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RESUMO 
 

 

 

Esta tese é resultado de um estudo sobre o papel da assessoria técnica nos 
processos de transição agroecológica, que estão em curso em assentamentos rurais 
no território do Mato Grande, Rio Grande do Norte. Seu objetivo é, a partir do 
Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES), lançada em 2004 pelo 
INCRA, entender até que ponto essa ação atinge seus objetivos de realizar um 
trabalho tendo como foco a agroecologia. Para tanto, optou-se por trabalhar com 
uma metodologia qualitativa, através de entrevistas com assentados, assessores e 
representantes do INCRA. Também contribuíram para elaboração desta tese as 
observações diretas, proporcionadas pelas visitas aos assentamentos e entidades 
de assessoria que integram a Rede Pardal, além da participação em encontros e 
atividades nas quais estivessem sendo discutidas as temáticas da assessoria, da 
agroecologia e dos assentamentos rurais. A tese está dividida em cinco capítulos, 
além da introdução e conclusão. Os três primeiros referem-se a uma abordagem 
teórica e histórica sobre o processo de luta pela reforma agrária, tendo como fruto a 
constituição dos assentamentos rurais; a importância da tradição camponesa para o 
desenho da concepção agroecológica e a relação entre os modelos agrícolas e as 
propostas de assessoria para o rural. Nos dois capítulos subseqüentes, fez-se um 
retrato panorâmico do território do Mato Grande, dos assentamentos e dos grupos 
que integram esta pesquisa, para, posteriormente, analisar o desempenho da 
assessoria nesses assentamentos, tendo como parâmetro a agroecologia. Foi visto 
que a assessoria, nessa perspectiva, sofre uma série de constrangimentos, 
provocando um hiato entre o ideal proposto no Manual e o real praticado no seu 
cotidiano. Mesmo assim, conclui-se que a ATES tem contribuído para inovações nos 
grupos produtivos que estão experimentando processos agroecológicos, que podem 
ser consideradas como brotos para a transição de uma nova dinâmica de 
desenvolvimento rural. 
 
Palavras-chave: assentamentos rurais; assessoria técnica; campesinato; transição 
agroecológica. 
 



 

ABSTRACT 

 

 

 

This thesis is the result of a study on the role of technical assistance in the process of 
agroecological transition, which are under way in rural settlements in the territory of 
Mato Grande, Rio Grande do Norte. Your goal is, from the Technical Assistance 
Program, Social and Environmental (ATES), launched in 2004 by INCRA understand 
to what extent this action accomplished their goal of doing a job with a focus on 
agroecology. To this end, we chose to work with a qualitative methodology, through 
interviews with settlers, advisors and representatives of INCRA. They also 
contributed to developing this thesis, the direct observations, which offer visits to 
settlements and advisory bodies in the Rede Pardal, apart from participation in 
meetings and activities in which they were being discussed the issues of advice, 
agroecology and rural settlements. The thesis is divided into five chapters, plus 
introduction and conclusion. The first three refer to a theoretical analysis and 
historical about the process of land reform, and as a result the establishment of rural 
settlements, the importance of peasant tradition for the design of agro-ecological 
design and the relationship between agricultural models and proposals advice to the 
countryside. In two subsequent chapters, there was a panoramic picture of the 
territory of Mato Grande, settlements and groups that make up this research, for then 
analyze the performance of advisory services in these settlements, with the 
parameter, agroecology. It was found that the advice in this perspective, suffers a 
series of constraints, causing a gap between the ideal proposed in the manual and 
the actual practiced in their daily lives. Still, it is concluded that the ATES has 
contributed to innovations in productive groups who are experiencing agroecological 
processes, which can be regarded as shoots for the transition to a new dynamic of 
development. 
 

 

Keywords: rural settlements, technical assistance; peasantry; transition 

agroecology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é decifrar a relação e o possível descompasso 

entre as propostas elaboradas para a assessoria aos assentamentos de reforma 

agrária que, em tese, dialogam com os princípios da agroecologia como ferramenta 

de ruptura com os pressupostos da revolução verde que vem hegemonizando a 

dinâmica produtiva agrícola desde o processo de “modernização da agricultura”. 

Ressalta como essas políticas vem se concretizando a partir das ações 

desenvolvidas pelas instituições de assessoria técnica aos assentamentos através 

de políticas públicas como o Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à 

Reforma Agrária (ATES) e quais as confluências entre o pensado/idealizado e o 

vivido/praticado nessas experiências. 

Para apreender e analisar esse processo, foi necessário fazer uma 

recuperação histórica das vertentes teóricas que delimitavam, em termos de 

concepção e metodologia, as atividades de assessoria, ou extensão rural, desde o 

seu surgimento em âmbito mundial, latino-americano e no Brasil. Porém, buscou-se 

uma análise mais detida, primeiramente ao período do pós-guerra, quando essa 

atividade se vinculou aos processos de transferência de tecnologia e conhecimento 

como condição para o desenvolvimento e a modernidade, com grande impacto 

sobre sistema agroalimentar, o rural, sua população e a sociedade em geral. 

O outro período é o atual que, mesmo com a permanência do modelo 

produtivista, que constantemente se recicla, presencia a emergência da idéia da 

agroecologia, a partir de um primeiro momento centrado em diferentes formas de 

crítica e negação ao modelo modernizante, para, posteriormente, ir convergindo na 

construção de alternativas mais consistentes, tornando-se uma referência para a 

ação de várias instituições de assessoria, governamentais e não-governamentais, 

assim como de políticas públicas para os assentamentos e comunidades rurais. 

Como afirma Delgado (2009), desde a década de 1990, vivemos uma confluência 

perversa entre dois projetos políticos alternativos para a agricultura e o rural, com 

fortes repercussões sobre o futuro da sociedade como um todo. 

A premissa de que a natureza se constitui como um substrato inerte e infinito 

para a ação da sociedade norteou o processo civilizatório da industrialização, com 

fortes influências nas atividades agropecuárias, através de sua artificialização, com 
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grande aceleração desde a segunda metade do século passado. Porém, uma 

diversidade de problemas globais e locais vem mostrando que as atividades 

humanas têm provocado mudanças na biosfera do planeta. Segundo cientistas que 

participaram do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, em relatório 

divulgado em fevereiro de 2007, gerou-se uma crise ecológica, com o aumento da 

temperatura, escassez de água, erosão e desertificação de solos, de proporção 

catastrófica para a maioria da humanidade (LEITE, 2007). 

Mesmo que de maneira não linear, essa percepção tem ganhado espaço na 

consciência de vários setores da população global, principalmente naquela parcela 

com maior consciência, obtida geralmente por meios alternativos de acesso à 

informação, como a internet, de que os problemas do mundo atual precisam de uma 

contraposição. Beck (2002) busca mostrar que os riscos provocados pela 

modernidade têm forçado os indivíduos a uma atitude crítica, formando uma 

consciência e politização em torno desses problemas, que irão contribuir para o que 

define como o desenvolvimento da sub-política, que se propõe a moldar a sociedade 

de baixo para cima. Nesse caso, “a sub-política se distingue da política porque 

permite que os agentes externos ao sistema político ou corporativo apareçam no 

cenário do planejamento social” (BECK, 2002, p. 34). 

Mas, mesmo com a reação de setores que estão sofrendo impactos diretos da 

crise ecológica, ou ainda àqueles que ganharam uma consciência ecológica da 

dimensão do problema, é preciso reconhecer a dificuldade em construir uma nova 

relação ser humano/natureza, que dê substância para encontrar uma saída global 

para o caráter dramático da crise. Tornam-se necessárias mudanças profundas no 

padrão insustentável de produção, inclusive na agricultura agroquímica e de 

consumo, na qual está inserida praticamente toda a população global.  

Salvo uma parcela da sociedade que vem assumindo novas atitudes a partir 

de uma compreensão crítica em relação ao consumo, aquela que ainda está fora do 

consumismo é menos por opção e mais em virtude de suas impossibilidades 

financeiras, porém busca, de diferentes formas, adentrar nesse padrão. Portanto, a 

dificuldade de encontrar uma saída global é real!  

Em relação à atividade agrícola, surgem nos anos sessenta do Século XX, 

dentro do emergente movimento ambientalista, as propostas de agriculturas 

alternativas, buscando dar respostas à crise socioambiental resultante dos modelos 

convencionais baseados nos pacotes da “revolução verde”.  Como resultado desses 
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movimentos, na década de noventa, é gestada a proposta da agroecologia como um 

novo padrão de produção agropecuário e possibilidade de continuar vivendo no 

campo. As estratégias de transição para a agroecologia têm-se constituído, pelo seu 

caráter científico e político-social, em um movimento que vem ganhando espaços e 

adeptos em várias partes do mundo, principalmente para a agricultura familiar e 

camponesa na América Latina (ALTIERI, 2000). Para a agricultura empresarial ou 

aquela familiar “consolidada” ou “capitalizada”, o enfrentamento da crise ecológica, 

resultante da exploração agrícola, tem sido baseado no otimismo tecnológico de 

uma nova “revolução verde” ou “revolução verde verde” através de produtos 

“orgânicos” ou “limpos”, criados por grandes grupos transnacionais que estão 

abocanhando esse novo mercado (CAPORAL et al, 2004). 

A agroecologia surge como uma resposta mais ampla à hegemonia do 

paradigma produtivista, seja químico ou orgânico, buscando construir uma saída 

para a agricultura referenciada no manejo ecológico dos recursos naturais, que 

permita reconduzir o curso alterado da coevolução social e ecológica. Reconhece a 

importância do conhecimento local, em sinergia com o conhecimento científico, 

como potencial impulsionador de uma nova dinâmica de desenvolvimento rural 

calcado na sustentabilidade socioambiental e na diversidade cultural. Na perspectiva 

agroecológica, os estabelecimentos pequenos e médios são o lócus privilegiado 

para se desenvolverem seus princípios. Será o conjunto desses estabelecimentos 

com suas policulturas, que dará a diversidade, produtiva e socioambiental, 

fundamental para o equilíbrio da biodiversidade. 

No Brasil, paralelo a esse questionamento do modelo produtivista e 

surgimento de abordagens alternativas para a atividade agrícola, emergem também 

críticas e iniciativas que colocam em xeque as ações da assistência técnica e 

extensão rural, que impulsionaram esse modelo. Elas advêm primeiramente de 

movimentos da sociedade civil, questionando o próprio termo Extensão, que, na 

prática, significa levar algo (nesse caso, conhecimento e tecnologia) a quem não 

tem. Posteriormente, a crítica torna-se reivindicação para que o Estado desenvolva 

iniciativas a partir das demandas canalizadas pelos movimentos sociais rurais. A 

experiência, em âmbito nacional, do Projeto Lumiar (1997-2000) para os 

assentamentos da reforma agrária é um exemplo que ganhou muita visibilidade. 

Pode-se afirmar que o principal corpo teórico para repensar essa atividade, 

dando asas para o questionamento do modelo baseado na modernização da 
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agricultura, foram as obras de Paulo Freire1, com críticas agudas à ação do 

extensionista como repassador de conhecimentos externos a partir de uma postura 

autoritária perante os agricultores.  Mesmo que atualmente o seu enfoque tenha 

restrições por alguns setores, quando busca elaborar uma concepção para a 

assessoria rural pública2, a obra freireana, pela sua densidade analítica e seu 

caráter libertário, continua viva como referência para trabalhos de assessoria às 

populações, como a dos assentamentos da reforma agrária, vítimas históricas da 

dinâmica do capitalismo no Brasil. 

Parece evidente que a prática da assessoria está sempre ancorada com os 

propósitos das mudanças almejadas para o espaço rural. Na proposta de 

modernização da agricultura, com seu caráter puramente mecânico, o centro de 

decisão da mudança não se achava na área em transformação, mas fora dela 

(FREIRE, 1971). Nesse caso, o pressuposto para o sucesso da intervenção técnica 

na implementação de um modelo de agricultura em que os insumos e o 

conhecimento vêm do externo ao local, daí a lógica dos pacotes e transferência de 

saber e tecnologia, baseia-se numa relação vertical e hierárquica entre o técnico e o 

agricultor, com papéis muito bem definidos: o primeiro como vetor de um 

conhecimento para ser repassado para o segundo, o receptor. 

A permanência e resistência de vastos e diferentes setores sociais, como os 

agricultores familiares, sem-terras, arrendatários, índios, quilombolas, entre outros, 

que não sucumbiram ao processo de modernização da agricultura, contribuíram para 

o surgimento de uma massa crítica no Brasil. Isso possibilitou uma maior visibilidade 

ao questionamento desse modelo e o surgimento de experiências de agriculturas 

alternativas, assim como novos enfoques para o trabalho da assessoria, centrados 

em processos participativos, com valorização dos potenciais endógenos e com um 

vínculo com as concepções anti-sistêmicas, que colocam em cena outros saberes 

fundamentais nas práticas sociais de segmentos que resistem ao capitalismo global 

(SANTOS, 2006).  

                                                 
1
 Entre elas, destacam-se Extensão ou comunicação? Lançado, primeiramente, no Chile em 1969 

com o título Extensión o Comunicación? La Concientización en el Médio Rural. No Brasil, essa obra 
foi lançada em 1971 e Pedagogia do Oprimido, com publicação em 1970. 
2
 Schmitz, discutindo a problemática da participação nas propostas atuais de extensão rural vai 

afirmar que a adoção das posições de Paulo Freire é problemática porque “o aspecto político e a 
idéia da libertação dificilmente podem ser realizados num serviço público estatal, pois podem alterar 
relações de poder” (SCHMITZ, 2006; p. 09). 



 20 

Dessa análise, advém um esforço metodológico desta pesquisa em abordar a 

busca pela construção de novos parâmetros para a assessoria técnica, 

conjuntamente com a luta pela reforma agrária, em que a vivência dos 

assentamentos é, mesmo que em pequena escala, sua concretização. As iniciativas 

de construção de uma nova agricultura, que coloque como ponto central de seus 

objetivos uma relação harmônica com as dimensões social e ambiental, atualmente 

é traduzida na perspectiva da agroecologia. A possibilidade de avanço desses três 

fatores, dialeticamente interligados, poderá dar uma nova perspectiva de 

desenvolvimento para o rural.  

Após a experiência do Projeto Lumiar, o Estado, através do Governo Federal, 

lança dois serviços públicos: a ATES, voltado para as áreas de assentamentos da 

reforma agrária e a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para as 

comunidades rurais. Ambos estão vinculados ao Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), sendo que o primeiro executado pelo Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e o segundo sob direção da Secretaria da Agricultura 

Familiar (SAF). Em termos de objetivos, não existe muita distinção, já que buscam o 

desenvolvimento sustentável, através de enfoques metodológicos participativos, 

tendo como concepção estratégica a agroecologia e a economia popular e solidária. 

Sobre as diferenças3 entre essas duas propostas, destacam-se algumas: 

enquanto a ATES exige a formação de equipes multidisciplinares, com profissionais 

das áreas de ciências agrárias, ciências sociais, ambiental ou econômica, a ATER 

não explicita esse critério; a ATES tem uma ação mais definida, em que as equipes 

formadas vão assessorar determinados assentamentos, a partir de uma relação 

técnico/família (ciências agrárias 1:125 e na áreas social 1:500)4, enquanto a ATER 

tem definição de atuação mais municipal; a ATES tem uma participação mais forte 

das entidades da sociedade civil, enquanto a ATER é praticamente constituída por 

instituições estatais (EMATERs), inclusive no seu formato de gestão e elaboração. 

Um exemplo é que “o Grupo de Trabalho da SAF é composto quase exclusivamente 

de representantes da ATER estatal” (SCHMITZ, 2006, p. 15).   

                                                 
3
 Delgado (2009), analisando os descompassos entre, por um lado INCRA, responsável pela reforma 

agrária e, por outro, a SAF e a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), responsáveis pela 
agricultura familiar, levanta a hipótese que esses desencontros não se limitam a problemas 
administrativos, mas, da ausência da temática da reforma agrária nas proposições das políticas 
públicas como central para o projeto democratizante. 
4
 Está em discussão, no INCRA, um novo Manual de ATES, com proposta de redução nessa relação, 

porém ainda não oficializado. 
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Nos dois casos, pode-se perceber que seus objetivos são por demais 

ambiciosos. De certa forma, é uma espécie de tipo ideal weberiano, concebido a 

partir das experiências exitosas, porém pontuais de algumas ONGs e EMATERs, 

especialmente a do Rio Grande do Sul (DIAS, 2007), que acumularam uma 

concepção e metodologia de assessoria, tendo como contraponto a extensão rural 

baseada no modelo produtivista, repassadora de pacotes tecnológicos, que 

desconsiderava os conhecimentos locais e as potencialidades endógenas; achava 

que a viabilidade da agricultura se daria somente através da especialização em 

monocultivos e de sua inserção nos mercados globais. Porém, é preciso ressaltar 

que as experiências que dão resultados e funcionam em âmbito pontual, com 

algumas famílias em uma determinada comunidade ou em um território, mostram-se 

problemáticas quando pensadas em escala que contemple a totalidade dos 

assentamentos e comunidades rurais existentes nacionalmente5.  

A questão que se coloca é como é possível aproximar esses dois pólos entre 

o pensado e o praticado, que vem marcando a existência das assessorias técnicas 

desde a retomada com o Projeto Lumiar. Para tanto, duas questões merecem uma 

maior análise: uma relacionada mais ao aspecto estrutural do funcionamento prático 

e cotidiano necessário para essa ação; a outra refere-se a analisar qual a 

concepção, em termos de arcabouço teórico, é mais adequada para alimentar o 

subjetivo dos profissionais e instituições que estão envolvidos com a assessoria nas 

áreas de assentamentos da reforma agrária.   

Essa pesquisa centrou sua investigação no que concerne a possíveis 

concepções de assessoria técnica aos assentamentos, que possam preencher os 

desafios que esses novos territórios e suas populações enfrentam para saírem do 

atual estágio de carência; quais instrumentos essenciais para galgarem uma 

                                                 
5
 A opção pela inclusão do paradigma agroecológico como orientação básica da nova política 

nacional de assessoria técnica tem sido alvo de uma série de críticas de alguns estudiosos do rural. 
Em artigo recente, Gerhardt (2009) faz uma longa análise em que critica a “Nova ATER” pela sua 
obsessão pelo novo em uma postura que define como quase religiosa. A seu ver, a força do termo 
agroecologia, abrangente, aberto, aglutinador e em construção, “tem sido capturado e encapsulado 
em certas publicações e políticas oficiais voltadas para a extensão rural como um todo” (GERHARDT, 
2009, p. 30). Mesmo reconhecendo uma certa construção mecanicista nas elaborações das políticas 
de ATER e ATES, simplificando o processo de transição para um outro modelo em termos de 
concepção e metodologia para a atividade de assessoria técnica, esta tese não parte do pressuposto 
que esse é o problema fundamental, de uma possível “ditadura agroecológica” no serviço de 
assessoria pública. No limite, é possível afirmar que é exatamente o contrário, ou seja, sua quase 
inexpressividade prática no conjunto do aparelho do Estado, mesmo no MDA, voltado para o público 
da agricultura familiar, onde prevalece a lógica convencional da agricultura. Basta analisar a 
execução do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF), em que uma de suas 
modalidades, o Pronaf Agroecologia é, em termo de execução, uma “jóia rara”.   
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situação que lhes dê condições de resistirem ao processo adverso imposto pelo 

atual estágio do capitalismo global, que corrói sua identidade enquanto agricultor 

familiar camponês. 

Nesse sentido, algumas elaborações têm sido construídas e servem como 

referência para a construção desse processo.  Nem todas referem-se 

especificamente ao rural, mas são reflexões importantes como subsídios para 

pensar uma saída emancipatória, já que tratam das populações historicamente 

marginalizadas, inclusive no atual estágio da globalização. No campo mais 

específico do rural e da agricultura, o movimento político, social e científico, em torno 

da agroecologia, tem sido a melhor resposta como resistência e construção de um 

projeto alternativo, que coloque a agricultura familiar camponesa como protagonista 

desse processo. 

