações paliativas, que 

denunciam a ausência do planejamento, bem como a visão fragmentada acerca do 

funcionamento do sistema agrícola. 

 

Por outro lado, o acompanhamento sistemático das atividades produtivas é 

reconhecido como importante para garantir a continuidade do desenvolvimento do projeto, até 

a fase de prestação de contas, como observa um dos técnicos: 

 

A assistência técnica não é só chegar  no assentamento propor um projeto, liberar o 
dinheiro, implantar o projeto de depois deixar o assentado por conta própria, é 
necessário o acompanhamento,  se o técnico deixar o assentado de lado, ele 
abandona o projeto, então o técnico tem cobrar do agricultor, tem que dá incentivo 
pra que ele tome gosto pela coisa que ele tá desenvolvendo, porque mais cedo ou 
mais tarde o agricultor vai ter que prestar conta. O técnico tem que demonstrar 
interesse também, porque quando ele não tem interesse o agricultor se desestimula. 
O técnico precisa ter compromisso (TÉCNICO AGRÍCOLA 01). 

 

Considerando as particularidades de cada assentamento, as intervenções públicas 

ampliarão as perspectivas do desenvolvimento rural, quando além de inovações tecnológicas, 

buscarem também introduzir noções gerencias e organizacionais não restritas à fase de 

produção, de modo contemplar todos os elos da cadeia, ou seja, desde o acesso ao insumo, na 

produção, na administração, no beneficiamento, até a comercialização.  Contudo, a orientação 

gerencial não deve ofuscar o protagonismo do agricultor na busca por formas eficientes e 

eficazes de combinar os fatores que influenciam em sua produção, tais como as condições 

naturais, mão de obra e capital disponível, no sentido de garantir a sobrevivência da família, 

sem dilapidar os recursos naturais. 

 

Nesse sentido, o acompanhamento técnico é de suma importância principalmente no 

que se refere à construção da identidade do agricultor, mediante aproximação do agricultor 

com as situações concretas do desenvolvimento de sua atividade, ou seja, na tomada de 

decisões quanto ao manejo dos recursos naturais, com relação à alocação dos recursos 

financeiros e humanos. O agricultor deverá atuar numa postura gerencial, calcada numa visão 

sistêmica, sempre buscando a informação (BLUM, 2001). 
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Evidentemente que essa visão não pode ser construída sem que haja a participação 

consciente do assentado. Neste sentido, o acompanhamento em conjunto das áreas de 

produção facilita o processo, que é essencialmente educativo, e como tal, exige o 

estabelecimento do respeito e da confiança entre os envolvidos. Como bem atesta os discursos 

abaixo: 

 

Nas vezes que a gente vai ao assentamento, os próprios assentados chamam a gente 
pra dar uma olhada em um foco de praga na lavoura, aí a gente vai lá e vê. Eu gosto 
de estar junto com eles porque no dia a dia a gente vai discutindo as informações e 
assim é que a gente conquista a confiança dele (TÉCNICO AGRÍCOLA 02). 

 

Ou ainda com base nesse discurso: 

 

Eu chamo o produtor olho a área vejo a situação do plantio, questões de pragas... 
vou explicando as causas e o modo de combater. Eu procuro visitar os lotes com o 
dono do lote, porque vamos discutindo sobre os problemas encontrados e isto 
facilita o esclarecimento de dúvidas, e também ele ver como o trabalho está sendo 
feito. Esse trabalho também facilita a relação entre técnico e assentado (TÉCNICO 
AGRÍCOLA 01). 
 

 

A construção deste vínculo de confiança e de respeito é muito importante para tornar 

horizontal a troca de informações e de experiências entre técnicos e assentados, no sentido de 

construírem um conhecimento que lhes permitam melhor gerenciar o manejo dos recursos 

naturais. Por outro lado, à medida que torna horizontal sua relação com o assentado, o técnico 

pode melhor captar a lógica que orienta a prática deste sujeito, vislumbrando o melhor 

caminho para incorporação de novos elementos que permitam aperfeiçoar as atividades 

produtivas. Deste modo, figura-se um processo de aprendizagem totalmente diverso daquele 

em que o assentado é transformado em objeto e recebe dócil e passivamente os conteúdos que 

o técnico lhe dá ou impõe. Pelo contrário, o técnico passa a exercer seu papel educativo à 

medida que estimula a presença curiosa e questionadora do sujeito diante do novo. 

 

Em outro sentido, a proposta de conquistar a confiança do assentado difere daquela 

que Freire (1983) pontua como pressuposto para a invasão cultural. Para o autor, o invasor (o 

técnico) precisa conquistar a confiança dos invadidos (assentados) para melhor persuadí-los, 

tornando-os objetos de sua ação. Daí que seja necessário descaracterizar a cultura invadida, 

rompendo seu perfil, no sentido de preenchê-la com subproduto da cultura invasora (FREIRE, 

1983).  Esta perspectiva não procede em se tratando dos discursos supracitados, uma vez que 
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a postura anunciada pelo técnico é de abertura ao diálogo, viabilizando a problematização da 

base teórica sugerida por ele, assim como também daquela que orienta a prática do assentado. 