A busca por uma nova agricultura no Brasil (ALMEIDA, 1999) tem contado 

com uma gama de atores, principalmente ONGs e movimentos, que, desde a 

década de 1980, usando o termo “agricultura alternativa”, vem questionando, do 

ponto de vista produtivo e técnico, o sistema agroquímico dominante com suas 

tecnologias, que contribuem para uma maior exclusão de parcelas significativas de 

agricultores e dependência da agricultura à insumos externos, além de impactos 

irreversível ao meio ambiente. Para esses setores, as atividades agrícolas só podem 

contribuir verdadeiramente com o desenvolvimento rural, se elas estiverem 

intimamente relacionadas socialmente com as populações locais. 

A concepção e prática da assessoria devem estar vinculadas a um projeto 

mais amplo de busca de maior autonomia dos mercados oligopolizados, à montante 

e à jusante do setor agroalimentar, além de se conectar com as elaborações dos 

setores sociais globais, principalmente àqueles localizados na periferia do 

capitalismo, que estão construindo processos de resistências contra a acumulação 

por espoliação, através de formas capital-intensivas de produção agrícola, 

resultando na mercadificação por atacado da natureza em todas as suas formas 

(HARVEY, 2004). 

Essas buscas por novos caminhos e novos paradigmas de produção e de 

percepção sobre o rural e sua população, sem desconsiderar seus dilemas, 

enxergam nesse ambiente um lugar singular, mas não isolado, que pode contribuir 

com perspectivas mais sustentáveis social e ambientalmente. Diante disso, mesmo 

sem se deter especificamente sobre o rural, campesinato ou agricultura familiar, 
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serão abordadas análises teóricas que ajudam a compreender as características do 

mundo contemporâneo e os desafios de resistência e construção de alternativas 

para segmentos que, como a população rural, são marginalizados pelo processo 

histórico de desenvolvimento do capitalismo, inclusive na sua fase atual. 

Por fim, ao longo deste trabalho, foram feitas algumas opções conceituais 

como agricultura familiar camponesa, no lugar de apenas agricultura familiar, mais 

presente na academia, nas políticas públicas e na sociedade em geral; e assessoria 

técnica, no lugar de assistência técnica e extensão rural. Em relação à primeira 

definição, achou-se que a incorporação do termo camponês retrata melhor as 

características dos assentamentos rurais investigados nessa pesquisa. Por isso, a 

insistência em discutir campesinato, principalmente no que concerne a sua 

identidade, resistência e autonomia a partir de seu modo de produção. Em relação 

ao termo assessoria, a escolha justifica-se por acreditar que, pelo menos em tese, 

ele se aproxima mais das mudanças necessárias para uma relação horizontal e 

dialógica entre o saber científico do técnico e o conhecimento das populações rurais 

locais.   

Aqui, levanta-se a discussão de que o proposto pelo Manual de ATES, em ter 

seu “foco na agroecologia”, tem tido pouco êxito na prática. Mesmo reconhecendo a 

importância do Programa, ainda que formalmente, ter feito a opção pela perspectiva 

agroecológica em um cenário marcado pela permanência da força econômica, social 

e política de um projeto antagônico, identificado com o agronegócio6. Nesse contexto 

consideram-se que: 

 Os principais objetivos traçados na proposta de Ates (como contribuir para a 

promoção de unidades de produção estruturadas, com foco na agroecologia, 

na segurança alimentar, na economia popular e solidária e em metodologias 

participativas) têm tido pouco êxito. As razões para isso podem ser 

encontradas no abismo entre as propostas descritas superficialmente e as 

reais condições em que a assessoria técnica se desenvolve (ausência de 

estruturas mínimas para o seu funcionamento, assim como a falta de uma 

concepção teórica mais enraizada que dê base a esses objetivos). Nesse 

                                                 
6
 O conceito de agronegócio utilizado nessa tese é idêntico ao de Delgado (2009), que não se 

identifica com o de agroindústria ou de cadeia produtiva. Mas, ao de um bloco econômico e de poder 
bastante amplo e internacionalizado, ligado às atividades agrícolas e agrárias, incluindo empresários 
capitalistas, latifundiários, corporações agroalimentares e financeiras nacionais e multinacionais, 
pautado fundamentalmente pela expansão de monoculturas de exportação. 
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sentido, acredita-se que a opção pela agroecologia e o restante dos 

objetivos da ATES englobam uma complexidade conceitual e 

metodológica que entra em choque com a formação dos profissionais, 

do modus vivendi das instituições de assessoria, assim como das 

políticas públicas, contribuindo para inibir o avanço dessas idéias nos 

assentamentos de reforma agrária. 

 

 Os objetivos propostos pela ATES são por demais ambiciosos e não se 

concretizam por si sós. No limite, eles são dependentes da própria dinâmica e 

do lugar da reforma agrária no contexto das políticas para o agrícola e o rural. 

Esses objetivos continuam sendo periféricos e como opção de uma parcela 

minoritária do Estado. Do ponto de vista externo, permanecem 

predominando os interesses das forças econômicas e políticas dos 

setores que buscam, mesmo com mudanças, manter a lógica da 

estrutura do sistema agroalimentar em que os assentamentos da 

reforma agrária ocupam uma posição marginal. 

 

 Por outro lado, não se pode desconsiderar que essa política tem contribuído 

para a constituição e o fortalecimento de grupos produtivos, referenciado na 

agroecologia, que se constituem como brotos da possibilidade de um 

processo mais longo de transição para uma nova concepção agrícola e de 

desenvolvimento. 

 

Para a realização desta pesquisa, optou-se por trabalhar com uma 

metodologia qualitativa de análise. Como afirma Cervo & Bervian (2003), o método 

concretiza-se como o conjunto de diversas etapas ou passos que devem ser dados 

para a realização da pesquisa. Esses passos são as técnicas. A pesquisa qualitativa 

responderá a questões muito particulares e se preocupará com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. Segundo Minayo (2004), a abordagem 

qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, 

um lado não perceptível e não mensurável nas equações, médias e estatísticas. 

Nesse sentido, o presente estudo se caracteriza por uma análise qualitativa, 

buscando aferir a percepção da população local e das assessorias técnicas, quanto 

ao papel da ATES nos processos de construção de uma nova concepção de 
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agricultura, a agroecologia, que acredita ser mais viável para os assentamentos 

rurais da reforma agrária. 

Para melhor ordenar os registros das informações e facilitar o acesso aos 

grupos pesquisados, optou-se por adotar como princípios básicos, nos 

levantamentos de campo, os seguintes procedimentos: identificar os informantes, de 

modo a tê-los como sujeitos preferenciais; visitar os locais, não somente com a 

preocupação específica de análise, mas também para observações e conversas 

informais, adotando como pressuposto básico o respeito às especificidades locais; 

estar disposto a ser também especulado sobre o interesse do pesquisador, 

buscando estabelecer a empatia, como forma de melhor colher os resultados. 

Através dessa metodologia, buscou-se não perder de vista, durante toda a 

pesquisa, os diversos contextos políticos e econômicos que influenciaram no 

enfoque dado à Assessoria Técnica nas respectivas conjunturas, além de incorporar 

o posicionamento dos diversos atores, governamentais e não-governamentais, que 

atuam no meio rural. A opção por esse método justifica-se por entender que essa 

ação se deu através de complexas interações e contradições de interesses, que 

certamente influenciaram e continuam influenciando na maneira como essa 

atividade é colocada em prática. Portanto, a relação da assessoria técnica na 

transição da agricultura e do rural, como é proposto na política de ATES, não pode 

ser analisados isoladamente, desconsiderando vários fatores circundantes e 

intimamente relacionados.  

Entre as técnicas, foram utilizadas entrevistas junto a assentados, assessores 

técnicos que participaram do Programa de ATES, representantes de Instituições de 

Assessoria e representantes do INCRA/RN. Fez-se uma escolha, por apenas citar a 

condição de assentado e qual assentamento, no caso dos assentados entrevistados. 

Já com as assessorias, a condição de assessor e qual instituição integrava na época 

de atuação na ATES; o mesmo se deu com o INCRA e a Unidade de Articulação7.  

A escolha dos assentados e assentadas não foi realizada com base na 

representatividade estatística, mas buscou-se agricultores e agricultoras em cada 

assentamento que estão discutindo e envolvidos com algum processo de construção 

da agroecologia. Essa opção se justifica pelo intuito desta pesquisa em analisar a 

                                                 
7
 Instância existente no programa com a função de fazer proposição de capacitação e monitoramento 

das ações da ATES. A Entidade é escolhida pela Coordenação Regional, composta por instituições 
governamentais e da sociedade civil e contratada pelo INCRA. 
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relação, o hiato e desafios de concretizar a política de ATES em relação à transição 

agroecológica. Essa mesma opção foi feita em relação às Instituições de Assessoria 

e os assessores. Buscou-se aquelas instituições e os profissionais que já têm uma 

definição pela agroecologia. Nesse caso, foram escolhidas quatro instituições que 

integram a Rede Pardal8. 

Os cinco Assentamentos escolhidos nessa pesquisa estão localizados no 

Território do Mato Grande, onde se presenciam grupos produtivos, formados por 

homens e mulheres, ou especificamente por mulheres, que estão trabalhando em 

uma perspectiva agroecológica. São eles: Bonsucesso (Pedra Grande), Canto da 

Ilha de Cima e Antônio Conselheiro (São Miguel do Gostoso), Planalto do Retiro e 

Quilombo do Palmares (Touros). 

As entrevistas com os agricultores e agricultoras possibilitaram uma série de 

informações para testarem as hipóteses suscitadas para esta pesquisa. Foram 

trabalhadas no primeiro capítulo, relacionado à singularidade da conquista e à 

vivência nos assentamentos e no capítulo quinto em que se analisa a relação desse 

segmento com a agroecologia e suas visões sobre o desempenho da assessoria 

técnica nesse processo. Essas entrevistas foram realizadas nos próprios 

assentamentos, de forma individualizada e em grupos (dinâmica focal).  

Outras informações importantes foram colhidas com base nas observações 

diretas, proporcionadas nas visitas de campo aos assentamentos, na Feira 

Agroecológica de São Miguel do Gostoso, nos Fóruns Municipais das Associações, 

nas dinâmicas territoriais e nos eventos de formação em agroecologia, promovidos 

pelo Programa e pelas Instituições de assessoria. 

Em relação à assessoria, representantes Institucionais, assim como 

funcionários e superintendente do INCRA, as entrevistas foram realizadas em seus 

respectivos locais de trabalho ou onde atualmente estão trabalhando.  

Esta pesquisa abrangeu o período de 2005 a 2008, quando a ATES 

funcionou, primeiramente, através de convênio do INCRA com o SEBRAE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em que este contratava as 

entidades executoras e, posteriormente, com o SEBRAE saindo de cena, e o INCRA 

conveniando com as próprias executoras.  

  

                                                 
8
 Articulação de entidades de assessoria do Rio Grande do Norte que se unifica em torno da temática 

da agroecologia. Mais detalhes no quarto capítulo desta pesquisa. 
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Indicadores relacionados com a concepção da agroecologia 

O Programa de ATES afirma que essa política pública de apoio ao 

desenvolvimento dos Assentamentos tem como foco a agroecologia. Buscando 

traduzir esse anunciado geral em algo possível de ser avaliado, buscou-se aqui, à 

luz da ampla discussão e elaboração da temática agroecológica, alguns indicadores 

que serviram para averiguação do trabalho da assessoria e dos grupos produtivos, 

relacionados com a agroecologia. Esses instrumentos serviram de parâmetros para 

demonstrar até que ponto existe um enraizamento da concepção agroecológica no 

cotidiano do trabalho de assessoria nas áreas de assentamentos rurais 

pesquisados. Além disso, serviram também para avaliar como a assessoria, suas 

instituições e os grupos produtivos se relacionam com esses indicadores, definidos 

aqui como brotos e sementes da transição agroecológica. 

 

1. Uso de sementes naturais: no processo de plantio, qual o lugar que 

ocupa o uso de sementes nativas, selecionadas e guardadas pelos 

próprios agricultores, individualmente ou de forma comunitária, tais como 

as Casas ou Bancos de Sementes; 

2. Busca de autonomia no processo produtivo: além da semente, qual a 

preocupação em valorizar manejos e insumos naturais e alternativos, de 

fabricação endógena, que possam melhorar a produção e a produtividade 

sem danos ambientais, em contraposição à lógica da agricultura 

convencional, com alto nível de dependência externa, através de 

fertilizantes químicos e agrotóxicos; 

3. Solidariedade no processo produtivo: como são percebidas formas de 

trabalho em mutirão, comunitário, coletivo e grupos. Alguns, a partir de 

uma formalidade, como associação legalmente constituída, com estatuto e 

regimento interno; outros, informalmente, cuja definição e cumprimento 

das responsabilidades assumidas são a “palavra dada” e os laços de 

confiança, a reciprocidade; 

4. Diversidade produtiva: como é observada a diversificação da produção, 

tanto concernente ao plantio (diferentes culturas) como na sua relação 

com processos de criação de animais. Isto é, em contraposição à 

especialização, como a estratégia de plantar e criar se retroalimenta e 
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possibilita variadas fontes de autoconsumo e geração de renda para as 

famílias; 

5. Autoconsumo:  o lugar da produção, visando à alimentação familiar ao 

longo do ano. Quais as estratégias de diversificação, beneficiamento e 

armazenamento da produção, usadas, que contribuam para esse fator; 

6. Excedente da produção: o destino do que foi produzido tem alguma 

relação com “rede de trocas”, doações, mercados de proximidades, feiras 

agroecológicas, venda direta para mercados institucionais; 

7. Participação em processos agroecológicos: existe um processo 

constante de incentivo na participação de espaços formativos de 

agroecologia como os intercâmbios, capacitações, encontro e trocas de 

experiências; 

8. Preocupação com os recursos naturais: o lugar do uso sustentável do 

solo, água e mata nativa no processo produtivo.  

 

 
 Para atender ao anunciado, esta pesquisa está organizada da seguinte forma: 

 No primeiro capítulo, é feita uma análise dos assentamentos, como resultado 

da retomada da temática agrária na década de 1980, após um longo período em 

que, por um lado, a reforma agrária tornou-se assunto proibido e, por outro, a 

agricultura e o rural passaram por profundas modificações, impulsionadas pela 

“modernização da agricultura”, com graves impactos sociais e ambientais. Esses 

novos espaços vão reconfigurar territórios, propiciar novas identidades no meio rural: 

o público assentado que, junto com os outros segmentos, irá desconstruir, intelectual 

e politicamente, a noção de rural apenas como agrícola e de desenvolvimento como 

modernização produtiva. 

 No segundo capítulo, fez-se uma incursão teórica e histórica da perspectiva 

agroecológica, buscando compreender sua relação com a tradição camponesa. 

Priorizar esse percurso significa dar ênfase a um dos principais pilares 

metodológicos da agroecologia: valorizar os conhecimentos e vivências locais como 

ponto de partida para se chegar a um desenho das atividades produtivas, que seja 

sustentável, tanto em termos de produtividade como no tocante aos aspectos sociais 

e ambientais. Assim, busca-se mostrar que a condição camponesa traz, em si, uma 



 29 

enorme capacidade de se defender das adversidades externas que podem corroer 

sua existência e autonomia. 

 Já no terceiro capítulo, é feita uma análise crítica da experiência da 

assessoria técnica, desde o seu surgimento nos Estados Unidos, vendo como essa 

atividade, mais conhecida como assistência técnica e/ou extensão rural, foi se 

estendendo pela América Latina até se consolidar no Brasil, sem deixar de vivenciar 

crises e questionamentos. Após o processo de modernização agrícola em que essa 

atividade assumiu uma função de difusão dos pacotes ideológicos e tecnológicos 

para o rural e o agrícola, ganha corpo, na década de 1990, uma nova concepção de 

assessoria, que tem como concepção estratégica a agroecologia. Finaliza-se o 

capítulo com algumas redes sociais que estão construindo os processos 

agroecológicos. 

Os capítulos seguintes estão relacionados com a base empírica e a parte 

analítica desta pesquisa. No quarto capítulo, é feita uma apresentação do Território 

do Mato Grande, de cinco Assentamentos Rurais e seus respectivos grupos 

agroecológicos. Já no quinto capítulo, é analisado o desempenho e as dificuldades 

da ATES de alcançar seus objetivos, principalmente em relação à perspectiva 

agroecológica, fazendo uma interface com as experiências desenvolvidas pelas 

famílias assentadas, buscando apreender em que medida elas desafiam, se 

aproximam e se afastam das idéias da agroecologia. 

No sexto capítulo, fazem-se algumas considerações conclusivas sobre a 

pesquisa e as hipóteses testadas em relação aos constrangimentos para concretizar 

a política da ATES, assim como profundas lacunas de concepção e metodologia 

condizentes com a proposta da transição agroecológica. Mostra-se também a 

importância dessa ação para as experiências produtivas em curso, vistas como 

brotos para uma possível alternativa global para o agrícola e o rural em que 

assessoria assume papel relevante.  
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CAPÍTULO 1 

 

A INVENÇÃO DOS E NOS ASSENTAMENTOS:  

A PARTE CONQUISTADA DO LATIFÚNDIO 

 
 

“A novidade é que o Brasil não é só litoral,  
É muito mais, é muito mais que qualquer Sul...  

Ficar de frente para o mar, e de costa pro Brasil,  
não vai fazer desse lugar um bom país” 

Notícias do Brasil - Milton Nascimento/Fernando Brand 

 
 
 
1.1 A retomada da temática agrária a partir da redemocratização 

 

O início da década de 1960 foi marcado pela seguinte polarização sobre a 

intervenção do Estado na questão agrária: modernização na produção, mantendo a 

estrutura fundiária, ou reforma agrária, através da democratização do acesso à terra 

como medida para promover a justiça social e o desenvolvimento nacional. A 

implantação do Regime Militar significou a vitória da primeira proposta, mesmo com 

o Estatuto da Terra propondo-se incorporar essas duas vertentes.  

O modelo posto em prática impossibilitou uma reformulação na estrutura 

agrária, principalmente na Região Nordeste, tornando-se determinante para moldar 

as características da sociedade atual: de um lado, profunda concentração de renda 

e poder e, por outro, uma desigualdade que contribuiu para a constituição de um 

cenário de centros urbanos caóticos e comunidades rurais marcadas pelo conflito e 

carência de políticas públicas essenciais. 

Nesse processo de modernização dolorosa (GRAZIANO DA SILVA, 1981), a 

proposta da reforma agrária foi abandonada pelos sucessivos governos, 

contribuindo para um grande fluxo migratório, tanto para o Sudeste do País, como 

para os centros urbanos das grandes e médias cidades do Nordeste. Feito de forma 

abrupta e sem planejamento e infra-estrutura social e produtiva, necessários para 

receber essa população, esse processo constituiu-se como alicerce dos 

desequilíbrios habitacionais que presenciamos nas capitais e cidades de porte 

médio. 
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Após ter apoiado o golpe militar enquanto instituição, uma grande parte da 

Igreja Católica brasileira, identificada com a Teologia da Libertação, inclusive a 

Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi um importante abrigo para 

manter a chama acesa da reforma agrária, ajudando a construir as condições, 

através dos seus trabalhos de base e de reflexão sobre as causas da pobreza, para 

que essa temática viesse a ressurgir na década de 1990. 

Após um processo de discussão interna, com assessoria e apoio de 

intelectuais de diferentes áreas do conhecimento, em 1980, foi lançado um 

documento aprovado pela 18ª Assembléia da CNBB, intitulado Igreja e Problemas 

da Terra. Era uma forte denúncia sobre a gravidade da parcela da população que 

precisava da terra para viver, mas que se encontrava ameaçada de perdê-la ou 

impossibilitada de alcançá-la. 

Esse documento foge do economicismo, centrando sua análise em aspectos 

sociológicos, antropológicos, políticos e mesmo religioso: “a terra de todos como 

terra de poucos”, “a terra é um dom de Deus a todos os homens”, em que coloca em 

xeque a noção de propriedade privada da terra, no lugar de recurso natural para 

trabalhar e viver. Outro aspecto relevante desse documento foi recolocar a 

problemática indígena, enfatizando os conflitos provocados pela invasão de seus 

territórios já demarcados, assim como a omissão do Estado nesses processos, 

geralmente marcados pela violência. 

Igreja e Problemas da Terra vai mais além e critica o próprio modelo de 

desenvolvimento adotado pela modernização da agricultura, pois, segundo esse 

documento, as mudanças em curso estavam favorecendo o lucro ilimitado dos 

grandes grupos econômicos. Além disso, as técnicas modernas introduzidas na 

produção estavam sendo implantadas à custa da dependência externa, referente à 

tecnologia, energia e capital, resultando em uma enorme concentração do capital e 

do poder. 

Certamente, essa postura crítica e de apoio efetivo da Igreja Católica ao 

campesinato, em um momento histórico marcado pela repressão política e auge do 

modelo produtivista, foi um marco determinante para que a bandeira da reforma 

agrária não caísse no esquecimento. Deu condições para ser retomada no período 

seguinte, porém, agora, trazendo consigo, não apenas a questão fundiária, mas a 

importância para a cultura nacional em preservar a história e o modelo de vida 

dessas populações. Esse novo momento se dá com a participação de outros sujeitos 
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sociais, incluindo os movimentos sociais no campo, que surgiram e ressurgiram já 

com as marcas e as novas demandas provocadas pela modernização da 

agricultura9.  

A volta da temática da reforma agrária na agenda brasileira, desde a década 

de 1990, está no bojo das conseqüências negativas do processo de modernização 

da agricultura, principalmente no tocante à exclusão social e produtiva de uma 

significativa parcela da população rural, que não conseguiu se inserir nas novas 

dinâmicas agrícolas baseadas no tripé monocultura-mecanização-quimificação, nem 

fazer a migração com sucesso para os centros urbanos. A alternativa foi buscar 

formas variadas para continuar no espaço rural, dentre elas, lutar pela terra 

historicamente negada. 

Mesmo ainda insuficiente para contemplar as famílias que têm no acesso à 

terra a possibilidade para reconstituição de suas vidas e reinserção social, a reforma 

agrária realmente existente tem propiciado, a um número significativo de famílias, o 

acesso a uma faixa de terra bem superior ao minifúndio, marcante na agricultura 

familiar, principalmente na Região Nordeste. Além disso, o processo de 

multiplicação de assentamentos vem contribuindo para forjar uma série de políticas 

públicas para esse setor, a exemplo da assessoria técnica. 

O surgimento em massa dessa nova categoria “assentados da reforma 

agrária” contribui para diversificar ainda mais o que hoje, no Brasil, tornou-se comum 

denominar de agricultura familiar. Para Buainain (2007), talvez seja um equívoco 

conceitual seguir tratando grupos com características e inserção socioeconômica tão 

distinta sobre essa mesma definição, apenas porque têm um traço em comum, o de 

utilizar majoritariamente mão-de-obra familiar. Essa espécie de guarda-chuva, 

denominado agricultura familiar, tem servido para nomear 85,2% do total dos 

estabelecimentos; destes, mais de 50% (2.055 milhões) estão localizados no 

Nordeste, dos quais 1.215.558 geram nível de renda inferior à linha de pobreza, 

constituindo-se principalmente, como reserva de mão-de-obra e em local de 

moradia, com uma pequena produção destinada ao autoconsumo (BUAINAIN, 

2007). 

                                                 
9
 A década de 1980 será muito marcante para a temática da reforma agrária sair da defensiva e 

ganhar visibilidade e força social, impulsionada pelo nascimento, entre outros, do Partido dos 
Trabalhadores (PT), Central Única dos trabalhadores (CUT) e Movimentos dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST). 
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A reflexão crítica sobre os processos de desenvolvimento, impregnados de 

um viés urbano e industrializante (GOMES DA SILVA, 2002), em que a possibilidade 

de ser e viver no moderno estava restrita ao urbano, abre uma janela sobre o lugar 

do rural, que não o do atraso e do passado e recoloca a importância de valorização 

do espaço rural. Dá-lhe outras possibilidades, que não a sua desertificação social e 

ambiental que caracterizam o modelo da agricultura baseado em monoculturas da 

cana, da soja, do eucalipto e similares, transformando o rural em monótonos 

desertos verdes. Nesse sentido, a emergência da crítica, cumpre um papel de 

contraponto e de outra alternativa para o rural, portanto, que o seu futuro não está 

prescrito, será uma escolha da sociedade.  

Essa nova abordagem ressignifica o rural, não apenas como lócus de 

produção de matéria-prima alimentar ou como fonte geradora de dividendos 

imediatos para aumentar a exportação nacional para sustentar políticas econômicas 

insustentáveis. Mas vislumbra esse espaço como possibilidade de florescer não 

apenas uma nova agricultura mais sustentável e sincronizada com as dinâmicas 

locais e regionais, mas junto com ela, potencialize o resgate de costumes e valores 

culturais que enriquecem a diversidade do País. 

Nessa perspectiva, as questões e o destino do rural não são importantes 

apenas para a sua população. Portanto, o debate da reforma agrária no século XXI 

em países como o Brasil, abrange muitos elementos além da distribuição de terra, 

não interessando apenas aos camponeses dos países do Sul do mundo. Sua 

realização também interessa aos setores sociais urbanos, aos agricultores familiares 

dos países desenvolvidos, pois esses segmentos também se sentem ameaçados 

com o empobrecimento e expulsão dos camponeses, além dos profundos 

desequilíbrios ambientais e de destruição dos ecossistemas que o modelo centrado 

no produtivismo desencadeia. 

A visão da permanência da relevância do espaço rural ganha força a partir da 

crítica à ideologia que embalou o processo de modernização da agricultura, que 

preconizava a morte da agricultura de base camponesa e familiar e de todo o seu 

significado cultural no modo de vida das populações rurais, propagado como 

atrasado, arcaico e responsável pela miséria no campo. Para Dias (2004), esse 

pensamento vai ter visibilidade no Brasil a partir de três setores, com fortes 

repercussões na discussão sobre a reforma agrária e a agricultura familiar: 
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Academia: ganham espaço nas pesquisas as análises que reconhecem o 

papel histórico da agricultura familiar, mostrando que, em muitos países 

europeus, ela foi fundamental para o impulso do desenvolvimento socialmente 

articulado e mais harmônico com o meio ambiente. Ao contrário, nos países 

periféricos, principalmente com o impulso da revolução verde, a agricultura 

familiar e camponesa foram sacrificadas para a consolidação de um tipo de 

agricultura intensiva em capital, insumos químicos e recursos naturais, que 

resultou na formatação de sociedades com graves desequilíbrios sociais e 

ambientais.  

Nessas duas experiências, a pesquisa acadêmica apontava que o Estado 

teve papel fundamental. Na primeira, apoiando fortemente a agricultura 

familiar, inclusive através de subsídios; na segunda, investiu em um modelo 

concentrador que promoveu um desordenado êxodo rural, inibindo as 

possibilidades de reforma agrária e viabilização da agricultura familiar. 

 

Movimentos sociais: no Brasil, as conseqüências negativas da modernização 

da agricultura e o fim do Regime Militar propiciaram o reaparecimento dos 

movimentos sociais que estavam no limbo em virtude da repressão, tais como 

o sindicalismo rural. Além disso, surge, em 1985, o MST, constituído pela 

massa de excluídos da agricultura modernizada, pois, além de não terem 

terra, não entraram na categoria dos trabalhadores rurais assalariados e 

também não foram absorvidos no espaço urbano. Através de variadas formas 

de lutas, esses movimentos conseguem chamar a atenção da sociedade e 

pressionar o poder público, fazendo com que o debate em torno da reforma 

agrária e da agricultura familiar voltasse a ter visibilidade. 

 

Agências Internacionais: o balanço da modernização da agricultura, feito 

pelas principais agências internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO) foi que, apesar do aumento da produção, ela gerou graves 

desequilíbrios ambientais (solos degradados, águas contaminadas, florestas 

devastadas) e sociais (uma legião de excluídos no campo e na cidade). 

Reconhece a agricultura familiar como mais eficiente no trato dos recursos 

naturais, além de propiciar mais possibilidade de ocupação e melhor 
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distribuição da riqueza produzida. Essa análise não pretende romper com o 

pensamento que impulsionou a revolução verde; busca apenas ajustes que 

contemplem setores da agricultura familiar, já inseridos nos mercados. 

 

Para Rosset (2004), há três fatores que contribuem para essas agências 

assumissem a defesa da reforma agrária em países da América Latina, África e 

Ásia.  O primeiro é o crescimento econômico a partir de estudos comparativos entre 

países que demonstram que a concentração da terra retarda as taxas de 

crescimento. Nesse sentido, um reordenamento fundiário, através de uma melhor 

distribuição, pode contribuir para esse crescimento. O segundo é o investimento em 

áreas rurais, por acreditarem que algum processo de reforma agrária iria estimular o 

fluxo de investimento privado nessas áreas. O terceiro está mais no campo da 

legitimação diante da realidade socioeconômica, ou seja, a necessidade, por parte 

dos governos nacionais, de medidas de redução da pobreza, sendo uma delas o 

acesso à terra. 

Nesse contexto, a reforma agrária defendida pelo Banco Mundial seria aquela 

dirigida pelo mercado, por acreditar que esse viés reduziria a resistência das elites 

locais e, conseqüentemente, o conflito social em torno dessa temática. Em síntese, o 

que está no bojo dessa concepção é que o processo de reforma agrária sairia do 

âmbito da política para o âmbito do mercado. 

 

 

1.2 O sentido atual da reforma agrária 

 

O objetivo deste item é problematizar sobre a importância de recolocar com 

mais efetividade a temática da reforma agrária na agenda política brasileira, como 

pressuposto indispensável para um outro caminho de desenvolvimento que está 

intimamente ligado às reformas estruturais. Parte-se do pressuposto de que é 

necessário ir além do realismo político, em que nada pode acontecer a não ser os 

desejos dos mercados, controlados por grandes corporações transnacionais. Essa 

idéia fixa, que busca reprimir qualquer pensamento contrário aos interesses do 

capital globalizado, sendo logo taxado de posição anacrônica e irrealizável, é a 

razão principal pela pobreza de reflexão, imaginação e alternativas sobre o contexto 

preocupante da sociedade contemporânea. 
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O mundo em geral e o Brasil em particular precisam de mudanças bruscas e 

imediatas que apontem em direção a sociedades mais equilibradas social e 

espacialmente e menos conflituosas com os recursos naturais ainda não destruídos 

pela fúria da “modernidade”. Nesse sentido, o espaço rural e seus habitantes, além 

da própria produção agrícola, ao contrário do que se imagina, terão uma enorme 

relevância nas mudanças necessárias e possíveis para o próximo período.   

Essa leitura mais ampla do mundo atual possibilita colocar a hipótese da 

atualidade da reforma agrária, principalmente em países como o Brasil, que mantém 

ainda uma grande parcela de sua população no meio rural, além de possuir na sua 

cultura, inclusive urbana, fortes traços de tradições e costumes rurais.  Eles não 

devem ser desprezados e apagados, mas valorizados como elementos que podem 

contribuir para o formato de uma sociedade baseada na diversidade e em novos 

princípios que apontem para a sustentabilidade social, econômica e ambiental. 

No Brasil, o tema da reforma agrária sempre foi muito polêmico na academia, 

na esquerda política e na própria sociedade. É bem conhecido o debate entre os 

intelectuais do antigo Partido Comunista do Brasil (PCB) sobre a questão agrária na 

nossa formação socioeconômica, assim como as abordagens e alterações, ditas por 

eles como necessárias no espaço rural, para as mudanças que contribuíssem com a 

construção nacional. 

Grosso modo, nessa leitura, a reforma agrária se justificava pela necessidade 

de superar resquícios feudais e contribuir, através de reformas, para a penetração 

do capitalismo no campo à medida que acabaria com o latifúndio improdutivo e 

constituiria uma massa de consumidores de bens industriais e produtores de 

matéria-prima, fundamental para o desenvolvimento nacional. Essa rica e 

controversa discussão foram reforçadas e questionadas, entre tantos outros, por 

Caio Prado Júnior (1977), Alberto Passos Guimarães (1968), Jacob Gorender 

(1976), Nelson Werneck Sodré (1962), Ignácio Rangel (2000) e André Gunder Frank 

(1985). 

Fillipe (2008) parte da concepção da existência de pelo menos três modelos 

diferentes de reforma agrária em âmbito mundial: o primeiro, conhecida como 

reforma agrária clássica, que se caracteriza por uma distribuição massiva de terras. 

Esse tipo de reforma agrária foi implantado nos países centrais, entre o século XVIII 

e o período da 2ª Guerra Mundial. O segundo modelo, conhecido como colonização, 

foi o processo que se deu na ocupação da Amazônia brasileira no período do 
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Regime Militar, sob o discurso de deslocamento de homens sem-terra para uma 

terra sem homens. A terceira concepção, que se aproxima do processo brasileiro 

nas últimas duas décadas de implementação de assentamentos rurais, está muito 

longe de se caracterizar como uma reforma radical, pois, pela sua limitação, 

continua impondo limites à reprodução social das famílias rurais, já que a lógica do 

agronegócio continua se expandindo. 

Porém, após a implantação do Regime Militar em 1964, de certa forma, 

algumas dessas teses, como a modernização capitalista no campo, concretizaram-

se por um caminho diferente. Não foram realizadas a democratização fundiária nem 

valorização da agricultura de base familiar e camponesa. Ao contrário, para esta, 

sobrou um papel (político, social e produtivo) cada vez mais marginal em 

contraposição a um modelo centrado nas monoculturas, grandes áreas territoriais e 

uso intensivo de recursos naturais e insumos agroquímicos, além de um crescente 

processo de proletarização e de êxodo rural massivo.  

Essa nova realidade fez com que uma parcela dos estudiosos do rural desse 

por encerrada a permanência de uma questão agrária que justificasse a 

necessidade da reforma agrária em âmbito nacional como pressuposto para o 

desenvolvimento. Segundo essa visão, a sociedade brasileira já tinha se 

consolidado como urbana, e a modernização da agricultura teria resolvido a 

produção alimentar. Mas, se essas idéias tornaram-se hegemônicas, elas não 

conseguiram sufocar as posições que reafirmavam a imprescindibilidade da 

democratização do acesso à terra. A Igreja Católica, ou alguns de seus setores, 

como o Movimento de Educação de Base (MEB) e a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), continuaram sustentando a legitimidade da reforma agrária. Essa postura 

contribuiu para que a Igreja se tornasse o berço de muitas lideranças e movimentos 

sociais, com ênfase para o MST10. 

                                                 
10

 O MST, para sua construção, “bebeu” em muitas fontes de movimentos rurais precursores, com 
destaque para as Ligas Camponesas, que, da década de 1950 até o Golpe Militar, em 1964, quando 
suas lideranças foram perseguidas, tiveram grande repercussão, principalmente no Nordeste 
brasileiro, como é possível comprovar nesse depoimento de uma das referências do MST sobre as 
Ligas: “Como organização, foram destruídas. Mas haviam semeado em terra fértil. E suas 
experiências e pregações ficaram adormecidas profundamente, mas, depois de muitos anos, 
rebrotaram. E, com a democratização do Brasil, vinte anos depois, rebrotaram em diversos outros 
movimentos sociais no campo brasileiro. Entre eles, no MST. Por isso, muito nos orgulhamos de 
sermos descendentes desse grande movimento camponês, as Ligas Camponesas”(STÉDILE, 2002, 
p. 8). Para maiores detalhes sobre as Ligas Camponesas, ver o filme-documentário Cabra Marcado 
para Morrer de Eduardo Coutinho.  
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Entretanto, a discussão sobre a reforma agrária volta a ocupar lugar de 

destaque a partir de meados da década de 1990. Nesse período, ganha visibilidade 

diferentes formas de expressão das populações rurais e seus problemas, muitos 

deles, resultantes do modelo imposto pela revolução verde e acrescido pelo avanço 

da agenda neoliberal. O 5º Congresso do MST, realizado em julho de 2007, mesmo 

com uma cobertura superficial da grande mídia, contou com a participação de mais 

de 17 mil camponeses e camponesas de todas as regiões do País, sendo 

considerado, como uma dos maiores eventos desse setor na história brasileira.  

Um ponto importante para compreender o significado estratégico da reforma 

agrária é romper com a leitura que naturaliza os interesses do capital como destino 

para a humanidade, assim como a idéia de progresso eurocêntrica e caminho 

determinado para diferentes países em diferentes épocas históricas.  Afirmar que 

continuamos vivendo sob a lógica do capitalismo não significa que outros interesses 

contraditórios ao capital também não tenham espaço nas dinâmicas das sociedades.  

Vivemos um novo período marcado pela crise estrutural do capital, em que o 

desemprego atinge grandes contingentes das massas urbanas e rurais. Elas são 

arrancadas violentamente dos seus meios de subsistência e jogadas no mercado de 

trabalho, formando um exército crescente de trabalhadores-sem-trabalho 

(MÉSZÁROS, 2002). Esse diagnóstico é importante porque, atualmente no mundo, 

quase metade da humanidade ainda vive no meio rural e os novos processos 

produtivos não têm mais relação com a absorção da mão-de-obra que se desloca do 

campo para a cidade. 

Outra marca contemporânea são as preocupações crescentes com as causas 

ambientais e a qualidade de vida, contribuindo para a mudança de hábito: a imagem, 

o gosto, a qualidade e a procedência dos produtos ocupam uma maior atenção por 

parte da sociedade mundial, principalmente aquela com maior poder aquisitivo e 

educacional. Ela objetiva adquirir alimentos que estão sendo produzidos com 

técnicas que respeitem o meio ambiente e o trabalho. É nessa lógica que navegam 

os movimentos, como o de economia solidária e comércio justo, que propõem uma 

maior aproximação e cumplicidade entre produção e consumo.  

O modo de produção agrícola baseado na revolução verde, com fortes 

impactos ambientais e sociais, é cada vez mais questionado. A partir dessa 

realidade, tendências como a produção agroecológica, que é muito mais que a 

substituição de insumos químicos por naturais, ganham espaços como alternativa 
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produtiva. A agroecologia é um movimento em ascensão, tendo como meta a 

sustentabilidade socioeconômica e ecológica dos agroecossistemas (ROSSET, 

2006). 

No Brasil, é possível perceber avanços: aumento do número de famílias 

assentadas, criação do Pronaf, os Projetos de Assessoria Técnica, de habitação e 

outras políticas de reconhecimento da agricultura de base familiar e camponesa. 

Mesmo que insuficientes para a sua afirmação, essas conquistas têm muito 

significado. Por exemplo: transitar de sem-terra para assentado tem um enorme 

simbolismo de conquista histórica, libertadora e de autonomia, além de abrir vazões 

para outras lutas e conquistas.  

A pesquisa Os impactos regionais da reforma agrária: um estudo sobre áreas 

selecionadas11 mostra uma ampliação das pressões sobre os poderes políticos 

locais, estaduais e federal, reivindicando políticas públicas. Esses assentamentos, 

ao mesmo tempo em que podem ser vistos como „ponto de chegada‟ de um 

processo de luta pela terra, transformam-se em „ponto de partida‟ para uma nova 

condição de vida, onde muita coisa está por fazer. 