 

É preciso que a intervenção técnica considere as estratégias de conhecimento 

utilizadas pelo assentado, uma vez que todas as práticas por este realizadas têm um 

fundamento. Uma das técnicas assinala esta perspectiva para o estabelecimento de estratégias 

de desenvolvimento para o assentamento. 

 
Em toda área que vou a primeira coisa que faço é conhecer a área, percorro todo o 
assentamento. Desta forma adquiro conhecimento sobre a área, mas é importante 
saber qual o conhecimento que o assentado possui de sua área, como eles enxergam 
aquela área, pra que junto com ele a gente possa tentar soluções pra aquele 
assentamento, sempre pensando este assentamento dentro de um território 
(ENGENHEIRA FLORESTAL). 

  

Segundo Freire (1983), para se discutir com o agricultor qualquer questão de ordem 

técnica é preciso que tal questão se constitua “um percebido destacado”. Se ainda não o é, 

precisa sê-lo. Nesse sentido, diante de um problema como a erosão, o assentado precisa 

reconhecê-lo e, além disso, estabelecer as relações interativas deste problema e as outras 

dimensões da realidade. Segundo ele, isso requer do técnico um esforço que não se limita a 

transmissão de informação, mas busca a conscientização que possibilite a apropriação crítica 

que os impulsiona a assumir o verdadeiro papel de sujeito de transformação. 

 

A fala da técnica toca ainda num aspecto muito importante que é pensar em estratégias 

de desenvolvimento para assentamento numa perspectiva territorial. Isto implica em romper o 

isolamento espacial a que são submetidos à maioria dos assentamentos de reforma agrária e 

que dificulta a geração de renda.  A distância entre os assentamentos e destes entre os centros 

consumidores, tende a dificultar o acesso ao mercado, podendo inviabilizar a continuidade de 

alguns projetos. O extremo isolamento pode ocasionar perda de produção seja pela falta de 

compradores ou pela interiorização de preços. 

 

Ao pensar o assentamento dentro de um território, a técnica levanta ainda uma nova 

perspectiva para a realização dos Planos de Desenvolvimento dos assentamentos e dos Planos 

de Recuperação e de Desenvolvimento dos Assentamentos, que são instrumentos em que os 

assentados, com uma equipe técnica multidisciplinar, projetam sonhos, objetivos e definem os 

caminhos a serem percorridos. Na concepção da técnica, os planos de desenvolvimento do 

assentamento ainda estão presos a questão do lugar, quando deveriam ser territorial: 
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A gente tem que ver que isso está arcaico, não seria bem um plano de 
desenvolvimento do assentamento, mas seria um plano de desenvolvimento 
territorial. A gente não vai conseguir desenvolver uma agroindústria se esta 
agroindústria não tiver conectada com uma outra, que não tiver ligada a aptidão de 
uma região em termos de comercialização, beneficiamento do produto, a gente não 
vai conseguir avançar muito em termos de estratégia de ação (ENGENHEIRA 
FLORESTAL). 

 

Os planos de desenvolvimento do assentamento traçados com esta perspectiva situam 

as estratégias de diagnósticos rápidos participativos em outro patamar, uma vez que a postura 

da equipe técnica é a de criar um caminho para estimular e apoiar os assentados num espaço 

de tempo significativo, para que possam investigar, analisar e avaliar seus obstáculos e 

chances, de modo a tomar decisões fundamentais e na hora certa. Diferentemente do 

planejamento tecnocrático/autoritário, onde o técnico isoladamente elaborava um projeto em 

seu escritório e posteriormente outro técnico, de forma igualmente autoritária, procura 

programar o projeto na comunidade escolhida.   

 

A proposta da equipe técnica à população local de compartilharem, analisarem e 

aperfeiçoarem seus conhecimentos a respeito das condições de desenvolvimento do 

assentamento deve contribuir para que noções gerenciais e organizacionais se estendam por 

todo elo da cadeia produtiva, pois como afirma Abramovay (1999), se até recentemente os 

agricultores eram profissionais apenas da produção, mas não da venda. Hoje, ao contrário, os 

agricultores precisam saber qual é o seu cliente, quais demandas da sociedade serão capazes 

de responder. Em suma, sua afirmação econômica não está mais apenas da porteira para 

dentro, mas supõe profundo conhecimento do mercado com o qual se relaciona. 

 

 

4.5 A CAPACITAÇÃO DO TÉCNICO 

 

A implementação e desenvolvimento da assessoria técnica como um processo 

formativo, educativo e continuado depende da conjunção de uma série de fatores, dentre os 

quais merece destaque a capacitação dos técnicos. Esta assertiva torna-se cada vez mais 

relevante diante da incompatibilidade entre a formação concedida a estes profissionais, e a 

realidade por eles presenciada nos assentamentos de reforma agrária, como afirma uma das 

técnicas: 
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A gente tem um problema muito grande que é a própria capacitação do técnico né? 
A gente tem técnicos do nível médio e superior, formados dentro do sistema 
convencional, que meio que formata essas pessoas pra trabalhar com o modelo de 
agricultura da Revolução Verde, e aí quando o técnico chega a campo, se depara 
com uma realidade de agricultura familiar, ligada ao movimento social, uma 
realidade totalmente diferente, querendo aplicar técnicas de conhecimento produzido 
por órgãos públicos e universidades voltados pra Revolução Verde, então existe uma 
dificuldade muito grande (ENGENHEIRA FLORESTAL). 
 

 
Além disso, não se pode ignorar que nas universidades e institutos agrícolas as grades 

curriculares permanecem bastante disciplinares e especializadas, dificultando sobremaneira, a 

apreensão das especificidades de um espaço tão heterogêneo e complexo como é o caso dos 

assentamentos.  Deste modo, dificilmente será possível estabelecer estratégias de intervenção 

com resultados positivos nos campos sociais, ambientais e técnicos, que devem ser 

contemplados no planejamento e na ação técnica, tendo em vista o desenvolvimento integral 

como sugere o Manual Operacional da ATES. 

 

Na tentativa de identificar e direcionar ações para o atendimento de demandas 

diferenciadas, o trabalho realizado pelo técnico corre sério risco de ser superficial, o que 

definitivamente, não seria interessante para o desenvolvimento de uma agricultura ecológica, 

visto que o sucesso de seus projetos produtivos depende, em muitas situações, do 

acompanhamento técnico sistemático a fim de que as necessidades da pequena produção 

sejam eficientemente atendidas. 

 

A perspectiva de adequar conhecimentos e técnicas à realidade da agricultura familiar, 

por si só já seria um grande desafio para o técnico. As dificuldades existem em função da 

formação acadêmica recebida, bem como em razão do sistema de políticas públicas, uma vez 

que ambos não reconhecem as peculiaridades da agricultura familiar, ainda mais no contexto 

de reforma agrária, onde as restrições à produção assentam-se na forte descapitalização das 

famílias e no fato delas serem assentadas em áreas para quais não tem conhecimento sobre o 

manejo dos recursos naturais, ou ainda em áreas já desgastadas ou que vão sendo desgastadas 

à medida que as famílias tentam, a todo custo, permanecer na terra, fazendo-a produzir e gerar 

renda, justificando, portanto, a luta pelo seu pedaço de chão. 

 

Assim, torna-se necessário repensar as políticas públicas, primeiro no intuito de 

contemplar a agricultura familiar concedendo ênfase a questão ambiental e as especificidades 

dos projetos de assentamento; segundo, para se definir mais claramente o papel do técnico nos 
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assentamentos, concedendo subsídios, inclusive para a capacitação continuada deste 

profissional, a fim de que ele possa viabilizar juntamente com o assentado o desenvolvimento 

integral destas áreas. 

 

Em entrevista, a engenheira florestal e atual coordenadora do Núcleo Operacional de 

Estância comentou sobre a proposta de elaboração de um curso de formação continuada. 

Contudo, segundo ela, a idéia não foi à frente por conta da ausência de recursos financeiros. 

Atualmente, a nova formatação do convênio técnico prevê a destinação de recursos para a 

capacitação técnica. Portanto, a necessidade de investimentos nesta área, por muito tempo foi 

ignorada pelos gestores públicos, pois, se acreditava que os técnicos deveriam estar prontos 

para atuarem num contexto de reforma agrária, sendo que as exigências em relação ao 

trabalho deste profissional restringiam-se ao domínio dos conhecimentos puramente técnicos, 

como observa a técnica: 

 

As críticas ao trabalho do técnico estavam mais direcionadas a questão técnica, 
como mexer em GPS, mexer nos programas de computador, mas agora acho que 
eles estão focando também na questão da visão do técnico, na sua postura. Agora 
com a oportunidade de fazer uma capacitação continuada acho que a assistência 
técnica vai avançar muito, acho que tem que envolver parcerias como a EMBRAPA, 
a universidade [...] que devem também gerar técnica e ciência para atender 
agricultura familiar (ENGENHEIRA FLORESTAL). 

 
 

A continuidade no processo formativo dos técnicos deve ser assegurada no sentido de 

permitir a construção de uma base teórica e prática sólida, pois o fornecimento de cursos 

pontuais pode até causar certo entusiasmo entre os profissionais, mas em muitas situações não 

passa disso, mostrando a pouca eficiência destas iniciativas quanto à elaboração e o 

desenvolvimento pelo técnico de propostas mais consistentes voltadas para a agricultura de 

base ecológica.  Neste sentido exemplifica uma das técnicas: 

 
A gente teve a oportunidade de conhecer uma propriedade só com sistema 
agroflorestais, alguns técnicos foram e se encantaram, mas o encantamento durou 
por 03 ou 04 meses, depois ele voltou a pensar como antes da experiência, porque 
não teve continuidade (ENGENHEIRA FLORESTAL). 
 