Portanto, a luta atual pela reforma agrária não é apenas pela democratização 

fundiária, que continua fundamental. Mas, junto com ela, estende-se a necessidade 

do acesso e controle social de outros recursos naturais, como a água, as sementes, 

as florestas, além de tecnologias adequadas às características de cada região, e 

acessível para produções em pequenas escalas. É nesse sentido que a discussão 

sobre soberania alimentar vem se tornando cada vez mais estratégica para os 

movimentos sociais do campo, pois, garantiria às populações locais garantirem sua 

autonomia sobre o que devem plantar e como devem se alimentar (MEDEIROS, 

2005). Nesse sentido, a reforma agrária contemporânea faz interfaces com 

temáticas, como soberania alimentar, poderio do comércio agroalimentar e 

construção de um modelo de desenvolvimento nacional centrado na inclusão social 

e na sustentabilidade ambiental. 

A dinâmica da reforma agrária e dos assentamentos constituídos é muito 

influenciada pelas elaborações dos movimentos sociais. É geralmente desse 

processo que surgem políticas públicas para o setor. Eles são fontes de elaboração 

                                                 
11

 Pesquisa coordenada pelo CPDA/UFRJ – curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, 
Agricultura e Sociedade e pelo Núcleo de Antropologia da Política/Museu Nacional/UFRJ, envolvendo 
pesquisadores de várias universidades brasileiras. 
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de novas abordagens, assim como pela pressão aos governos para valer seus 

interesses. Entre esses movimentos, na questão da reforma agrária, destaca-se o 

MST, que tem buscado algumas novas reflexões sobre a questão agrária na 

atualidade. 

Para este movimento, continua existindo a questão agrária no Brasil, haja 

vista a existência de pelo menos quinze mil famílias acampadas e mais de quatro 

milhões que desejam conquistar um pedaço de terra para reconstruírem suas vidas. 

Mas, para o MST, a reforma agrária pela qual ele lutou perdeu o sentido no atual 

estágio do capitalismo. Agora, a disputa não está centrada contra o latifundiário 

tradicional, pois o campo brasileiro mudou junto com as mudanças recentes do 

capitalismo. A reforma agrária, no momento atual, ganhou uma natureza mais de 

disputa política contra um outro projeto (BAGGIO, 2007). 

É possível perceber as modificações nesse movimento nos últimos anos.  

Para Plínio de Arruda Sampaio, o MST vive sua segunda fase. Na primeira, tinha 

uma influência da competição capitalista, em que os sem-terra pensavam em 

produzir mais do que o fazendeiro ao lado. Agora, o movimento compreende que o 

assentamento não é uma terra para produção sem limites, que é necessário 

produzir, mas que ele é fundamentalmente uma terra de viver, é um lugar de vida 

(SAMPAIO, 2004).  

Outra característica recente do MST e de outros setores adeptos da reforma 

agrária é uma demarcação política com o agronegócio, definido como uma categoria 

social, hoje bastante globalizada e que atende à lógica do capital, mas descendente 

da grande propriedade, de relações de trabalho que lembram aquelas do século XIX 

e de uso dos recursos naturais como meros instrumentos para viabilizar altas taxas 

de lucros12. Esse setor não tem nenhum compromisso com as populações locais, 

sejam elas camponesas, indígenas, quilombolas ou ribeirinhas.  

A dinâmica do agronegócio se dá através das grandes corporações 

transnacionais de sementes, fertilizantes e agrotóxicos, que buscam impor seus 

interesses mercantis aos povos e nações. O exemplo mais atual são os Organismos 

Geneticamente Modificados (transgênicos), quando pretendem, através de 

propagandas, pressões aos governos locais, e mesmo ações ilegais, impor o uso de 

sementes transgênicas, sem dar oportunidade para as sociedades amadurecerem a 

                                                 
12

 Gonçalves (2004) mostra o valor do preço baixo da terra no Brasil em comparação a outros países. 
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conveniência dessa tecnologia13. 

Para os setores adeptos da reforma agrária, a diferenciação de interesses 

com o agronegócio se faz necessária, porque, caso predomine sua lógica, a 

produção de base familiar e camponesa tem duas alternativas: uma delas é a 

integração subordinada às corporações de insumos e comercialização agrícolas; a 

outra é seu desaparecimento, como mostra Ploeg (2008), usando o termo squeeze, 

significando um sufocamento dos agricultores pela predominância da lógica dos 

Impérios Alimentares e pelo processo de globalização.   

Esses cenários mostram a dimensão da disputa atual em que a resistência e 

contraposição não é com aqueles que negociam suas produções, mas com o setor 

que busca dominar mundialmente a dinâmica agroalimentar, enxergando no espaço 

rural possibilidade de grandes negócios. As manifestações contrárias, por parte dos 

camponeses, nem sempre acontecem explicitamente em forma de movimentos 

coletivos de contestação, muitas delas se dão de forma silenciosa e individual, 

através da negação em aderir aos pacotes tecnológicos e manutenção do seu modo 

tradicional de fazer agricultura (PLOEG, 2008). 

Um exemplo presente é a febre dos agrocombustíveis. Ao mesmo tempo em 

que é necessário pensar uma saída para os problemas ambientais gerados pelos 

combustíveis derivados do petróleo, a proposta de sua substituição por alguns 

produtos agrícolas, torna-se também um instrumento do grande capital internacional 

que os enxergam como fontes possíveis de grandes investimentos lucrativos, 

deixando em segundo plano a preocupação com os impactos de ordem ambiental e 

de segurança alimentar das regiões produtoras. 

Por isso, é importante reforçar a necessidade de evitar a naturalização do 

caminho que foi cursado pelo capitalismo brasileiro com seus graves impactos nos 

estratos sociais. Esse percurso trilhado foi fruto de escolhas políticas dentre outras 

alternativas. Se a urbanização da sociedade brasileira é um processo incontestável, 

isso não significa o desaparecimento do meio rural e da população que nele habita. 

Ele também continua existindo como uma espécie de outro lado da moeda do 

urbano, ou, quem sabe, a possibilidade para o seu equilíbrio. Apesar das 

                                                 
13

 Foi lançado recentemente um documentário O Mundo Segundo a Monsanto, em forma de livro e 
vídeo, coordenado pela jornalista francesa Marie-Monique Robin, que fez uma pesquisa sistemática 
sobre os objetivos e estratégias de expansão dessa Corporação para conseguir mercados para seus 
produtos. A sua repercussão mundial foi tão significativa que forçou a Monsanto responder, através 
de uma nota pública com o título: Documentário francês tenta denegrir imagem da Monsanto.  
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dificuldades, as potencialidades encontradas no meio rural são muitas, entre elas, a 

efetivação de uma verdadeira reforma agrária. Mesmo que gere conflitos e fira 

interesses de setores que historicamente se beneficiaram com a manutenção da 

estrutura agrária, marcada pelo latifúndio, produtivo ou improdutivo, ela é 

fundamental para a consolidação de um projeto popular, que priorize as 

comunidades locais e um novo modelo de desenvolvimento nacional calcado no 

equilíbrio socioambiental.  

O avanço da reforma agrária dará uma perspectiva mais plural e diversificada 

para o Brasil, contribuindo para superar os três desafios principais para o meio rural 

brasileiro: vencer a precariedade social dos habitantes do campo; vencer o 

isolamento das populações rurais; assegurar a cidadania de forma plena a quem 

permanece no campo. 

A estrutura histórica e social baseada na cultura da grande propriedade, com 

sua versão atual do agronegócio, com suas monoculturas em vastas áreas, constitui 

uma dimensão vertical e fechada em que a diversidade, tanto produtiva como 

cultural, encontra poucas possibilidades de se desenvolver. O controle sobre a terra 

se estende até os homens sem-terra que necessitam dela como fonte de 

sobrevivência e de existência.  Essa situação faz da consciência camponesa uma 

consciência oprimida, de baixo-estima, contribuindo para desconfiar de sua própria 

capacidade e introjetando o mito de sua ignorância absoluta (FREIRE, 1971). Como 

lembra esse autor, o monopólio da terra é, em si mesmo, antidialógico, pois 

obstaculiza a mobilidade social e impõe uma hierarquia nas camadas sociais em que 

os de baixo, sem acesso à terra, são considerados inferiores. Daí, a permanência da 

necessidade da reforma agrária e o potencial dos assentamentos rurais espalhados 

pelo País, como é possível comprovar nesta fala:  

 
Eu tinha em mente não só a questão da terra, mas o projeto da 
reforma agrária que prá mim é o mais importante que só a conquista 
da terra. Antes eu trabalhava com nove irmãos na terra do meu tio. 
A gente era como se fosse um escravo, a gente não era visto, não 
tinha importância para as autoridades, não podia nem fazer um 
empréstimo. Me libertei, sou mais consciente, sou politizado, capaz 
de me comunicar com qualquer autoridade. Antes eu era 
praticamente uma pessoa alienada. (Assentado de Antônio 
Conselheiro – Pesquisa de campo, 2009) 
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1.3 Algumas vertentes analíticas sobre os assentamentos  

 

Qual o significado da modificação da estrutura fundiária, do ponto de vista das 

relações sociais em um determinado território? Para Fernandes (2008), a reforma 

agrária é a luta pela constituição do território campesino, pois, lembrando Lefebvre, 

o espaço em que vai se constituir o assentamento é a materialização da existência 

humana. Nessa perspectiva, os assentamentos conquistados pelos camponeses e 

as propriedades capitalistas são territórios distintos; são totalidades diferenciadas 

com relações sociais diferentes que, no limite, apontam para sentidos de 

desenvolvimentos divergentes. Essa percepção contraria a definição de órgãos 

governamentais e agências multilaterais, que negligenciam as conflitualidades das 

diferentes propostas de desenvolvimento territorial a partir das classes sociais e 

relações de poder que configuram um determinado território. 

Em uma lógica que atenda os interesses do campesinato, o desenvolvimento 

territorial e a reforma agrária são indissociáveis, pois a luta pela terra forma o 

principal fato de sua territorialização, onde ele se recria e reproduz sua luta por 

melhores condições de vida para sua família. Nesse sentido, é importante pensar os 

assentamentos rurais como um território “em que se desenvolvem todas as 

dimensões: política, social, cultural, ambiental e econômica, não necessariamente 

nessa ordem, mas como um conjunto indissociável” (FERNANDES, 2008, p. 297). 

Assim como a questão da reforma agrária é permeada de polêmicas sobre 

sua importância e dimensão no desenho de um outro projeto de desenvolvimento 

que possibilite rompimentos com algumas características que marcam a história 

brasileira, com sua estrutura agrária concentrada e suas influências na concentração 

da renda e do poder, a importância da agricultura familiar e os impactos dos 

assentamentos, frutos das desapropriações, também são carregadas de análises 

que nem sempre convergem para o real quadro desse setor na agricultura e na 

própria vida rural. Grosso modo, em relação aos assentamentos rurais, existem pelo 

menos duas argumentações, arroladas a seguir, que merecem ser problematizadas. 

A primeira, de setores ligados historicamente à luta pela reforma agrária, 

generalizando a categoria dos agricultores familiares, coloca os assentamentos 

rurais no mesmo patamar de setores que estão produzindo regularmente e inseridos 

em algumas cadeias produtivas e de comercialização. Ao unificar a amplitude do 

que se define como agricultura familiar, escondem-se as razões do estágio produtivo 
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e social, em que se encontram esses assentamentos e a falta de prioridade, por 

parte do Estado, em fazer os investimentos em infra-estrutura (social e produtiva) 

necessários para que eles criem condições para uma produção de subsistência e 

garantia de mercado para o excedente. 

A segunda vertente tem como argumentação central a ineficiência e 

inviabilidade per si da reforma agrária. Afirma que após a constituição do 

assentamento e de vários investimentos feitos pelo Estado, essas áreas continuam 

sem produção, e as famílias permanecem dependentes das políticas assistenciais 

do Estado para sobreviver. Nesse caso, não tem sentido destinar-se políticas 

públicas para essas áreas objetivando torná-los espaço de produção. Nessa 

abordagem, a falha é de rigor na análise de como são implantas essas políticas e se 

elas são corretas e suficientes para levar os assentamentos a uma condição 

diferente da situação atual.  

Essas duas vertentes são problemáticas, porque não partem do concreto, ou 

seja, da realidade complexa e heterogênea dos assentamentos e, dentro deles, das 

famílias que os compõem. São análises que se caracterizam pelos extremos: em um 

pêndulo, uma idealização quando toma como referência para os agricultores 

familiares camponeses os setores mais dinâmicos e mais bem situados em aspectos 

como produção, acesso à tecnologia e mercados. No outro pêndulo, aquelas 

famílias que estão à margem, não conseguindo nem mesmo produzir para sua 

subsistência, sem uma investigação mais contextualizada que justifique essa 

situação. 

Acredita-se que um retrato mais preciso das áreas de assentamentos se 

caracteriza por uma diversidade de situações. Entre estes extremos, existe um 

significativo segmento intermediário, que, a partir da conquista da terra e do acesso 

às políticas públicas existentes para os assentamentos, conquistaram uma 

mobilidade social que os colocam em um outro patamar, com um porvir cheio de 

possibilidades. Isso não quer dizer que essas famílias não continuem passando por 

diversas dificuldades socioeconômicas e com obstáculos importantes para viabilizar 

o processo produtivo de forma sustentável. Nesse sentido, merece prudência na 

análise, para evitar afirmações generalizantes e descontextualizadas, inclusive 

quando não se visualizam as possibilidades latentes dos assentamentos em se 

transformarem em espaços com qualidades de vida bem superiores às condições 

atuais, com produção agrícola para o autoconsumo e para comercializar o 
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excedente nas localidades do entorno, mercado institucional, além de ocupações 

não agrícolas.  

No processo de constituição do assentamento, muitos projetos, interesses e 

leituras estão em movimento, dos vários mediadores externos que atuam no 

assentamento em construção e das próprias famílias contempladas. Setores com 

uma visão produtivista esperam que essas novas áreas alcancem uma produtividade 

que correspondam às demandas do mercado, dentro de uma lógica de reforma 

agrária economicista. Já as lideranças dos movimentos que dirigiram o processo da 

conquista da terra, não raras vezes, partem de uma visão uniformizadora dos 

objetivos e metodologia vertical no processo de tomada de decisão, sem considerar 

a pluralidade de interesses advindos das famílias. 

 Nesse “mundo novo”, cheio de novidades, indeterminações e desinformações, 

entre a esperança de uma vida melhor a partir das possibilidades de re-

enraizamento e às decepções encontradas quando os acontecimentos são 

diferentes das perspectivas trazidas, são as marcas presentes no novo cotidiano das 

famílias assentadas, como bem explica Farias (2008). 

 
Os assentamentos rurais significam, então, um período novo, porém 
difícil na vida das famílias, que vivem entre o encantamento e o 
desencantamento, entre o conhecido e o desconhecido, entre o 
existente e o que está por vir, como se esperassem „chegar 
setembro para a boa nova entrar nos campos‟ (FARIAS, 2008, p. 
152). 

 

Esse público residente nos assentamentos rurais, através de diferentes 

formas, resistiu ao processo de expulsão imposto pela modernização da agricultura 

e conquistou o acesso à terra, buscando agora viabilizar alternativas para 

reconstituir, nesses novos territórios, suas vidas, seus laços familiares, além de 

espaço de trabalho para geração de renda e produção para o autoconsumo. Nessas 

áreas, quase tudo está por acontecer em termos sociais e produtivos. Muitas delas 

são constituídas por famílias que não tinham uma história de vida em comum, 

principalmente nos casos em que não existiram acampamentos como condição 

prévia para a conquista da terra, visto que o cotidiano nos acampamentos termina 

por contribuir para a constituição de sociabilidade entre as famílias14. Como explica 

Ferrante & Barone (2008), quando abordam a complexidade no início dos 

                                                 
14

 Ver, entre outros, TURATTI, M. Os filhos da lona preta: identidade e cotidiano em acampamentos 
do MST. São Paulo: Alameda, 2005. 
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assentamentos, onde as famílias estão inseridas em um novo rearranjo de 

sociabilidade, comandado, por um lado por relações de parentescos, vizinhança 

trazidas nas suas trajetórias de vida e, por outro, por novas relações constituídas no 

processo de conquista da terra como, por exemplo, a vivência nos acampamentos. 

Nesse aspecto,    

 
O assentamento é um espaço conquistado que deve ainda ser 
„domesticado‟. É um espaço de dificuldades, mas carregado de 
esperanças. Nesse espaço constroi-se e reconstroi-se a história 
individual e a sociabilidade. É um espaço de experiências, práticas e 
transformações de habitus que ressocializam os trabalhadores para 
alternativas jamais previstas (FERRANTE & BARONE, 2008, p. 
275). 

 

A temática que envolve todo o processo de reforma agrária, por todo o seu 

significado histórico conflitante de provocar uma reforma na estrutura fundiária, com 

abrangência política e social, sempre traz consigo uma carga ideológica muito forte. 

Nesse sentido, é muito recorrente em amplos setores da sociedade, entre eles as 

univerdades, órgãos do Estado e famílias assentadas, críticas contundentes aos 

assentamentos da reforma agrária como “favelas rurais”, incapazes de torná-los 

espaço de produção, mesmo que seja apenas para o autoconsumo. Mesmo sendo 

necessário reconhecer que em certos aspectos essa descrição é um retrato da 

realidade em que a situação está muito aquém do idealizado pelos diversos atores 

envolvidos com essa temática, inclusive, as próprias famílias assentadas, faz-se 

necessário também realçar que tais afirmações não capturam a complexidade 

desses assentamentos na sua integralidade. 

Muitas vezes, nas entrelinhas dessas afirmações, está uma busca de 

consolidar uma mensagem de que essa experiência de democratização da terra, 

disponibilizando-a para camponeses e famílias urbanas, dentro de um processo de 

recampisinização (PLOEG, 2008), seria uma prova inconteste de inviabilidade da 

reforma agrária. Isso porque, se essas áreas não atingem minimamente os objetivos 

delineados pelas políticas públicas e das expectativas geradas nas famílias, então, 

qual a razão de continuar insistindo em uma questão conflituosa do ponto de vista 

social e oneroso em termos de recursos públicos?  

No geral, como pode ser comprovada nesta pesquisa, os dilemas presentes 

nessas áreas são reais: assentamentos que estão em torno de dez anos de 

existência continuam passando por graves dificuldades produtivas e problemas 
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sociais. Portanto, um olhar a partir de um sobrevôo apressado, não terá muita 

dúvida em dar um veredicto conclusivo do fracasso das áreas de assentamentos. 

Mas, aterrizando e vivenciando o cotidiano dessas experiências, pode-se encontrar 

uma análise bem mais complexa que um diagnóstico apenas pessimista. É possível 

vê-las também como um processo rico, cheio de vida e possibilidades. 

Para uma análise que busque diagnosticar com precisão uma realidade social 

de uma comunidade, faz necessário que fique claro qual foi o parâmetro medidor ou 

indicadores para se chegar às conclusões sobre fracasso e sucesso, problemas e 

qualidades, impasses e potencialidades. Por exemplo: um parâmetro usado nessa 

pesquisa para perceber a satisfação das famílias assentadas, buscando captar uma 

possível mobilidade em suas vidas, foi perguntar-lhes se a vida no assentamento 

estaria melhor agora quando comparada ao período anterior ao assentamento. 

Nesse sentido, chama muita a atenção para um resultado bastante favorável, 

principalmente relacionado com a conquista da terra. 