 
O entendimento da necessidade de formação continuada para o técnico certamente 

assinala também uma mudança de percepção dos órgãos gestores em relação à atuação d este 

profissional nos assentamentos, espaços que refletem grande heterogeneidade, fruto das 

intervenções do Estado, da diversidade de trajetórias de vida dos agricultores assentados, bem 
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como das vivências coletivas do movimento de luta social, que os tornaram sujeitos de ação 

para a conquista do direito a terra, seu meio de produção e de vida. 

 

Porém, não basta que os órgãos gestores percebam a necessidade de capacitação 

direcionando recursos para este fim, os técnicos também precisam reconhecer em seu trabalho 

as fragilidades e as carências por formação. Segundo a articuladora do INCRA isto nem 

sempre acontece: 

 

Dentro do convênio para assistência técnica tem recurso pra fazer capacitação, mas 
depende muito da demanda levantada pelo técnico. Mas quando o INCRA chega em 
um núcleo e procura-se saber do interesse em fazer curso fica todo mundo calado. 
Ou então eles ficam se achando auto suficiente, não quer baixar a cabeça e 
reconhecer que precisam, também tem isso, e muito mesmo. Acham que já sabem de 
tudo e não precisam de mais nada, mas basta ir numa área desta acompanhado de um 
técnico que você percebe as dificuldades. Não que os técnicos de nível superior 
também não tenham, mas a gente que tá de fora percebe mais né? (ENGENHEIRA 
AGRÔNOMA). 

 

O não reconhecimento pelo técnico da necessidade de capacitação assinala sua 

indisponibilidade para a constante reconstrução do conhecimento, mediante interação com o 

outro e com o meio. Postura torna pouco provável a realização de qualquer intervenção nos 

assentamentos numa perspectiva ambiental, a qual coloca como aspecto básico, a ruptura do 

padrão de conhecimento cartesiano e especializado.  Ao manter-se isolado, o técnico, 

impossibilita o trabalho interdisciplinar e dialógico, o qual permite a articulação de 

proposições e estratégias dos distintos sujeitos envolvidos na luta pela terra. 

 

A capacitação dos técnicos faz-se necessária até mesmo para que estes profissionais 

possam simplesmente dialogar com o assentado, uma vez que a linguagem carregada de 

termos técnicos, principalmente dos recém formados, dificulta o entendimento, como continua 

observando uma das técnicas: 

 

Eu acho que se o técnico fosse melhor capacitado, e ele conseguiria estabelecer mais 
o diálogo com a família. Eu conheci os técnicos que acabaram de sair da escola 
agrícola, eles não tem experiência nenhuma, eles precisam de capacitação para 
enfrentar o dia a dia de um assentamento, a dificuldade existe até para aplicar um 
questionário, eles usam termos que o produtor desconhecia, tem que ter um jeito pra 
falar com o assentado, aí o técnico chega com a linguagem de um curso, isto 
dificulta a comunicação, a família não concede informações que são importantes 
para o técnico compreender o sistema agrícola e ele não consegue ajudar nas 
dificuldades (ENGENHEIRA AGRÔNOMA). 
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A necessidade de comunicar-se com o assentado é de extrema importância, uma vez 

que é desta forma que o técnico consegue orientar as atividades desenvolvidas no 

assentamento, como também proporcionar ao assentado uma melhoria nas condições de vida a 

partir da identificação de demandas originadas pelas famílias. Em um sentido mais profundo, 

a capacidade de comunicar-se do técnico é que vai viabilizar a troca de experiências entre este 

profissional e o assentado, promovendo deste modo, o aprimoramento de conhecimentos  do 

assentado como os seus também. 

 

Não obstante, percebe-se que aqueles técnicos que possuem maior tempo de convívio 

com os assentados conseguem resultados mais significativos no desenvolvimento de sua 

atividade. A sua capacidade de articulação viabiliza uma maior mobilização dos assentados 

para que os objetivos dos projetos de desenvolvimento para o assentamento sejam alcançados. 

Por outro lado, não se deve ignorar que esta capacidade de comunicação se desenvolve a 

partir da imersão do técnico no contexto que permeia a vida no assentamento de Reforma 

Agrária. Neste sentido, pode-se afirmar que a formação do técnico não está restrita ao 

ambientes formais de instrução, mas em sua relação com o assentado e com o assentamento, o 

técnico pode educar à medida que é educado. 

 

A necessidade de ter profissionais conscientes da realidade das áreas de reforma 

agrária fez surgir o curso de Engenharia Agronômica para filhos de assentados. Acreditava-se 

que a maior familiaridade dos técnicos com os princípios do MST, minimizaria a resistência 

dos assentados em relações às orientações, o que facilitaria a implementação e o 

desenvolvimento de estratégias que viabilizassem a sobrevivência e permanência das famílias 

assentadas na terra. Dentre os profissionais entrevistados, apenas um pertenceu à primeira 

turma de Agronomia originada a partir do convênio firmado entre a UFS, MST e INCRA, os 

demais se encontram desenvolvendo outras atividades. 