A declaração abaixo foi uma resposta, durante a pesquisa de campo, quando 

questionado sobre o significado da conquista da terra; se teria valido a pena ter 

lutado pelo acesso à terra e vindo morar no Assentamento Quilombo dos Palmares 

que, com seus dez anos de existência, permanece com muitos problemas básicos, 

como a falta de água para o consumo humano e para a produção e criação de 

animais. Mesmo com essas dificuldades, a resposta foi enfática: 

 
O povo fala mal do governo, mas não reclamo não. Eu não tinha terra 
prá plantar um pé de urtiga. Agora eu tenho casa e um quintal grande 
prá minhas plantas e meus bichos, tenho o lote com 51.000 covas e 
mais 6.000 covas15 na área coletiva, fora a área do IBAMA. Então, o 
governo me deu o anzol, eu que vá pescar o peixe (Assentado de 
Quilombo dos Palmares – Pesquisa de campo, 2009).   

 

Como no clássico de João Cabral de Melo Neto (1999), Morte e Vida 

Severina, a parte que sempre coube do latifúndio aos camponeses do Nordeste foi 

“uma cova medida, a parte que querias ver dividida” ou a migração “para que 

conheçam melhor Vossas Senhoria/ e melhor possam seguir a história de minha 

vida/ passo a ser o Severino que em vossa presença emigra”. Se muitos tiveram 

esse destino nos conflitos pela terra ou migrando para os centros urbanos, essa 

nova categoria – os assentados da reforma agrária – construiu uma alternativa 

                                                 
15

 Covas é uma medição muito comum entre os assentados. Mil covas correspondem a 0,33 
hectares. 
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distinta. Para muitos, conquistar a terra desejada foi um longo processo em que a 

própria vida estava a perigo, mas o que conseguiu no assentamento passa o 

sentimento de muita satisfação. 

 
Prá conquistar essa terra foi muito sacrifício, fui ameaçado de morte, 
marcado prá morrer, capanga com espingarda 12 e a gente só tinha 
facão. Até que um dia recebemos um convite do INCRA prá ir para 
São João do Jaguaribe, no Ceará, receber a notícia, na presença de 
Fernando Henrique (então presidente) que Canto da Ilha de Cima ia 
ser desapropriada para a reforma agrária.  Mas hoje temos nossa 
terra, já tivemos investimento, quem aplicou ainda hoje tem. Aqui em 
casa, a nossa fonte de renda é os animais. De seis em seis meses a 
gente vende e bota algum dinheiro no bolso [vendendo animais: 
ovinos e caprinos]  e paga nossas contas. Além disso, tem a horta 
que a gente ganha R$ 100,00 a R$ 150,00 todo mês. Foi muito bom! 
(Assentado de Canto da Ilha de Cima – Pesquisa de campo, 2009). 

 

A conquista da terra dá um sentido de tranqüilidade e descanso pela 

possibilidade de ter um endereço fixo, mostrando que a luta pela terra não significa 

apenas a terra para trabalhar, mas também como um local para morar e reconstituir 

a vida. 

 
Foi muito bom, foi um descanso. Antes eu vivia de um canto para 
outro. Eu morei em Montanhas, Touros, São Miguel do Gostoso. 
Agora eu tenho o meu lugar (Assentada de Antônio Conselheiro – 
Pesquisa de campo, 2009). 

  

Com todas as dificuldades, pode-se afirmar que a política de assentamentos 

propiciou, nos territórios em que estão inseridos, uma nova configuração social, com 

impacto nas dimensões política, econômica e cultural, assim como uma significativa 

mudança para a maioria das famílias contempladas, inclusive levando em 

consideração a percepção dos assentados. Como frisado anteriormente, quando os 

assentados foram questionados se tinha sido uma aposta correta entrar na luta pela 

terra, mudar de vida, enfrentar uma realidade desconhecida e vir morar no 

assentamento, de variadas formas e com algumas reclamações sobre a lentidão das 

políticas de estruturação, das dificuldades encontradas para produzir, da 

permanência de ausência ou precariedade das políticas sociais (saúde, educação), 

entre outras, foi unanimidade que foi uma decisão acertada.  

Quando confrontados com a vida anterior ao assentamento, as respostas 

foram no sentido de melhorias significativas, coincidindo com o resultado de outros 
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estudos em regiões distintas, como o realizado por Bergamasco & Norder (2008) em 

assentamentos rurais no estado de São Paulo. 

 
Cerca de 80% deles afirmaram ter melhores condições habitacionais 
no assentamento do que anteriormente; 72% estimaram ter melhor 
alimentação, e 58% terem alcançado maior poder aquisitivo – dados 
que ganham especial relevo se levarmos em conta a idade 
avançada e a baixa escolarização que predomina entre os titulares 
de lotes (BERGAMASCO & NORDER, 2008, p. 57). 

 

 É evidente que, ao lado da satisfação em relação às condições de vida 

anterior ao assentamento, as famílias demonstram também muita frustração com os 

resultados que alcançaram até aqui, assim como das dificuldades presentes, 

principalmente relacionadas à produção e às políticas sociais de saúde e educação. 

Principalmente com aqueles assentamentos similares aos estudados nessa 

pesquisa, próximos de completarem dez anos que, em vários aspectos, possuem 

características comuns. 

 Isso significa uma percepção das famílias sobre o assentamento, diferente 

para os distintos períodos de vida do assentamento. Nesse sentido, buscou-se 

esquematizar essas compreensões, de acordo com a seguinte periodicidade e 

definição: o otimismo da farra, relacionado a conquista da terra e a implantação do 

assentamento; o pessimismo da ressaca, relacionado com as dificuldades, ausência 

ou insuficiência de apoio por parte do poder público; retomando a lucidez, definida 

como o momento atual, em que algumas famílias buscam outros caminhos para a 

produção.  

Vale ressalvar esse esquema é bastante generalizante, já que não existe uma 

uniformidade de objetivos e condições, por parte das famílias, quando chegam ou 

quando permanecem no assentamento. Mesmo diante de igualdade em relação ao 

tamanho do lote e da residência, assim como dos créditos acessados, permanece 

uma pluralidade de situações, que pode estar relacionada com a afinidade com o 

trabalha na agricultura, com recursos financeiros ou materiais conseguidos anterior 

ao assentamento, escolaridade, participação em movimentos sociais, dentre outros. 

Portanto, essas definições estão relacionadas com um sentimento mediano 

entre as famílias assentadas e uma tendência como no caso da opção pela 

agroecologia por alguns agricultores e agricultoras. É essa lógica que norteia a 

descrição a seguir: 
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a) O otimismo na farra: é considerado aqui como os primeiros anos desses 

assentamentos, marcados pela conquista definitiva da terra e a chegada de 

uma série de recursos para investimentos social e produtivo. No processo de 

implantação, eles foram contemplados com os seguintes créditos: 

alimentação, fomento, residência, custeio e investimento, além da assessoria 

específica através do Projeto Lumiar.  

Mesmo com a permanência de vários problemas de ordem social e produtiva, 

assim como as dificuldades de acessarem esses créditos, essas famílias 

introjetaram o sentimento de mobilidade social, já que muita coisa nova 

estava acontecendo no sentido de melhoria de vida. O passado ainda era 

muito presente, quando saíram da condição de sem-terra e sem-teto para 

vivenciarem um novo período com residência fixa, terra para trabalhar e uma 

série de incentivos na produção.  

 

b) O pessimismo da ressaca: situa-se na fase intermediária do assentamento, 

no momento em que os créditos já tinham sido acessados. No geral, o 

balanço foi que esses projetos de investimentos tiveram retornos 

insignificantes, ficando a dívida junto aos agentes financeiros e o abandono 

do poder público, principalmente do INCRA, protagonista principal do 

processo anterior. Entraram na categoria dos inadimplentes, com “o nome 

sujo”, como eles próprios se definem, sem possibilidade de acessar novos 

créditos e de comprar no crediário do comércio local. Além disso, gerou-se 

muita desconfiança nas famílias em relação às suas representações 

(movimentos, sindicatos e associações) que gerenciavam os recursos 

financeiros, o que contribuiu para o descrédito nos espaços e processos 

coletivos. 

Diante dessa realidade, foi-se generalizando uma falta de perspectiva na 

reforma agrária, na agricultura e nas possibilidades do assentamento propiciar 

o futuro melhor. A saída, para muitos foi abandonar o que tinha conquistado. 

Alguns que ficaram foi muito mais por falta de alternativas do que por opção e 

crença em futuro melhor nesse espaço. 

 

c) A retomada da lucidez: aquele sonho de se tornar um proprietário rural, ou 

mesmo fazendeiro, a partir de uma reprodução da lógica produtivista 
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dominante, vai ficando para trás para muitas famílias, inclusive pelos 

resultados das opções anteriores16. Estão percebendo que as melhores 

possibilidades de se viabilizarem é tendo como base a agricultura familiar 

camponesa, o que significa repensar o caminho percorrido e os sonhos 

acalentados até então. Nessa reflexão de modelo produtivo, um número maior 

de famílias vem se relacionando com os princípios da agroecologia, com a 

centralidade na produção de alimentos para a soberania alimentar das 

famílias e a opção por métodos produtivos com o uso de pouco insumos 

químicos sintéticos, obtidos no mercado.  

Pela sua capacidade de animar as pessoas envolvidas, transformando-se em 

um movimento virtuoso, acredita-se que aí se encontram os brotos e as 

sementes para transição, no sentido da sustentabilidade, para as famílias e 

seus assentamentos. 

 

Pode-se questionar que o número de famílias que estão fazendo essa opção 

é ínfimo, considerando o total existente. Mas, como dito anteriormente, elas se 

constituem como um rastilho de pólvora que chega às outras famílias como uma 

alternativa viável, além de tencionar positivamente algumas políticas públicas17. 

Nesse momento, como afirma Canuto (1998), a importância da agricultura 

agroecológica praticada por essas famílias não é nem tanto o valor da produção, 

mas o significado desse processo produtivo em gerar uma nova consciência, 

podendo provocar uma percepção diferente nas políticas públicas e nos próprios 

agricultores sobre o potencial da proposta agroecológica. 

É da condição da agricultura familiar camponesa manter uma diversidade de 

ações, combinando criação e produção agrícola que garantam o consumo familiar e 

um excedente para os mercados de proximidade e feiras locais, além da 

possibilidade de comercialização em mercados institucionais e iniciativas de 

“consumo consciente”, constituído por um público que deseja alimentos saudáveis, a 

partir de uma produção sustentável, do ponto de vista ambiental e social. Nos 

                                                 
16

 No território do Mato Grande existe, um empresário agrícola que entre outros negócios, produz 
e/ou vende sementes híbridas (milho, sorgo, etc.) para o governo distribuir entre os agricultores, além 
de deter muita terra. Durante esta pesquisa, foi percebido que ele é uma referência, um ideal a ser 
alcançado para muitos assentados. 
17

 Um exemplo, entre outros, é o Programa Desenvolvimento Solidário (PDS), parceria do Banco 
Mundial com o Governo Estadual. Para os próximos projetos, seus coordenadores têm afirmado que 
o Programa dará prioridade àqueles que tenham como princípio a agroecologia. O próprio Manual 
para a Assessoria nos Assentamentos aponta para essa perspectiva. 
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assentamentos rurais, existe essa possibilidade! A sua dinâmica plural dos afazeres 

cotidianos faz lembrar aquela célebre citação de Marx, quando sugere o ser humano 

universal a partir da multiplicidade de ações e desalienação do trabalho em que se 

possa “caçar de manhã, pescar de tarde, cuidar do gado antes do anoitecer e fazer 

crítica após o jantar... sem jamais se tornar caçador, pescador, pastor ou crítico” 

(MARX  & ENGELS, 2005, p. 60).  

Mesmo que isso tenha uma dimensão idealizada, aparentemente fora do 

lugar da modernidade na Era da Globalização, essas referências podem servir de 

parâmetro para romperem com a lógica imediatista de reproduzir o “produtivismo da 

modernização da agricultura” que norteou as principais iniciativas em termos de 

políticas públicas e de construção de futuro, inclusive nas áreas de reforma agrária.  

Isso significa construir novas perspectivas e visão de desenvolvimento, alicerçado 

em novos valores, calcados na soberania alimentar através da diversificação 

produtiva e na relação harmônica com os recursos naturais. Dessa forma, essas 

novidades (PLOEG, 2008) poderão se conectar com processos globais de 

movimentos e povos, como os indígenas e segmentos urbanos que lutam pela 

preservação de uma maior diversidade ambiental, cultural, alimentar e de variedades 

genéticas, ameaçadas pela uniformização dos processos de produção e de 

consumo alimentar.  
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CAPÍTULO 2 

 

A SINERGIA ENTRE OS PRINCÍPIOS CAMPONESES E A AGROECOLOGIA 

 
 
 
2.1 Revisitando a previsão do destino trágico do campesinato 

 

Para entender o mundo camponês é necessário realizar 
o que GEERTZ (1975)18 chamou de „descrição densa‟, é 

preciso acompanhar o sitiante na roça. É preciso se 
colocar na situação de aprendiz e deixar claro que “aqui o 

senhor é meu professor. Por favor, me explique o 
trabalho na roça e desculpe alguma pergunta boba” 

Ellen F. Woortmann 
 

 

As características produtivas discutidas ao longo desta tese sobre o 

campesinato, que se relacionam com os assentados rurais, nem sempre podem ser 

vista a “olho nu”; muitas vezes, encontram-se latentes, sufocadas pelo próprio 

processo de modernização da agricultura e, agora, bloqueadas pelo poder dos 

Impérios Alimentares em ofuscar a permanência e resistência do modo de produção 

camponesa (PLOEG, 2008). 

Ao contrário da visão predominante de que não caberia mais o campesinato 

no mundo moderno, muitos dos seus princípios são favoráveis como instrumentos 

para sua resistência e afirmação enquanto modo de produção distinto da lógica 

capitalista, calcado no lucro e na mercadoria (SHANIN, 2008). Acredita-se que essas 

práticas constituem-se em importante ponto de partida para a construção de 

processos e estratégias de autonomia e soberania alimentar nas áreas de 

assentamentos rurais. Por isso, devem ser valorizadas e problematizadas por 

pesquisadores e os diferentes mediadores externos a partir da concepção freireana 

de uma relação dialógica entre conhecimentos. 

Os sinais de alerta, a cada dia mais visíveis na sociedade contemporânea, 

como os riscos ambientais e às conseqüências do consumismo re-atualiza o 

significado do campesinato. É evidente que tudo isso não acontecerá naturalmente, 

por mais que essa crise de civilização indique sobre a necessidade da mudança 

(LEITE, 2009). Geralmente, tais mudanças acontecem como fruto de disputa de 
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 GEERTZ, Clifford. The Interpretation of Culture. Londres: Hutchinson, 1975. 
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projeto e visão de sociedade e de modernidade. Nesse sentido, essa transição será 

um processo complexo, longo e recheado de contradições na sua dinâmica em que, 

os camponeses podem representar uma saída para a crise agrária a partir da 

reconstrução do capital ecológico, social e cultural (PLOEG, 2008). 

Salvo alguns segmentos que defendiam uma racionalidade própria de 

trabalho, de vida e de reprodução social, a produção com características 

camponesas, ao longo do tempo, não contou com a empolgação de diversas áreas 

acadêmicas, quanto à viabilidade desse segmento. O campesinato geralmente foi 

visto por esses setores como inviável economicamente e fadado a desaparecer com 

o desenvolvimento do capitalismo. Diante dessa perspectiva, mais do que previsão, 

era mesmo desejável o fim dessa forma de produção, vista como anacrônica e 

impeditiva do avanço do progresso. Para o pensamento da esquerda dominante, 

constituía mesmo como obstáculo para que as contradições inerentes ao modo de 

produção capitalista se tornassem mais explícitas. 

Para Amin & Vergopoulos (1977), a produção camponesa é considerada por 

todas as ortodoxias, tanto marxista como burguesa, como uma anomalia residual em 

vias de extinção, já que é vista por estes como antieconômica. Ainda segundo esses 

autores, está imbuída nessas leituras uma visão evolucionista do vir-a-ser social, 

considerado como uma totalização em curso em que tudo que não se encaixa nesse 

esquema é considerado como transitório, desviante e indesejável, provocando uma 

leitura uniforme, em detrimento de uma abordagem de unidade contraditória. 

No campo da esquerda clássica, sem deixar de reconhecer a contribuição da 

tradição teórica marxista para as conquistas da classe trabalhadora, dos povos 

oprimidos e explorados em todos os cantos do mundo, é muito marcante, nas forças 

sociais que verbalizavam esse pensamento, uma forte tendência à leitura vulgar, 

embebido por um certo dogmatimo e positivismo que provocou muitos prejuízos à 

setores sociais como os camponeses. 

O método de Marx de partir do concreto, fazer um processo de abstração 

para voltar ao concreto pensado, não poucas vezes, foi desvirtuado por essas 

correntes de pensamento e organizações de esquerda. Tanto nos escritos de Marx, 

como o 18 Brumário de Luis Bonaparte, quando retrata os camponeses como “sacos 

de batatas”, como nos de seus sucessores como Kaustky (principalmente em A 

Questão Agrária) e Lênin (com ênfase para O desenvolvimento do capitalismo na 

Rússia) foram análises particulares, no tempo e no espaço. Porém, freqüentemente, 
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foram tirados do contexto e generalizados como conduta a ser seguida pelos 

movimentos que buscavam a superação do capitalismo. 

A compreensão da historicidade camponesa, a partir da síntese dominante 

das leituras desses clássicos, era que o campesinato e o espaço rural estavam 

fadados à extinção pelo avanço da modernidade e das relações sociais tipicamente 

capitalistas. Isto é, constituíam como travas para o aceleramento da polarização 

capital versus trabalho, que levaria a um processo de tomada de consciência da 

classe operária. Nesse pensamento cartesiano, a expropriação dos meios de 

produção seria o passo decisivo para que essa classe viesse a superar o capitalismo 

por uma outra organização social, o socialismo.      

 Korsche (1964) identifica no marxismo hegemônico um misticismo, quando 

confunde desenvolvimento do capitalismo com a mudança do socialismo. Foi 

ancorada nessa concepção que o campesinato, pelas suas características de 

produzir e viver, era analisado como uma massa reacionária, apoiada por formas 

arcaicas de vida e empecilho para o desenvolvimento do capitalismo e de suas 

contradições, dificultando sua superação. 

Para Martins (2003), Marx, na sua inconclusa análise do papel histórico do 

campesinato na sociedade capitalista, está dominado por circunstâncias e 

acontecimentos conjunturais como no seu escrito 18 Brumário de Luis Bonaparte. 

Essa lacuna contribuiu para a prevalecência de abordagens simplificadoras da teoria 

marxiana das classes sociais na sociedade capitalista, perdendo de vista as 

contradições inerentes ao desenvolvimento do capitalismo nos países 

subdesenvolvidos, que “cria e necessita de relações não capitalistas de produção 

para suprir a ausência de acumulação de capital e de reprodução das relações de 

produção caracteristicamente capitalista” (MARTINS, 2003, p. 197). 

Já para Abramovay (1992), não existe uma questão agrária formulada em 

Marx. Ele não valorizou essa categoria em seus estudos, principalmente na sua 

elaboração mais madura (O Capital). Isso não aconteceu em virtude de nenhum 

etnocentrismo, por viver em países onde o campesinato estava em decadência ou 

questões idêntica, mas por que  

 

O Capital situa-se no plano de uma fenomenologia das formas sociais, 
onde o ponto de partida contém o destino final da trajetória: a mercadoria, 
que só se realiza no mercado com o desenvolvimento do capitalismo, 
submetendo assim todas as esferas da vida social a esta condição 
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atomizada. É no interior mesmo da mercadoria que emerge a forma 
particular de socialização, cujo resultado é a necessária divisão do 
trabalho em classes sociais (ABRAMOVAY, 1992, p. 54). 