 

Nem todos os técnicos passaram pela militância do movimento, segundo um dos 

dirigentes do MST esse fato amplia a necessidade de capacitações dos profissionais que 

prestam assistência técnica em áreas de reforma agrária, e mesmo não sendo obrigação do 

movimento, ele tem proporcionado cursos que fornecem informações básicas aos 

profissionais.  
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O contato com os princípios e valores da luta pela terra é de suma importância, uma 

vez que o sucesso produtivo nos assentamentos pode ser dificultado pelo conflito de 

interesses que envolvem a conformação destes espaços. Então, o técnico precisa saber como 

lidar com estas situações, no sentido de mobilizar os assentados para o desenvolvimento de 

atividades que beneficie a todos igualmente. Neste aspecto, o trabalho técnico ganha um novo 

contorno, pois as alternativas propostas por este profissional precisam retomar valores 

apregoados na luta pela terra, tais como a solidariedade, o respeito mútuo, a humildade, a 

disciplina, entre outros, a fim de tornar assentamentos espaços de socialização de 

experiências, de conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento com base na sustentabilidade 

ecológica, econômica e social. 

 

Como a tarefa de reativar valores da luta pela terra é bastante complexa, ela  não deve 

ficar a cargo única e exclusivamente do técnico. O movimento tem papel singular no sentido 

de promover constantes cursos de formação tanto para os técnicos como também para  

alimentar seu quadro formativo de militantes, para que possam fazer um trabalho mais 

proativo junto aos assentados. Segundo um dos técnicos agrícolas entrevistados, esses cursos 

ocorrem para os assentados, mas não com a freqüência desejada pelo movimento, por causa 

da insuficiente quantidade de formadores. Assim como o INCRA carece de uma ampliação do 

quadro de profissionais, o MST carece de uma ampliação do quadro de militantes para que 

possa atender a demanda gerada pelos mais de 200 (duzentos) assentamentos do Estado de 

Sergipe. 

 

Um dos dirigentes do MST admite que as ações de formação do movimento 

concentram-se na fase de acampamento, mas isso não quer dizer que elas não ocorram depois 

que as famílias recebem a terra. Há, de fato, uma prioridade aos acampamentos por causa da 

situação de vulnerabilidade que estes locais apresentam. As ocupações são realizadas às 

margens das rodovias, por isso há restrição de espaço para plantar e para criar, além disto, as 

famílias vivem sob constante risco de conflito, passam fome, dentre outras necessidades. 

Apesar de bastante sofrida, esta experiência é vislumbrada pelo movimento como momento 

de grande aprendizagem para os sem terra, para que eles desenvolvam a capacidade de 

relacionar-se e conviver de forma coletiva, a qual será um diferencial no processo de 

estabelecimento e organização do assentamento.  
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Dentre outros fatores, o desenvolvimento pessoal e profissional do assentado 

apresenta-se como fundamental para que o assentamento possa constituir-se de fato em um 

espaço de vida e de produção. A complexidade que envolve este processo torna evidente a 

necessidade de constante capacitação dos técnicos não só em relação aos princípios que regem 

uma agricultura mais sustentável, mas também em relação aos valores que são essenciais para 

o desenvolvimento desta. Neste sentido, a interdisciplinaridade deve ser uma perspectiva a ser 

constantemente perseguida, tendo em vista a construção de um saber que supera a interação 

entre diferentes disciplinas, ao articular valores, princípios e saberes não contemplados na 

formação acadêmica.  

 

Para tanto, faz-se necessário a articulação entre universidade e o próprio MST a fim de 

que os assentamentos possam se tornar espaços interativos para construção de aprendizagem 

significativa, que articule teoria à prática, reforçando o ideário do movimento e buscando 

alternativas compatíveis com o processo social, econômico, político, cultural e ambiental da 

pequena agricultura.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção dos assentamentos como espaço de vida e de produção representa não só 

a concretização de um sonho, mas, sobretudo, requer a construção de uma nova identidade 

para o ex sem terra, pois, como agricultor assentado familiar, ele terá que ser capaz de 

transformar o que era antes improdutivo em uma unidade produtiva sustentável.   

 

Neste processo, vários fatores podem contribuir favoravelmente, tais como a forma de 

organização da comunidade recém assentada, pois os sujeitos devem manter acesa uma 

característica que é bem peculiar na fase de acampamento que, é justamente a capacidade de 

articulação e mobilização em função da aquisição de benefícios comuns. No caso do São 

Roque, este foi um fator primordial para as conquistas não só do ponto de vista produtivo, 

mas também em relação à infra-estrutura. Lamentavelmente, o surgimento das cercas 

acentuou os problemas já existentes na produção (disponibilidade de água e estradas) e 

colocou em cheque o potencial da comunidade assentada em planejar e decidir coletivamente, 

no que se refere aos sistemas de produção adotados e todos os outros fatores que dizem 

respeito à reforma agrária, não restrita somente à aquisição de terra, mas, sobretudo a 

melhores condições de vida. De modo individualizado, cada agricultor assentado teve que 

criar estratégias de produção que garantissem a sobrevivência de sua família e sua 

permanência na terra.  

 

Atualmente, ainda são poucas as famílias que conseguem sobreviver e obter alguma 

renda daquilo que produzem. O assentamento carece de iniciativas que diversifiquem as 

atividades produtivas tornado-as complementares e rentáveis. Por outro lado, é igualmente 

importante retomar a habilidade dos assentados em planejar e desenvolver atividades de modo 

cooperativo, mesmo que não seja em todas as fases do processo produtivo. 

 

Nesta perspectiva, o técnico tem papel fundamental, seja no desenvolvimento de 

projetos de natureza coletiva, seja na implementação de estratégias educativas que viabilizem 

a compreensão pelo assentado das interações que ocorrem entre os vários componentes do 

sistema produtivo (solo, vegetação, recursos hídricos e relações sociais). A parceria entre 

técnicos e assentados culminará no desenvolvimento de estilos produtivos sustentáveis, 

quando a realidade em seus aspectos ecológicos, econômicos, culturais e sociais for 

devidamente problematizada e compreendida por estes sujeitos. 
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O atendimento técnico desta forma diferenciada encontra sérios entraves em razão da 

forma como a assistência técnica está atualmente estruturada: tem-se um técnico agrícola para 

atender cerca de 100 (cem) famílias, identificando demandas de diferentes ordens. Assim, este 

profissional lida com problemas típicos do trato com a terra, como também é responsável por 

identificar diferentes demandas que surgem no assentamento. Na verdade, exige-se dele uma 

visão diferenciada, não restrita aos aspectos quantitativos da produção, mas que contemple os 

aspectos qualitativos que podem interferir e determinar o sucesso produtivo de um 

assentamento. Neste aspecto, percebe-se um avanço, uma vez que o papel do técnico não se 

restringe mais ao fornecimento de respostas tecnológicas, mas o fato de ter que lidar com  que 

este profissional deve realmente exercer numa área. 

 

A visão diferenciada pretendida poderia ser potencialmente desenvolvida se a equipe 

multidisciplinar tivesse um contato maior com as demandas originadas num assentamento, 

contudo as intervenções técnicas em grupo dificilmente ocorrem. Deste modo, as projeções da 

equipe para o assentamento correm sério risco de serem parciais, pois elas dependem daquilo 

que o técnico agrícola consegue identificar na área.  A própria atuação do INCRA deveria ser 

mais proativa, pois a limitação de número de funcionários restringe a atuação do Instituto à 

esfera da fiscalização. 

 

Deste modo, a falta de tempo e de profissionais tem dificultado não só o planejamento, 

como também a execução de atividades com a perspectiva interdisciplinar. Entretanto, as 

reuniões realizadas trimestralmente são momentos ricos de troca e, porque não dizer, de 

formação também para os técnicos, pois é justamente nestas ocasiões que profissionais de 

áreas distintas rendem-se ao diálogo com a diferença e, desta forma, descobrem diferentes 

maneiras de analisar um determinado problema. 

 

A interdisciplinaridade tem se estabelecido não só entre os técnicos, mas também entre 

estes profissionais e o assentado, deste modo percebe-se uma postura técnica totalmente 

diferente daquela mencionada por Paulo Freire em seu livro “Comunicação ou extensão”, em 

que o técnico se comporta como detentor absoluto do saber e por isso subjuga o saber 

adquirido pelo agricultor, mediante o desenvolvimento das experiências cotidianas. Nos 

relatos dos técnicos é possível observar que os profissionais respeitam este saber e procuram 

estabelecer o diálogo no sentido de articulá-lo ao saber cientificamente construído.  
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Contudo, nem todos profissionais conseguem desenvolver tal postura, o tempo de 

experiência nos assentamentos conta muito para a formação profissional, isso permite inferir 

que a formação nas universidades e nas escolas agrotécnicas é insuficiente para lidar com uma 

realidade tão peculiar e complexa como os assentamentos rurais. Este cenário conclama a 

reflexão acerca dos serviços de assessoria técnica prestados, da função das universidades e do 

papel dos órgãos gestores e atuantes na reforma agrária, de modo que a atuação dos técnicos 

nos assentamentos possa figurar-se como processo de educação ambiental. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 
 
Este questionário pretende coletar informações apenas para fins acadêmicos, ou melhor, para 
obtenção do titulo de mestre de acordo com o regimento interno do PRODEMA, na perspectiva 
de obter informações a respeito da assessoria técnica e o desenvolvimento de práticas agrícolas 
sustentáveis no Projeto de Assentamento Vitória de São Roque. Nesse sentido, é imprescindível 
a sua compreensão, sinceridade e colaboração. Não é preciso identificar-se e em hipótese 
nenhuma, suas respostas não serão utilizadas para outros fins, senão os objetivos que norteiam 
este estudo. Desde já, sou imensamente grata. 