 

Ainda de acordo com esse autor, os clássicos posteriores a Marx, como 

Kaustky e Lênin, têm algo a nos dizer sobre o campesinato, desde que relacionemos 

suas posições teóricas com o contexto histórico em que viveram. Por exemplo, a 

obra A Questão Agrária é voltada à polêmica contra os revisionistas no interior da 

social-democracia alemã, com pouco sentido fora dos problemas colocados por um 

partido operário no quadro de uma democracia parlamentar. O objetivo dessa obra é 

mostrar a superioridade da grande exploração capitalista (econômica e técnica) 

sobre a propriedade familiar e a inutilidade de buscar frear esse processo.  

Mais do que diagnosticar a dinâmica e as tendências do capitalismo, a obra 

de Marx foi bastante vinculada como adepta e acrítica do desenvolvimento das 

forças produtivas que caracterizassem as contradições entre os detentores dos 

meios de produção e aqueles que têm como única alternativa de sobrevivência a 

venda, como mercadoria particular, da sua força de trabalho, por estarem totalmente 

despossuídos desses meios como a terra e outros recursos naturais. Dessa forma, a 

crítica marxiana dos graves problemas resultantes da expulsão dos camponeses do 

campo para se concentrarem em áreas urbanas, assim como os danos ao solo 

provocados pela exploração agrícola capitalista, ficaram bastante marginalizadas, 

quando é analisado o seu legado para entender a dinâmica e desenvolvimento do 

capitalismo. 

 Essa tendência de priorizar um olhar produtivista nos seus escritos e de 

tributá-lo como pensador antiecológico, não é coerente quando se tem uma maior 

familiaridade com a integralidade de sua obra e quando se faz uma opção analítica 

pelo materialismo, enraizado em um conceito de práxis. Nesse sentido, Foster 

(2005) afirma que, quando escreveu A ecologia de Marx: materialismo e natureza, a 

princípio, pensou em elaborar um livro intitulado “Marx e a ecologia”. O processo de 

sua construção provocou uma mudança na sua análise sobre a obra de Marx, assim 

como uma modificação na sua visão do que é ecologia, fazendo com que mudasse 

sua proposta inicial, para enfatizar a centralidade dessa temática no pensamento 

desse autor. A conseqüência dessa nova leitura foi a mudanças do título de a 

“Ecologia e Marx” para a “Ecologia de Marx”.  
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A importância dessa obra de Foster é que ela mostra em detalhe uma vasta 

preocupação, inclusive de cientistas anteriores a Marx, com o processo de 

desenvolvimento do capitalismo e suas repercussões socioambientais. Isto é, não é 

inédita a crítica às tendências de devastação dos recursos naturais, principalmente 

através de uma agricultura intensiva, que visa basicamente ao lucro, e dos 

deslocamentos de populações dos espaços rurais para concentrações urbanas. 

Essas análises podem ser encontradas em várias passagens dos escritos de Marx 

como Os manuscritos econômicos e filosóficos, em A ideologia alemã e na sua obra 

mais madura O capital. 

Como exemplo, Foster (2005) resgata a análise de Marx no Volume 1 do 

Capital em que mostra o caráter destrutivo da agricultura capitalista em conjugação 

com a indústria em larga escala, empobrecendo o solo e o trabalhador, como nessa 

passagem: 

 
A produção capitalista congrega a população em grandes centros e 
faz com que a população urbana tenha uma preponderância sempre 
crescente. Isto tem duas conseqüências. Por um lado, ela concentra 
a força-motivo histórica da sociedade; por outro, ela perturba a 
interação metabólica entre o homem e a terra, isto é, impede a 
devolução ao solo de seus elementos constituintes, consumidos 
pelo homem na forma de alimento e do vestuário; portanto, ela 
prejudica a operação da condição natural eterna para a fertilidade 
duradoura do solo... Mas, ao destruir as circunstâncias em torno 
desse metabolismo, ela impede a sua restauração sistemática como 
uma lei reguladora da produção social, e numa forma adequada ao 
pleno desenvolvimento da raça humana... Todo progresso na 
agricultura capitalista é um progresso na arte de roubar, não só do 
trabalhador, mas do solo; todo progresso no aumento da fertilidade 
do solo por um determinado tempo é um progresso em direção à 
ruína das fontes mais duradouras dessa fertilidade (MARX apud 
FOSTER, p. 219, 2005). 

  

Outro autor clássico que se debruçou sobre as características do campesinato 

e também foi marginalizado no debate teórico foi Alexander Chayanov. Ele buscou 

elaborar uma teoria dos sistemas econômicos não-capitalista, defendendo que não 

era possível compreender as particularidades do modo de produção camponês, 

imputando-lhe categorias que não correspondem às suas formas de vida.   

Para ele, o campesinato tem duas leis básicas: primeira, balanço entre 

trabalho e consumo. O uso do trabalho camponês é limitado por satisfazer as 

necessidades familiares, diferentemente de uma empresa. Uma vez o consumo 

familiar assegurado, será atribuído um valor cada vez menor à unidade adicional de 
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trabalho; segunda, a renda familiar é um todo indivisível. Por isso, o que determina o 

comportamento camponês não é o interesse de cada um dos indivíduos que 

compõem a família, mas sim, as necessidades decorrentes da reprodução do 

conjunto familiar (CHAYANOV, 1974).  

Para Wanderley (1998), a maior contribuição de Chayanov foi sua 

preocupação, como pesquisador social, em conhecer a realidade em que viviam os 

agricultores do seu tempo, buscando construir nexos teóricos para explicar as 

especificidades e importância dos camponeses naquele momento em que o mundo 

passava por profundas mutações sociais e políticas. Para essa autora, “esse método 

chayanoviano é desejável para o reconhecimento social e econômico dessa 

categoria no Brasil atual” (WANDERLEY, 1998, p. 84). 

Long & Ploeg (2008), discutem a necessidade de uma análise sociológica dos 

processos de desenvolvimento agrário, a partir da centralidade dos atores sociais. 

Irão afirmar que as teorias estruturalistas da modernização, que compreendem as 

mudanças através do movimento progressivo em direção a formas tecnológica e 

institucional mais complexas como caminho para a integração à “sociedade 

moderna”, e as teorias neomarxistas que explicam os padrões de desenvolvimento a 

partir da dinâmica capitalista em escala mundial têm em comum uma visão 

determinista, linear e externa das mudanças sociais.    

Essas duas análises não levam em consideração que diferentes padrões 

sociais podem se desenvolver sob as mesmas circunstâncias estruturais. Isso ocorre 

porque os agricultores não são receptores passivos dessas intervenções externas, 

significando a importância de uma perspectiva analítica do desenvolvimento agrário 

centrado nos atores sociais, que têm a capacidade de fazerem mediações com a 

lógica do mercado.  

 
Nossa discussão não pretende sugerir que os mercados, as 
instituições do Estado, a tecnologia, a ecologia e outras ditas 
externalidades sejam irrelevantes para a análise da prática agrícola, 
mas é que elas não são relevantes como determinantes ou causais” 
(LONG & PLOEG, 2008, p. 24). 

 

Para Ploeg (2008), a ciência gera tanto conhecimento como ignorância. O 

fenômeno camponês tem sido relegado para lugares remotos, escondidos na 

história e na periferia. Foi a ciência quem criou uma imagem e um modelo de 

“empresário agrícola” – um modelo que postula o agricultor. Para esse autor, 
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ninguém queria entender os camponeses; todos estavam demasiado ocupados em 

se modernizar. É por isso que não existe uma teoria adequada para compreender e 

desvendar a natureza destes distintos grupos agrários. 

Relembra o clássico de Teodor Shanin A Classe dos Bárbaros para afirmar 

que a ciência se comporta como bárbara quando trata de analisar o campesinato: 

 
Na teoria, temos a abordagem da modernização (que é centrada no 
empreendorismo) e a tradição dos estudos camponeses, que 
raramente conseguem encontrar um lugar para os camponeses no 
mundo moderno [...] As realidades camponesas são vistas como 
obstáculos à mudanças – obstáculos que apenas se consegue 
ultrapassar através da transformação dos camponeses em 
empresários  - ou em “produtores simples de mercadoria” de pleno 
direito (PLOEG, 2008, p.35). 

 

O que começou como a extinção do campesinato poderia, então, acabar 

sendo a extinção de partes consideráveis da agricultura tal como conhecemos hoje. 

Na sua tese sobre a atualidade da condição camponesa, inclusive como alternativa 

para superar o squeeze que sufoca os agricultores, Ploeg (2008) não está evocando 

o campesinato do passado, mas aquele do terceiro milênio. Nesse sentido, o desafio 

é decifrá-lo e definir um enquadramento teórico, dentro do qual ele deve ser 

analisado, já que, mesmo como a alta relevância dos estudos realizados, considera 

que a tradição teórica é inadequada para compreender o campesinato atual e seus 

desafios na Era da globalização. 

Ploeg (2008) vai citar quatro lacunas nos estudos sobre o campesinato, 

resumidas a seguir: 

a) Os estudos sobre o campesinato dividem o mundo em duas partes e 

aplicam teoria e conceitos diferentes a cada parte (centro desenvolvido e a 

periferia subdesenvolvida). A fronteira entre esses dois mundos era o 

desenvolvimento. Nessa abordagem, o campesinato é visto como empecilho 

ao desenvolvimento, à industrialização como saída para o atraso. No lado, 

próspero, logicamente não poderia mais existir camponeses. 

 

b) O modo camponês de fazer agricultura tem sido amplamente 

negligenciado. A distinção do campesinato geralmente é buscada nas 

relações desiguais de poder e/ou nas suas características socioculturais, 

nunca, na sua forma de se relacionar com a natureza, que difere de outros 

modos de fazer agricultura. 
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c) Os estudos pouco reconhecem o campesinato como agente (conseqüência 

do seu posicionamento epistemológico). Sempre são vistos como vítimas 

passivas, em posição de subjugados. Para ele, essas abordagens não são 

incorretas; o problema é que elas são incompletas, pois terminam por dar 

ênfase a um dos lados da equação, em detrimento da definição de agente, 

que atribui ao ator individual a capacidade de processar experiência social e 

de conceber formas de lidar com a vida, mesmo sob formas de coerção 

extremas (LONG apud PLOEG, 2008). 

 

d) O projeto de modernização da revolução verde transformou- se em novos 

padrões de diferenciação político-econômica, tanto na periferia como nos 

centros da economia mundial. Além dos camponeses, esse processo criou 

empresários agrícolas e a agricultura capitalista. A implicação teórica desta 

nova situação é que o dualismo clássico (camponês versus agricultores 

capitalistas que contratam trabalhadores agrícolas) tornou-se impróprio para 

refletir o contexto no campo. Hoje, é fundamental diferençar o camponês do 

empresário agrícola, mesmo que de caráter familiar.  

Os estudos camponeses pós-modernos19 devem buscar compreender as 

singularidades dessa categoria, tanto nos países centrais como na periferia 

do sistema. A abordagem de camponês como um não (ou ainda não) 

empresário – ou como em fase de desaparecimento – é, sem dúvida, uma 

visão ainda presa aos pressupostos da modernização da agricultura. 

 

 

2.1.1 O campesinato no Brasil 

  

Para Martins (2003), a formação do campesinato, no Brasil, é constituída de 

diferentes grupos sociais: índios aculturados, que foram liberados da escravidão no 

século XVIII; brancos pobres que, desde a colônia dedicam-se à agricultura de 

subsistência; negros libertos que se tornaram sitiantes; fazendeiros decadentes, 

                                                 
19

 Pós-moderno, usado por Ploeg (2008), refere-se a duas abordagens: primeira, os estudos 
realizados após os grandes projetos de modernização agrícola dos anos 60 aos 90 do século XX, que 
afetaram o campo em praticamente todo o mundo; segunda, implica uma análise crítica das 
conseqüências da modernização da agricultura. 
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cujas famílias foram senhores de escravos, e, posteriormente, os imigrantes 

provindos da Europa. Essa diversidade irá marcar uma diferença do campesinato 

brasileiro, quando comparado aos de outros países da América Latina, em que esse 

segmento social tem um perfil étnico mais definido, no caso, de origem indígena.  

O debate sobre as características históricas das relações de produção, 

através do predomínio de monoculturas voltadas para a exportação, desde os 

engenhos de cana-de-açúcar sob o trabalho escravo, tem propiciado uma rica e 

diversa análise intelectual sobre esse processo e suas conseqüências para a 

formação das classes e categorias sociais. Feliciano (2006), em seu estudo sobre o 

campesinato brasileiro, busca mostrar três correntes interpretativas sobre o campo. 

A primeira corrente entende que há uma generalização das relações capitalistas no 

campo e um processo de decomposição do camponês, à medida que ele mantém 

relações com o mercado capitalista, levando-o à descaracterização e à perda de 

seus referenciais culturais de seu modo de vida. A introdução de máquinas, 

insumos, melhoramento genético, entre outros, levaria o processo produtivo agrícola 

exclusivamente para grandes empresas rurais capitalistas. Nessa perspectiva, o 

papel que caberia aos camponeses seria vender sua força de trabalho para essas 

empresas. 

A segunda corrente acredita na permanência de relações feudais no campo 

brasileiro. O campesinato e o latifundiário seriam os indícios de veracidade dessa 

tese. O rompimento desse processo se daria com a penetração do capitalismo no 

campo, rompendo com as estruturas políticas tradicionais de dominação e 

transformando o camponês em um produtor individual, inserido no mercado e 

dependente de insumos externos, em substituição aos instrumentos fabricados 

domesticamente. Seguindo essa lógica linear, pela sua dependência ao mercado 

adverso, esses agricultores terminariam por acumular dívidas, chegando ao limite de 

terem que vender suas propriedades, tornando-os trabalhadores assalariados. 

A terceira corrente de interpretação se apóia na lógica contraditória do 

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo no campo brasileiro. Nesse 

processo, são estabelecidas relações de produção tipicamente capitalista na forma 

de assalariado puro, ao mesmo tempo em que se criam e recriam relações não-

capitalistas.  

Exemplificando essa aparente dualidade, temos  
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O bóia-fria, os diaristas, os empregados rurais como expressão de 
uma relação de produção tipicamente capitalista, que, desprovidos 
dos meios de produção, mas livres, vendem sua força de trabalho 
ao capital. Já no caso das relações não-capitalistas de produção, 
podemos citar produção camponesa, produção comunitária, 
produção coletiva (FELICIANO, 2006, p. 24). 

 

Para demonstrar a permanência da complexidade das relações de trabalho na 

agricultura, Feliciano (2006) relata a existência, em 2005, de um grupo de 25 

famílias na região de Pereira Barreto, São Paulo, que estavam acampadas e 

esperando a desapropriação dessa área. Alguns fazendeiros dessa região, por 

temer que suas terras fossem ocupadas, iniciaram um processo de parceria com 

essas famílias. Nesse processo, o fazendeiro compra as sementes e insumos, 

repassa para as famílias, sendo que a produção é dividida em forma de meia e, 

frequentemente, as famílias vendem o excedente para o fazendeiro. No contrato 

verbal, os camponeses devem entregar o pasto reformado após a colheita. Como os 

camponeses não conseguiam realizar todo o trabalho, terminavam por pagar diárias 

a alguns acampados. 

Esse acontecimento específico no Estado mais rico do Brasil, dando vida aos 

proprietários e aos camponeses acampados, serve para reforçar sua tese sobre a 

complexidade das relações existentes e o constante e simultâneo processo de 

recriação do latifúndio e do campesinato, já que,   

 

Em um primeiro momento, são camponeses acampados em 
barracos de lona, reivindicando o acesso à terra [...], em um 
segundo momento, são meeiros [...], em um terceiro momento, 
usam o trabalho acessório [assalariado] em situações mais 
apuradas do ciclo agrícola” (FELICIANO, 2006, p. 25).  

 

Ainda sobre o campesinato, Wanderley (2001) vai afirmar que esse 

segmento, historicamente, no Brasil, é mercado pela instabilidade de sua existência, 

ameaçado por uma de suas principais características, a saber, a busca de 

autonomia. Esse processo é determinado pela dinâmica do modo de produção 

capitalista na agricultura e suas mudanças inerentes para novas fases de 

acumulação, fazendo com que, ao longo da história, o campesinato passe por 

constantes processos de campesinização, descampesinização e recampesinização. 

Nesse sentido, ele esteve sempre marcado pelos dilemas de submeter-se à grande 

propriedade, ou isolar-se, ficar ou migrar. Porém sempre com um objetivo: 
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“vencedores ou perdedores, dele participam com o objetivo de ter acesso a 

atividades estáveis e rentáveis” (WANDERLEY, 2001, p. 32). 

Para Beskow (1979), as transformações da modernização da agricultura 

brasileira geraram um “novo camponês”, que pode ser reunido em dois grupos: 

a) Formas subordinadas ao capital comercial e ao proprietário fundiário: essa 

forma de extração do excedente pode acontecer de diversas formas: 

pagamento da renda fundiária pelo parceiro; pagamento da renda pelo 

rendeiro não-capitalista; fornecimento de produtos (alimentos ou insumos) 

sobrevalorizados aos produtores, compra antecipada da produção a preços 

inferiores ao mercado, dentre outras. 

 

b) Formas subordinadas às agroindústrias e a cooperativas capitalistas: nesse 

caso, a apropriação do excedente dá-se através do financiamento dos 

insumos e da assistência técnica, criando uma dependência desse produtor, 

forçando-o a adotar um novo padrão técnico. Nessa articulação da agricultura 

com a indústria, o caráter “independente” do pequeno produtor, mesmo 

quando detém a terra, fica totalmente comprometido.  

 

Como síntese dessa discussão sobre a permanência do campesinato como 

segmento relevante, pode-se afirmar que, no mundo atual, regido pela lógica do 

capital (MÉSZAROS, 2005), em última instância, prevalece, no capitalismo, a sua 

lógica e suas características inerentes para a sua existência e reprodução. Uma 

delas é a lógica de acumulação através da sua expansão e exploração da força de 

trabalho das mais diferentes formas. Esse processo gera contradições econômica, 

social e cultural que vão se constituindo, entre outros aspectos, em contraposições 

de resistência social à sua lógica. Elas podem vir à tona sob, pelo menos, três 

formas: o desejo de inclusão aos benefícios que estão sendo gerados na sua 

dinâmica de desenvolvimento; manifestar-se buscando reformá-lo e aperfeiçoá-lo, 

dando-lhe uma face mais harmônica e equilibrada para os seus resultados, 

principalmente através de uma melhor distribuição da riqueza produzida; ou ainda, 

em um processo de projeto antagônico, em que o objeto estratégico é a sua 

destruição e construção de um outro formato de organização social, definido como 

movimentos anti-sistêmicos. 
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Seja como for, o que é importante ressaltar nesta pesquisa é que enquanto o 

capitalismo existir, terá sempre oposição e contradição. Para continuar 

sobrevivendo, precisa reinventar-se permanentemente como condição para garantir 

sua legitimidade como sistema que além de produtor de mercadorias, é também 

organizador da estrutura social. Uma dessas contradições aparente é a permanência 

do campesinato, que, a partir da sua condição e princípios, não foi expropriado de 

todos os seus meios de subsistência, dando-lhe possibilidade de construir processos 

de autonomia relativa perante a lógica do capital. 

Isso se deve porque a racionalidade do campesinato, no sentido da 

modernidade capitalista, é necessariamente incompleta, já que seu ambiente social 

permite que outros critérios de relações humanas (não econômicas) sejam 

organizadores da sua vida. Daí a relevância das análises antropológicas que vê nos 

camponeses membros de uma sociedade inseridos social e culturalmente, na lógica 

moderna mercantil, de forma parcial. Parcialidade aqui não é isolamento, mas a 

capacidade de estruturar a vida em torno de um conjunto de normas próprias e 

específicas. Mais que um tipo econômico, o camponês representa, antes de tudo, 

um modo de vida também parcial dentro da lógica mercantil. Isso porque parte da 

sua subsistência vem, ou pode vir, da autoprodução, propiciando-lhe uma certa 

autonomia e flexibilidade com o mercado, do qual ele pode se retirar em condições 

que avalia desfavoráveis. 

 Ao contrário da dinâmica puramente capitalista em que o trabalho está 

alienado, pois subsumido real e formalmente à lógica do capital, na perspectiva 

camponesa, trabalho e vida não são duas dimensões cindidas. A sua existência e 

seus objetivos geram, não apenas um meio de vida, mas, sobretudo, um modo de 

vida. A terra não é um simples fator de produção, mas um lugar de reprodução 

familiar. 

 

 

2.1.2 Retomando o interesse pelo modo de produção camponês  

 

Para Shanin (2008), o século XIX foi marcado por um debate intenso sobre a 

definição de campesinato e em que direção ele estava se movendo, em virtudes das 

mudanças desencadeadas pelo desenvolvimento do capitalismo. Hoje, no século 

XXI, constata-se que alguns elementos daquele debate realmente aconteceram, 
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como por exemplo, a sua diminuição no conjunto da população, principalmente nos 

países mais avançados, além de permanecer a dificuldade em resolver a situação 

de pobreza da população rural, ficando sempre em aberta a perspectiva do êxodo.  

Por outro lado, sua redução não significou sua extinção. Além da 

permanência de uma significativa população no meio rural, atualmente está 

existindo, em virtude da vida cara na cidade e dificuldade das populações mais 

carentes se estabelecerem nas metrópoles, a criação e recriação do campesinato. 

Shanin (2008) cita, além do Brasil com a política de assentamentos rurais, as ex-

repúblicas soviéticas, como a Geórgia e Kazaquistão, onde pessoas estão 

retornando ao rural no intuito de se fixarem em seus ambientes étnicos. 

Desse processo, é possível fazer um balanço entre os prognósticos do que foi 

dito a respeito do campesinato, e o que está acontecendo. Fica evidente que os 

recursos de sobrevivência desse segmento têm provado serem mais fortes do que 

se previam os setores que vaticinavam o seu fim. Várias características que estão 

garantindo sua sobrevivência são encontradas em várias partes do mundo, dando-

lhe um sentido de unidade. Se, por um lado, as iniciativas dos segmentos não-

camponeses, assim como as decisões governamentais, geralmente são adversas à 

vida e à existência dos camponeses, eles têm mostrado uma capacidade de 

responder às situações adversas às quais estão submetidos, não ficando esperando 

por alguém de fora que lhes traga a solução.  

 
A flexibilização de adaptação, o objetivo de reproduzir o seu modo 
de vida e não de acumulação, o apoio e a ajuda mútua encontrados 
nas famílias e fora das famílias em comunidades camponesas, bem 
como a multiplicidade de soluções encontradas para o problema de 
como ganhar a vida, são qualidades encontradas em todos os 
camponeses que sobrevivem às crises (SHANIN, 2008, p. 25). 

 

Essa sobrevivência do campesinato no interior da economia capitalista pode 

ser explicada, porque, além da economia de mercado e de Estado, a economia 

familiar permanece existindo, tendo um poder relevante e capaz de resolver 

problemas que não são solucionados nem pela lógica econômica do Estado, muito 

menos pela do mercado. Por isso, o centro da particularidade que garante a 

sobrevivência do campesinato é o seu modo de vida baseado na economia familiar, 

significando que a essência do ser camponês é a sua capacidade de combinar 

muitas ocupações. Nunca é uma coisa só como nas profissões especializadas. É 



 66 

sempre uma combinação de muitos afazeres que são aprendidos ao longo da vida, 

através da convivência com os familiares e o meio em que vivem. Também não é 

algo que se aprende na universidade, mas através da vivência à medida que vai 

fazendo e aprendendo (SHANIN, 2008). 

Para esse autor, a economia familiar continua existindo, pela sua capacidade 

e eficiência em criar seus próprios modelos, estruturas e significados, que não tem 

desaparecido com o tempo. Nesse sentido, os camponeses, que têm o hábito de 

trabalhar com a escassez, podem nos ensinar uma variedade de coisas que não 

sabemos, como a questão da flexibilidade de respostas diante das crises econômica 

e ambiental. A partir do campesinato, é possível entendermos elementos das 

sociedades não-camponesas. Nesse sentido, 

 
Devemos estudar os camponeses não apenas para ajudá-los, mas 
para nos ajudar. Especialmente aprender a partir da sua criatividade 
e multiplicidade de respostas em situação de crise e de sua 
capacidade de usar a família para se defender das calamidades 
(SHANIN, 2008, p. 28). 

 

Os camponeses se caracterizam por uma luta constante por autonomia e 

progresso e um contexto adverso de dependência e múltiplos processos de 

marginalização (social, econômica e cultural). Nesse quadro, a condição camponesa 

se traduz numa organização de produção diferente daquelas regidas pela lógica da 

empresa agrícola.  

De forma resumida, segue-se a singularidade do modo camponês de fazer 

agricultura, referenciado em Ploeg (2008): 

a) Orientada para a produção e crescimento do máximo de valor agregado 

possível (recursos auto-criados e auto-manejados). Isso o distingue dos 

outros modos centrados no lucro e na mais-valia, a exemplo dos Impérios 

Alimentares que não produzem nada por si próprio, mas dentro de um 

processo orientado para sugar o valor agregado produzido por outros; 

 

b) Os recursos disponíveis por unidade de produção e consumo são quase 

sempre limitados, devido à sua origem e à reprodução inter-geracional. Por 

isso, é necessário produzir ao máximo sem deteriorar sua qualidade; 
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c) A mão-de-obra familiar é relativamente abundante, enquanto os objetos de 

trabalho são relativamente escassos. Diante dessa realidade, o trabalho e uso 

dos recursos são intensivos; 

 

d) A base de recursos não se divide em elementos opostos e contraditórios, 

como em trabalho e capital ou trabalho mental e trabalho manual. Na 

condição camponesa, eles representam uma unidade orgânica, possuídos e 

controlados por aqueles que estão diretamente envolvidos no processo de 

trabalho; 

 

e) O trabalho tem um estatuto de centralidade, pois os níveis de intensidade e 

o desenvolvimento continuado dependem criticamente da quantidade e 

qualidade do trabalho; 

 

f) As relações estabelecidas entre as unidades de produção camponesa e os 

mercados mantêm uma relativa autonomia, porque a produção camponesa é 

apenas parcialmente mercantilizada, ao contrário do modo empresarial de 

fazer agricultura, em que as relações mercantis determinam os processos de 

trabalho e de produção. 

A luta pelo progresso nas unidades de produção individual não equivale a 

autodestruição das outras unidades, mas, ao contrário, tem um sentido 

virtuoso, pois leva a um crescimento generalizado de valor agregado à escala 

da comunidade ou da economia regional. 

 

Entre os impactos do processo de modernização, destacam-se dois: primeiro, 

aumento de escala de produção e redução da absorção do trabalho agrícola; 

segundo, introdução de uma tecnologia dirigida para a intensificação produtiva. A 

principal conseqüência foi uma acelerada mercantilização de toda a dinâmica da 

produção agrícola.  

A recampesinização, como fruto das conseqüências da modernização da 

agricultura, é a segunda tendência histórica que vem movendo o mundo rural, 

mostrando que o camponês não é mais o lado da equação que vai desaparecer. 

Esse processo não é linear, pois a dinâmica do capitalismo sempre recoloca dilemas 

para esse segmento, ameaçando sua existência. Por outro lado, as contradições do 



 68 

capitalismo, como a crise da produção de alimentos, do emprego formal, do modelo 

agrícola baseado no uso intensivo de insumos externos, dos grandes centros 

urbanos superpopulosos, entre outros, realimentam a atualidade da produção e do 

modo de vida com características campesinas em várias partes do mundo, inclusive 

naqueles definidos como desenvolvidos. 

Para Ploeg (2006), questões aparentemente “fora de moda”, “resolvidas” e 

“acabadas” são, agora, abordadas de forma original, constituindo-se em novos 

desafios teóricos que coincidem com os debates contemporâneos na Europa. Isso 

foi provocado porque, por um longo tempo, os debates sobre o campesinato foram 

dominados pela tese do dualismo, que colocavam camponeses e capitalistas como 

as principais categorias dos estudos rurais. Porém, após os anos sessenta do século 

XX ela se tornou inadequada e a noção de camponês passa a ser reconceitualizada. 

Nesse período, uma tendência materializou-se tanto no centro como na periferia: a 

emergência da agricultura empresarial, através de diferentes formas do processo de 

modernização.  

Debruçando-se sobre a realidade européia, esse autor levanta três premissas 

que justificam a vitalidade da agricultura camponesa neste Continente: 

a) A agricultura familiar abrange duas constelações contrastantes: a forma 

camponesa, com promessa de continuidade, e a forma empresarial20, 

tendendo ao fim, sufocada pelo squeeze; 

b) A essência e a diferença entre esses dois modos de produção situam-se 

principalmente na forma através da qual a produção, a distribuição e a 

apropriação de valor são ordenadas; 

c) Ao se definir o modo de produção camponês em termos de produção de 

valor, ele pode ser articulado com o debate sobre o desenvolvimento rural. 

 

A partir dessas premissas citadas acima, Ploeg (2006) vai afirmar que, ao 

contrário dos prognósticos do seu destino trágico, a agricultura camponesa está 

difundida na Europa, inclusive por um processo de recampesinização. Ela não pode 

                                                 
20

 A forma empresarial ou Modo de Produção Empresarial, definida por Ploeg (2006) identifica-se com 
o Modo de Produção Camponesa, já que se baseia na família como central na atividade. Porém, 
diferencia-se por ser muito dependente e integrado aos mercados globais, tanto na aquisição dos 
insumos de produção como no processo de comercialização. Além dessas duas formas, existe o 
Modo de Produção Capitalista, que significa uma mercantilização completa de todo o processo 
produtivo, inclusive o trabalho, na forma de assalariamento. A distinção entre esses diferentes modos 
de desenvolver a agricultura não significa que não exista interseção e sobreposição entre eles. 
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ser vista como intrinsecamente atrasada, que obstaculiza o desenvolvimento; ao 

contrário, é o segmento que está melhor respondendo e com capacidade de 

permanecer existindo no atual estágio do capitalismo. Para ele,  

 
O camponês não é apenas uma classe grosseira; ele ou ela é 
igualmente parte de um mundo grosseiro e cruel. Daí que a luta pela 
autonomia em uma sociedade que condena pessoas à submissão, 
privação e as ameaças com a deterioração de seus meios de vida, 
torna-se central para a condição camponesa (PLOEG, 2006, p. 20). 

 

Apesar das fortes tendências nas Ciências Sociais para delegar a noção de 

camponês, campesinato e modo de produção camponesa ao passado e/ou a 

periferia, estes processos continuam desempenhando papel importante na Europa, 

em lugares altamente modernizados. Nesse Continente, coexistem Modos de 

Produção Camponesa e Modos de Produção Empresarial. Porém, para Ploeg 

(2006), a constelação camponesa vem sendo fortalecida através de novos 

processos de recampesinização, tanto do ponto de vista qualitativo, com pessoas 

tornando-se camponesas, vindas de qualquer outra condição, como quantitativo, 

com o aumento do número de pessoas assumindo essas características. 

As bases para o processo de recampezinização se apóiam na crise da 

agricultura empresarial frente ao ambiente hostil da mundialização do capital com a 

abertura e a concorrência comercial, controle das grandes corporações 

agroindústrias globais a montante e a jusante da produção, em que o aumento de 

escala e as inovações tecnológicas já não respondem a essa realidade. 

Assim como no caso europeu, Amin (2007) vai afirmar que, desde o início do 

século atual vem se desenhando em âmbito mundial uma nova questão agrária sob 

os interesses das grandes corporações e levado à frente pela OMC, onde a tônica 

principal é um acelerado processo de mercantilização, através do aprofundamento 

da liberação do mercado na produção alimentar, com o objetivo fundamentalmente 

de atender às demandas desses setores. Nesse processo, as maiores vítimas são 

os camponeses do terceiro mundo, que ainda constituem mais da metade da 

humanidade, além do meio ambiente, que vem passando por um processo de 

erosão da diversidade com a intensificação dos monocultivos. 

No geral, essas políticas em curso nesses países têm, no seu bojo, uma 

idealização de reprodução do que aconteceu historicamente na Europa. Porém, é 

importante ressaltar fatores contemporâneos que inviabilizam esse processo: 
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primeiro, o modelo europeu desenvolveu-se ao longo de um século e meio, tendo 

como suporte o uso de tecnologias trabalho-intensivas, bem ao contrário da situação 

atual, em que os processos de inovações tecnológicas na produção significam 

brusca redução de mão-de-obra; segundo, essa longa transição na agricultura 

européia foi acompanhada de um intenso processo de migração da população 

excedente para as Américas. No caso atual, questiona-se: para onde irá migrar esse 

excedente populacional do terceiro mundo? 

Uma das principais transformações que aconteceu na segunda metade do 

século XX foi a ascensão quantitativa das classes populares precárias nos centros 

urbanos global. Essa população pauperizada, em meio século, passou de 250 

milhões para mais de 1.500 milhões de indivíduos (AMIN, 2007). Apesar dessas 

estatísticas serem amplamente reconhecidas, elas são pouco analisadas, no sentido 

de explicação das causas desse fenômeno, assim como sua relação com os 

processos de desenvolvimento, que vitimizam as sociedades camponesas do 

terceiro mundo. As estratégias centram-se em buscar reduzir a pobreza em um 

constante processo de “enxugar gelo”. 

Nesse aspecto, Amin (2007) nos fala de um predomínio de uma certa 

vulgarização da teoria econômica, quando substitui uma análise do capitalismo, 

realmente existente, por um imaginário de que o mercado é auto-regulador e produz 

um equilíbrio social:  

 
A relação da pobreza com o próprio processo de acumulação é 
afastada pela teoria econômica e social. O resultante vírus liberal, 
que polui o pensamento social contemporâneo e aniquila a 
capacidade de entender o mundo, para não falar transformá-lo, 
penetrou profundamente nas várias esquerdas constituídas desde a 
segunda guerra mundial (AMIN, 2007, p. 07). 

 

Podem-se imaginar outras alternativas nas quais a agricultura camponesa 

seja mantida, mas entrando em um processo contínuo de progresso tecnológico e 

social? Ainda segundo esse autor, esses objetivos envolvem complexas políticas 

mistas em níveis nacional, regional e local, entre elas: ao nível nacional, políticas 

macroeconômicas que protejam a produção do campesinato da competição desigual 

dos agricultores modernizados e das corporações desse setor; questionar os 

padrões de desenvolvimento baseado na exportação, através de salários baixos, 

com implicações no preço dos alimentos para consumo interno; políticas que 
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priorizem a segurança e soberania alimentar como condição indispensável para uma 

maior margem de autonomia perante os princípios doutrinários regidas pelos 

organismos multilaterais. 

Para Carvalho (2002), o processo de modernização da agricultura no Brasil, 

junto com as políticas macroeconômicas, em sintonia com os interesses do 

capitalismo global, têm colocado uma série de dificuldades para a reprodução social 

do campesinato, provocando uma erosão nos seus valores produtivos e culturais. 

Analisando assentamentos, ele conclui que as famílias que integram esses espaços 

enfrentam uma crise de identidade explicitada de três maneiras: 

a) Natureza Econômica: impotência dessas famílias em obterem renda 

familiar suficiente para garantir a reprodução dos seus meios de vida que 

justificassem a permanência na terra. A fragilidade de diferentes políticas de 

apoio aos agricultores (subsídios, preço mínimo, assistência técnica, abertura 

comercial, etc.) deixa esses segmentos ainda mais penalizados. Nesse 

contexto, permaneceria no campo apenas os agricultores que alcançaram o 

lucro médio e capacidade de gestão dos negócios, que permitisse enfrentar a 

concorrência desleal. 

 

b) Natureza Política: As lutas travadas por esses segmentos, como aquelas 

para a efetivação das políticas públicas compensatórias, como o crédito 

subsidiado, entre outras, ainda que fundamentais para contribuir com a 

unidade política e ter acesso às políticas públicas, elas têm se mostrado 

insuficientes para a manutenção econômica dessas unidades de produção 

familiar. 

 

c) Natureza Ideológica: Essas dificuldades de natureza econômica e política 

têm provocado uma perda de esperança de suas unidades produtivas se 

constituírem como alternativas para as gerações atuais e futuras. Esse 

diagnóstico vai alimentando uma crise de identidade social, em que a fonte de 

significação e de experiência de vida desses segmentos vai sendo 

desestruturada. Nesse caso, a tendência é buscar novos significados de vida, 

e uma nova identidade deverá ser construída a partir de novos referenciais e 

de uma nova ressocialização, não mais a partir dos atributos culturais que 

vivenciaram, mas de novos significados impostos à sociedade dependentes, 
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como o consumismo, a idolatria do mercado, o individualismo, o supérfluo, o 

transitório.  

 

Ainda segundo esse autor, essa ressocialização, embalada pelos meios de 

comunicação de massa, faz parte do processo de exclusão social, atingindo mais 

fortemente os jovens, comprometendo o futuro da reprodução social desse 

segmento enquanto camponês. Isso se dá quando essas famílias são inseridas  “em 

mercados e em contextos culturais para os quais a sua capacidade produtiva, assim 

como a sua subjetividade, estavam inteiramente despreparadas” (CARVALHO, 

2002, p. 07).   

A natureza do desenvolvimento histórico do capitalismo pode ter tendências, 

mas certamente não tem um destino previsto. Como se buscou mostrar nessa 

seção, o campesinato sempre esteve no meio desse campo de conflito entre a força 

do capital, em moldar toda a dinâmica socioeconômica aos seus interesses em um 

constante processo de mercantilização da produção e da vida, e a contraposição 

dos setores e classes sociais que, de forma consciente ou espontânea, baseadas 

nas suas tradições e/ou em métodos modernos, constroem processos de 

resistências ou até mesmo alternativas para continuarem existindo.   

 

 

2.2 Agroecologia: contraponto e alternativa 

 

A importância de resgatar a cultura camponesa na discussão da proposta da 

agroecologia é muito útil pelo entendimento de que ela pode servir como uma 

espécie de ponto de partida para dialogar com outros conhecimentos, inclusive 

aquele produzido nas universidades e centros de pesquisas. A partir da interação 

desses conhecimentos, é possível a construção de estratégias para os 

assentamentos rurais e a agricultura familiar, que caminhe no sentido de uma maior 

autonomia em suas várias dimensões e uma maior sustentabilidade. Na 

agroecologia, é necessário interpretar a realidade de forma sistêmica e, para isso, a 

agregação do conhecimento do agricultor torna-se tão importante quanto à base 

teórica do extensionista (SILVEIRA & BALEM, 2004). 

Para que isso aconteça, é necessário, por parte das assessorias técnicas, um 

desprendimento da carga preconceituosa, adquirida no processo de formação 
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acadêmica, baseada na ideologia da modernização tecnológica da agricultura e 

difundida desde o auge da revolução verde, sobre os conhecimentos locais dos 

agricultores. Esse paradigma de simplificação dos processos agrícolas, inclusive dos 

seus objetivos restritos ao econômico, impede a busca de alternativas ecológicas e 

socialmente apropriadas, assim como formas participativas e partilhadas de atuação 

profissional, nas quais o pacote tecnológico sofre ressignificação ou até substituição. 

Conforme Almeida (1999), a proposição e aspiração de autonomia 

camponesa, em contraposição ao processo de heteronomização21, não pode ser 

vista como algo retrógrado, e sim, como uma lógica que se coaduna eficazmente do 

ponto de vista microeconômico e tecnológico, como dimensão da resistência capaz 

de frear o processo de marginalização pelo qual está ameaçada a produção 

camponesa, através da sociedade industrial e da agricultura moderna em particular.  