Mestranda: Ana Karina Santana Martins 

Linha de Pesquisa: Planejamento e Gestão 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA/ ASSENTADO 

Nome: 

________________________________________________________________________ 

Idade:_________ 

Sexo: M (  )   F (  ) 

Escolaridade 

a) (  ) Ensino Fundamental         (  ) Incompleto  

b) (  ) Ensino Médio          (  ) Incompleto          

c) (  ) Ensino Superior (  ) Incompleto         

1) Qual sua origem? 

 a) Próprio município   b)  outro município ____________ 

2) Onde vivia antes?  

a) (  ) Zona rural     b) (  )  Zona Urbana 

3) Qual atividade desenvolvia antes de ser assentado? 

4) Número de pessoas por família _______ nº de menores de 18_________ 

5) Qual a principal atividade produtiva do assentamento? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6) Quais os principais produtos cultivados? 

 (   ) Milho (  ) Feijão   (  ) mandioca  (   ) Outros ___________ 

7) Na produção vocês utilizam fertilizantes? Se sim quais? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7.1 - A quantidade de fertilizantes aumenta ou diminui por produção? Como você justifica 

isto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.2 - Existe algum tipo de acompanhamento ou controle de fertilizantes ou agrotóxicos? 

Se sim, quem faz? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8) Vocês realizam queimadas nas atividades agropecuárias? Para quê? Como?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9) Há utilização de máquinas? Se sim, quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10) Existe algum tipo de irrigação? Se sim, de que forma é feita? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11) Em relação à produtividade, vocês estão produzindo mais que antes? Como você 

explica isso? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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12) Há criatório de animais? Quais? E quantos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13) Como é feita a produção agrícola? 

(  ) Individual  (  ) Coletiva   (   ) Mista  

14) Qual o destino da produção agrícola? 

(  ) consumo  (  ) Venda   (   ) Troca 

15) Como é feita a produção pecuária ? 

(  ) Individual  (  ) Coletiva   (   ) Mista 

16) Qual o destino da produção pecuária 

(  ) consumo  (  ) Venda   (   ) Troca 

17) Existe divisão de tarefas entre homens e mulheres? Se sim quais as atividades 

desenvolvidas pelas mulheres? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18) Existe algum rio por perto?Qual? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19) Vocês protegem o rio? De quê forma? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

20) Vocês produzem ou criam animais nas margens dos rios? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

21) Existiu ou ainda existe mata nativa próxima ao assentamento? 



 Apêndices 145 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

22) Vocês têm algum tipo de preocupação com o meio ambiente quando vão plantar? Se 

sim quais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

23) Você costuma receber cursos de capacitação de alguma instituição? Que tipo de curso? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

24) Quantas vezes ao ano eles ocorrem? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

25) Como são desenvolvidas as atividades nesses cursos? 

a) (   ) Somente teoria   b) (  ) Somente Prática    c) (  ) Teoria e Prática 

 

26) Quais são os temas mais abordados? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

27) A participação em cursos de capacitação melhorou sua produção no assentamento? 

Como? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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28) Há acompanhamento técnico das atividades agrícolas desenvolvidas? Para quais 

atividades produtivas?  Com que freqüência? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

29) Como você avalia o trabalho do técnico no assentamento? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

30) Qual seria a melhor maneira de receber orientações sobre o manejo dos recursos 

naturais? 
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APÊNDICE B 
 

 
Universidade Federal de Sergipe 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roteiro de Entrevista/Técnico 
 
 
 
Nome: 
Formação: 
Função: 

1) Há quanto tempo trabalha com assessoria técnica para assentados? 
 

2) Você acha que a assessoria técnica exerce importante papel para sucesso produtivo e 
ambiental do assentamento? Por quê? 
 

3) Com que frequência a assessoria técnica é oferecida em cada assentamento?  Esse 
número é suficiente? 
 

4) As visitas técnicas são planejadas? De que forma? 
 

5) Quantos e quais profissionais geralmente trabalham na elaboração das atividades 
propostas aos assentados? 
 

6) Quais são as dificuldades da realização do trabalho interdisciplinar? Como elas têm 
sido superadas? 

Esta entrevista pretende coletar informações para fins acadêmicos, ou melhor, para 
obtenção do título de mestre de acordo com o regimento interno do PRODEMA, na 
perspectiva de obter informações a respeito da assessoria técnica e o desenvolvimento de 
atividades agrícolas sustentáveis no Projeto de Assentamento Vitória de São Roque. Nesse 
sentido, é imprescindível a sua compreensão, sinceridade e colaboração. Não é preciso 
identificar-se e em hipótese alguma, suas respostas serão utilizadas para outros fins, senão 
os objetivos que norteiam este estudo. Desde já, sou imensamente grata. 

Mestrandra: Ana Karina Santana Martins 
Linha de Pesquisa: Planejamento e Gestão 
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7) Como são conduzidas as reuniões técnicas no assentamento? 
 

8) Das visitas técnicas ao assentamento quantas são direcionadas a visitas aos lotes de 
produção? Esse número é suficiente? Qual a importância deste acompanhamento? 
 

9) Cada técnico acompanha quantas famílias? O resultado deste trabalho é satisfatório? 
Por quê? 
 

10) Quais são as dificuldades encontradas pelo técnico? 
 

11) Como as dificuldades têm sido superadas? 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO DO ENSINO E DA PESQUISA 

 
RESOLUÇÃO Nº07/05/CONEP 

 
Substitui a Resolução nº 16/03/CONEP que 
aprova  o  Projeto  do  Curso  de  Engenharia 
Agronômica - 610 - vinculado ao 
PROQUERA. 

 
O CONSELHO DO ENSINO E DA PESQUISA da Universidade Federal de 

Sergipe, no uso de suas atribuições legais, 
 

CONSIDERANDO o Convênio firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa de 
Sergipe – FAPESE, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e a 
Universidade Federal de Sergipe - UFS para a implementação do Projeto de Qualificação em 
Engenharia Agronômica para os jovens e adultos não graduados vinculados a assentamentos 
de Reforma Agrária do Nordeste - PROQUERA; 

 
CONSIDERANDO  o   compromisso   social   da   Universidade   aliado   à   sua 

competência como colaboradora no processo de formação da cidadania do ser humano; 
 

CONSIDERANDO o parecer da Relator Consº. Olímpio de Oliveira Passos ao 
analisar o processo n° 0927/03-21; 

 
CONSIDERANDO ainda, a decisão deste Conselho em sua Reunião Ordinária hoje 

realizada; 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Substituir a Resolução 16/03/CONEP que trata do Projeto Pedagógico do 
Curso 610 - Engenharia Agronômica, vinculado ao PROQUERA. 

 
Art.  2º  O  Curso  610  –  Engenharia  Agronômica,  que  conferirá  o  grau  de 

Engenheiro Agrônomo, terá por objetivos: 
I.  contribuir para a produção do conhecimento científico no campo das ciências 

agrárias, e, 
II.  promover   a   formação   de   profissionais   com   aprofundamento   sobre   a 

problemática   da   realidade   nacional,   regional   e   local,   com   vistas   a 
intervenções efetivas nos processos produtivos e no desenvolvimento global da 
sociedade rural; 

 
Art. 3º O Curso 610 – Engenharia Agronômica deverá favorecer o domínio dos 

conhecimentos numa perspectiva técnico-científica e humanista que capacite o graduado a: 
I.  atuar no ensino acadêmico, na pesquisa, na extensão e assistência técnica, no 

âmbito público, privado ou como profissional liberal; 
II.  compreender  a  problemática  agrícola  dentro  de  uma  visão  globalizante  

do homem nas suas relações com a natureza; 
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III.  enfrentar   os   desafios   provocados   por   mudanças   sócio-tecnológicas   
na agricultura, inserida no complexo agro-industrial; 

IV.  compreender a problemática agrária e fundiária brasileira, com domínio 
dos diferentes  agroecossistemas prevalecentes no Nordeste e, em particular, em 
Sergipe; 

V.  atuar junto às diferentes categorias da estratificação social-rural, de modo 
a utilizar conteúdo técnico-científico embasado em enfoque metodológico capaz de 
apoiar os processos de produção mediatizados pela organização rural, e, 

VI.  identificar   os   diferentes   sistemas   agro-produtivos,   com   o   domínio   
de conhecimento  nas áreas de fitotecnia, zootecnia, solos, engenharia agrícola, 
desenvolvimento rural, tecnologia e outros; 

 
Art. 4º Esse Curso será ministrado com duração de 4,5 (quatro e meio) anos, com 

uma  carga  horária  de  3.810  (três  mil  e  oitocentos  e  dez)  horas,  correspondendo  a  254 
(duzentos e cinqüenta e  quatro) créditos, sendo 234 (duzentos e trinta e quatro) créditos 
obrigatórios e 20 (vinte) optativos. 

 
Parágrafo Único: Para os alunos que concluirão o curso em 2004.2 e 2005.1 o 

total  de  crédito  permanecerá  de  264  (duzentos  e  sessenta  e  quatro  créditos),  sendo  244 
(duzentos e quarenta e quatro) créditos obrigatórios e 20 (vinte) optativos. 

 
Art. 5º  O  Currículo  Pleno  do  Curso  610  –  Engenharia  Agronômica  -  será 

constituído por um Currículo Padrão, que corresponde ao conjunto de disciplinas obrigatórias 
e por um Currículo  Complementar que corresponde às disciplinas optativas necessárias à 
integralização dos créditos. 
 
§ 1º  Ficam  aprovados  nos  termos  dos  Anexos  I,  II,  III respectivamente: o Currículo 
Padrão, o Currículo Complementar e o Ementário das disciplinas desse curso. 

 
§ 2º O aluno deverá integralizar o curso na seqüência estabelecida pelo Colegiado do Curso 
610 – Engenharia Agronômica respeitada a legislação em vigor. 

 
Art.  6º  A  Coordenação  didático-pedagógica  do  Curso  610  –  Engenharia 

Agronômica caberá ao respectivo Colegiado. 
 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso. 
 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
 

Sala das Sessões, 11 de março de 2005 
 
 
 
 

Reitor Prof. Dr. Josué Modesto dos Passos Subrinho 
PRESIDENTE 
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