 
Se agarrar às tradições e tentar recuperar tecnologias e modos de 
vidas ancestrais pode parecer reforçar um objetivo de 
enclausuramento do mundo moderno, mas, na realidade, é uma 
“expressão de uma manifestação que foi ocultada, tornada 
anacrônica pelas formas sociais e produtivas associadas aos 
hábitos de vida e à agricultura moderna. Sob tais formas, a 
autonomia aparece como um protesto contra uma tentativa de 
abafamento” (ALMEIDA, 1999, p. 153). 

 

Essa autonomia camponesa é perseguida em, pelo menos, quatro 

dimensões: na estrutura de produção, quando busca uma maior independência dos 

insumos externos; no consumo, quando diversifica a produção como estratégia para 

a subsistência familiar; no domínio do tempo, quando organiza sua dinâmica de 

trabalho de acordo com as diferentes modalidades, e na relação com o mercado, 

com formas diferenciadas de comercialização, através de mercados de proximidades 

e aproximação dos consumidores. 

Analisando o modelo francês, Sabourin et al (2004) afirmam que o modelo 

agroecológico se aproxima das alternativas construídas pelos camponeses, nos 

seguintes aspectos: na conversão para sistemas técnicos de agriculturas 

sustentáveis, buscando novas formas de autonomia, através do uso de poucos 

insumos externos e da diversificação; em relações a sociedade e os consumidores 

que destaque a qualidade dos produtos, através da valorização do trabalho e do 

                                                 
21

 Almeida (1999) toma emprestado esse conceito de Ivan Illich que significa, em última instância, a 
perda da capacidade da agricultura camponesa se auto-regular. Seu sentido etimológico é aquele 
que recebe do exterior as leis que regem a sua conduta. 
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saber camponês; na construção de mercados de cadeias curtas e em atividades 

agropecuárias que contemple a pluriatividade, multifuncialidade, solidariedade e 

ação coletiva.  

Nesse aspecto, busca-se construir uma proposta de agricultura que respeite 

os produtores, os consumidores e a natureza, mediante um pacto social renovado, 

conseqüência do desengajamento do Estado com as políticas agrícolas que não 

estavam inseridas nas cadeias agroalimentares controladas por grandes 

corporações do setor. Esse vácuo foi ocupado criticamente por “projetos produtivos 

alternativos”, incentivados por setores da sociedade civil, como ONGs22, pastorais e 

representações dos trabalhadores rurais. O modelo agroecológico é construído  

 
a partir da mobilização e articulação dos conhecimentos práticos e 
teóricos dos agricultores, confrontando-os com os conhecimentos 
científicos (SABOURIN  et al , 2004, p. 07). 

 

O camponês prioriza o sistema de produção, baseado na policultura e 

pecuária, através de uma sábia combinação entre diferentes técnicas. Busca a 

utilização dos subprodutos de cada produção para as outras: segurança contra as 

intempéries e as desigualdades da colheita e organiza o trabalho, procurando 

estabelecer os ajustes entre a força de trabalho disponível e o ritmo do trabalho ao 

longo do ano. 

Segundo Wanderley (2001), o camponês tem o horizonte das gerações, 

quando busca, além da garantia do presente, um projeto da unidade de produção 

para o futuro. O seu saber tradicional e cultura própria são transmissíveis aos filhos, 

assim como as regras de parentesco, herança e formas de vida local.  

Mesmo existindo um tipo de agricultura familiar centrado na subsistência 

como uma lógica de produção, isso não significa que toda a agricultura camponesa 

esteja restrita ao aspecto da subsistência. A função de subsistência está bem 

presente no modelo camponês, como estratégia para uma maior autonomia perante 

as incertezas vindas do “mundo” externo. Porém, a sua lógica não se reduz a isso.  

 

                                                 
22

 Nesse processo, as ONGs, a partir da década de 1970, criadas por técnicos simpatizantes dos 
movimentos sociais, atuando na formação e capacitação, tiveram um papel de destaque no sentido 
de iniciar a crítica sobre as conseqüências da opção pela Revolução Verde, feita pelos órgãos do 
Estado de ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo em que estimulava as comunidades rurais 
a discutir a possibilidade do desenvolvimento a partir do seu potencial endógeno, sufocado pela 
preponderância de uma visão que o progresso viria sempre de “cima para baixo” e de “fora para 
dentro” (ALTIERI & MASERA, 1998, p. 74). 
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Existe também uma vontade de conservação e de crescimento do 
patrimônio familiar. Mesmo ela sendo pequena em termo produtivo, 
o que a define como camponesa são suas relações internas e 
externas (WANDERLEY, 2001, p. 76). 

 

Para Ploeg (2006), contra as tendências de exclusão provocadas pelo 

processo de mercantilização de toda a dinâmica da agricultura, o camponês 

atualmente busca continuar existindo e reforçando as seguintes dimensões, que 

estão sendo bastante trabalhadas pelo movimento agroecológico: 

Autonomia: novamente criada e simultaneamente convertida em novas 

formas de desenvolvimento, em valor agregado, maior rentabilidade e maior 

nível de emprego; 

Agricultura mais econômica: distanciamento em relação aos principais 

mercados de insumos, controlados pela agroindústria; 

Reconexão da agricultura com a natureza: fuga da concepção de produção 

agrícola artificializada, em que a terra, as sementes e outros recursos naturais 

apenas aparecem como substratos para o processo produtivo; 

Pluriatividade: inclusão de outras atividades que contribuam para a 

reprodução familiar enquanto camponesa; 

Novas formas de cooperação: reconexão social, permitindo uma redução na 

dependência direta da agricultura em relação ao capital financeiro e industrial, 

sob a forma de construção de redes sociais de solidariedade; 

Reintrodução da artesanalidade: unidade orgânica entre trabalho intelectual e 

manual, que permite um controle direto do processo de produção. 

  

 

2.2.1 A crítica ao produtivismo 

 

Segundo Ploeg (2008), em estudos longitudinais (estudo das tendências de 

longo prazo no qual a natureza, a dinâmica e o impacto de diferentes formas de 

ordenamento podem ser compreendidos) sobre a Comunidade camponesa de 

Catacaos (Peru), as Unidades leiteiras Parmegiano - Reggiano ou Queijo Parmesão 

(Itália) e na Produção leiteira nas florestas da Frísia (Holanda), além de análise em 

outros países, incluindo Brasil, afirma que a ascensão do que define como Impérios 
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Alimentares23, que coordena a produção, o processamento, a distribuição e o 

consumo de alimentos está contribuindo para uma crise agrária inevitável.  

Em todo o mundo, centro e periferia, os camponeses enfrentam a 

dependência, privações e os perigos implícitos de uma maior marginalização. Em 

todas as partes, enfrentam as ameaças relacionadas com o squeeze na agricultura, 

através da estagnação dos preços dos seus produtos e o aumento dos custos de 

produção. Essa situação tem suas raízes na governança e ordenamento por parte 

desses Impérios dos Sistemas Agroalimentares, iniciando na produção e se 

estendendo até distribuição e consumo, provocando o que Ploeg (2008) define com 

mercado disfarçado. 

 
É possível afirmar que os “mercados competitivos e não-distorcidos” 
não existem nem em países do Terceiro mundo, nem na Europa 
(nem na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul 
e no Brasil). No “ocidente”, os mercados agrícolas e alimentares não 
são governados por uma “mão invisível” que surge do encontro 
entre forças anônimas entre oferta e demanda. Eles são sim (se não 
especialmente), governados por intervenções e regulamentações 
políticas, bem como por operações estratégicas de grupos de 
agronegócio (PLOEG, 2008, p. 57).  

 

O campesinato tem realizado uma luta por autonomia assentada em 

experiências locais, mas buscando uma articulação global em favor de processos de 

integração, que permitam às comunidades decidir sobre sua própria atividade 

produtiva sem as pressões destrutivas do mercado mundial. Tais características se 

identificam com o propósito da agroecologia em responder à hegemonia do 

paradigma produtivista que tem marcado a atividade agrícola com profundas 

implicações no espaço rural desde o pós-guerra. Mesmo com diferenciações 

temporais e de intensidade, essa lógica de produção abrangeu os países periféricos 

e os considerados desenvolvidos.  

O desafio da agroecologia é, a partir da prática das comunidades locais, 

construir um discurso com capacidade sensibilizadora para amplas parcelas sociais, 

inclusive as urbanas, do que realmente está em jogo. Portanto, busca construir uma 

saída ao atual modelo, demarcando sua crítica, não apenas na dependência ao uso 

                                                 
23

 Esse termo é usado por Ploeg (2008) para definir a emergência político-econômica centrado nas 
grandes corporações que canalizam a riqueza em direção ao centro do sistema. Estruturam-se de 
forma hierárquica, em que a sobrevivência dos agricultores torna-se cada vez mais difícil fora dessas 
cadeias agroalimentares. Esse domínio é “auxiliado pela tecnologia da informação que permite uma 
ligação entre uma miríade de lugares e um centro controlador” (PLOEG, 2008, p. 262). 
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intensivo de insumos químicos e mecânicos em um processo de artificialização sem 

precedentes das atividades agrícolas, mas estende para além do ambiental, 

ganhando uma forte conotação de contraponto, social e econômico, ao capitalismo 

tardio, em que a natureza e o inconsciente humano estão habitados pela lógica do 

capital através do consumo (JAMESON, 1996). 

Para o movimento da agroecologia, o modelo produtivista, por ter como eixo 

estruturante a sua dependência de insumos e tecnologias exógenas ao local, 

contribui para excluir uma parcela significativa de pequenos e médios 

estabelecimentos rurais, que não conseguem absorver o pacote tecnológico. Mesmo 

aqueles setores dos agricultores familiares que estão inseridos no mercado também 

são muito vulneráveis à dinâmica do mercado competitivo global. As constantes e 

cada vez mais rápidas inovações tecnológicas, que devem ser incorporadas nos 

seus processos produtivos para permanecerem competitivos, somados com a 

intensificação dos controles globais pelo Sistema Agroalimentar, estão 

cotidianamente os colocando em maior risco de sobrevivência e de possibilidade de 

sua reprodução social.  

Outra crítica levantada pelo movimento agroecológico é em relação ao 

balanço à experiência do modelo produtivista, afirmando que a sua predominância, 

através de sua lógica mercantil e expansiva, contribuiu para colocar a agricultura 

mundial em crise. Mesmo que as terras agricultáveis continuem a produzir, pelo 

menos a mesma quantidade, há sinais de que as bases de sua produtividade estão 

em perigo.  

O século XX assistiu a um enorme crescimento da produção, satisfazendo a 

demanda de alimentos. Esse impulso deveu-se a avanços científicos e inovações 

tecnológicas, incluindo o desenvolvimento de novas variedades de plantas, o uso de 

fertilizantes e agrotóxicos e a irrigação. Porém, as mesmas bases (técnicas, 

inovações, práticas e políticas) que foram suporte desse aumento de produtividade 

também minaram a sua perspectiva futura. Em resumo: a agricultura moderna, 

baseada na dependência exógena de insumos, é insustentável, principalmente para 

o modo de produção familiar camponesa, como é o caso dos assentamentos de 

reforma agrária. 

Segundo Altieri (2006), mais de 500 milhões de kg de pesticidas são 

aplicados anualmente nas monoculturas do mundo (91% dos 1,5 bilhões de terras 

aráveis estão sob monoculturas) para suprimir pragas, doenças e ervas invasoras, 
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convencionalmente chamadas de daninhas. Esse modelo de produção agrícola tem 

gerado impactos ambientais de dimensões dramáticas para a vida silvestre, 

polinizadores, inimigos naturais e toda a biodiversidade. Mas os impactos se 

estendem também ao âmbito social, com o envenenamento de seres humanos, 

causando enormes gastos públicos para mitigar esse problema. Essa realidade está 

presente nos países desenvolvidos, e mais fortemente em países como o Brasil, 

onde os pesticidas ainda são usados de forma mais ampla, sem uma legislação que, 

na prática, coíba o uso desses insumos24. 

A ideologia da modernização da agricultura, baseada nos pacotes 

tecnológicos da revolução verde,25 sempre quis fazer crer que o abastecimento 

alimentar da população mundial não seria possível sem a adoção massiva de seus 

insumos químicos, fertilizantes, venenos, máquinas, sementes melhoradas e agora 

transgênicas. Esse pensamento é hegemônico nas últimas cinco décadas, 

orientando as políticas públicas de pesquisa, ensino, extensão e crédito, ganhando 

tamanha força que o potencial da matriz tecnológica alternativa, baseada em 

modelos sustentáveis, tem ficado marginalizado. 

As argumentações da ausência de alternativas são basicamente três. A 

primeira é que, mesmo reconhecendo os prejuízos do momento atual, pelos 

crescentes problemas socioambientais, tais como a degradação dos solos, 

contaminação das águas e um processo de redução drástica da biodiversidade, 

argumenta-se que não existe outro método agrícola em condições de atender a 

demanda alimentar. Essa leitura leva a humanidade a um impasse, restando-lhe 

duas catástrofes: permanecer aprofundando o modelo da revolução verde, mesmo 

tendo ciência da sua insustentabilidade, porém, a curto prazo, garantindo a 

produção da matéria prima para alimentar a população mundial, ou optar por outro 

modelo centrado na sustentabilidade, sem, no entanto, garantir uma produção e 

produtividade condizente com a demanda mundial de alimentos26. 

                                                 
24

 O jornal Folha de São Paulo publicou matéria recente, sobre uso de agrotóxicos no Brasil, proibidos 
nos países em que são fabricados. A ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde, tentou proibi-los, 
porém enfrentou fortes reações de setores no congresso e revendedores desses produtos. 
25

 Para Gonçalves (2004), a própria denominação revolução verde, para o conjunto de 
transformações nas relações de poder por meio da tecnologia, indica um forte caráter político e 
ideológico nessa proposta. Essa “revolução” se desenvolveu buscando deslocar o sentido social e 
político das lutas contra a fome e a miséria, muito presentes no Pós-Segunda Guerra. O verde dessa 
revolução objetivava despolitizar o debate para a saída da crise, dando-lhe uma conotação 
meramente técnica. 
26

 Esse aparente dilema, verbalizado pelos principais porta-vozes do agronegócio brasileiro, é uma 
das principais disputas no Congresso Nacional, no interior do governo federal e na própria sociedade, 
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Outra tese para a permanência do modelo é que uma proposta fora dos 

pacotes tecnológicos agroquímicos teria como resultado uma queda da 

produtividade e, como conseqüência, a necessidade de avançar sobre novas áreas, 

através do desmatamento de florestas e mata nativa, para se conseguir a mesma 

produção atual de alimentos. Nessa linha de raciocínio, essa opção terminaria por 

anular os benefícios provocados por uma produção sem uso de insumos químicos.  

A terceira argumentação se sustenta na crença na ciência, com seus avanços 

tecnológicos, como instrumento infalível para solucionar os problemas enfrentados 

pela humanidade. Na realidade, é uma linha de continuidade, que norteou o 

pensamento em torno do desenvolvimento e do progresso, centrado na economia e 

numa lógica linear, que as inovações tecnológicas trariam bem-estar para todos, não 

precisando assim fazer rompimentos e mudanças de caráter social e estrutural. Na 

sua versão atual, no âmbito da agricultura, essa concepção se manifesta, por 

exemplo, através do avanço da genética com a biotecnologia e transgenia para 

garantir a produção de alimentos. 

A agricultura produtivista está baseada em dois objetivos fundamentais, que 

se relacionam: a maximização da produção e do lucro, o que demonstra que a razão 

da insustentabilidade está na sua própria natureza. Apoiando-se em Gliessman 

(2000), pode-se afirmar que, para atingir tais objetivos, esse modelo tem as 

seguintes características e práticas: 

a) Cultivo intensivo do solo: afofar a estrutura do solo para arejamento, que 

permita uma melhor drenagem, o crescimento mais rápido das raízes, a 

areação e a semeadura mais rápida. A matéria orgânica é reduzida como 

resultado da falta de cobertura, e o solo compactado pelo trânsito repetitivo 

das máquinas. O cultivo intensivo também aumenta acentuadamente as taxas 

de erosão do solo por água e vento. 

 

b) Monocultura: permite mais eficiência da maquinaria no preparo do solo, 

semeadura, controle de ervas adventícias e colheitas. Os insumos em mão-

de-obra são minimizados e aqueles baseados em tecnologias são 

maximizados, com vistas a aumentar a eficiência produtiva. A relação com os 

                                                                                                                                                         
em torno do Código Florestal. O setor do agronegócio tem feito uma ofensiva para modificá-lo, 
afirmando que, caso as exigência ambientais sejam mantidas, o Brasil deixará de ser exportador para 
se tornar importador de alimentos, gerando crise na economia e no abastecimento alimentar.  
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agrotóxicos é forte, já que vastas extensões de cultivo de uma mesma planta 

são mais susceptíveis a ataques devastadores de pragas 

 

c) Aplicação de fertilizantes sintéticos: por satisfazerem as necessidades de 

nutrientes das plantas em curto prazo, os fertilizantes permitem que os 

agricultores ignorem a fertilidade do solo a longo prazo, bem como os 

processos pelos quais ela é mantida. Seus componentes são facilmente 

lixiviados do solo, principalmente em sistemas de irrigação, que podem 

chegar aos córregos, lagos e rios, causando eutrofização27. É um modo de 

produção muito dependente de insumos externos.  

 

d) Irrigação: embora somente 16% da terra cultivável seja irrigada, ela produz 

40% do alimento em nível mundial, porém esse sistema provoca sérios 

impactos na hidrografia regional, pois a água subterrânea está sendo 

bombeada mais rápida do que a renovada das chuvas. Ela contribui para a 

lixiviação de fertilizantes das lavouras para lençol freático, córregos e rios. 

 

e) Controle químico de pragas e ervas adventícias: após a segunda guerra, os 

agrotóxicos tornaram-se arma contra pragas e patógenos de plantas. Eles 

podem baixar a quantidade de pragas a curto prazo, mas, como também 

matam seus predadores naturais, essas populações podem se recuperar e 

alcançar números ainda maiores do que antes. É um ciclo vicioso em que as 

vendas dos agrotóxicos são ascendentes, paralelo ao aumento da perda de 

lavoura pelos ataques de pragas em plantações cada vez mais susceptíveis. 

 

f) Manipulação de genomas de plantas: a manipulação natural de plantas 

silvestres foi uma das bases do início da agricultura. Agora, o avanço 

tecnológico causou uma revolução na manipulação dos genes das plantas: 

cruzamentos, produzindo as sementes híbridas, combinando características 

de duas ou mais linhagens de plantas, tornando-as mais produtivas. Porém, 

exigem condições ótimas de nutrientes disponíveis, sendo atingidas apenas 

                                                 
27

 A entrofização é provocada pelo excesso de nutrientes químicos ricos em fósforo e nitrogênio, 
levando a proliferação excessiva de algas que, ao entrarem em decomposição, levam a deterioração 
da qualidade da água, tornando pobre em oxigênio e com cheiro desagradável.  
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com o uso de fertilizantes inorgânicos. Também as plantas híbridas não 

podem produzir sementes com o mesmo genoma que seus pais, provocando 

dependência de grandes empresas.   

 

A crítica da agroecologia a essas práticas é que elas tendem a comprometer 

a produtividade futura, corroendo a atividade agrícola. Enquanto a produtividade 

tende a se manter constante ou mesmo decair, perspectiva mais provável, o 

aumento com gastos de uma produção muito dependente de insumos externos e 

monopolizados tende a crescer vertiginosamente. Também, referenciado em 

Gliessman (2001), são arrolados a seguir, os impactos causados pelo modelo 

produtivista: 

a) Degradação do solo: segundo dados das Nações Unidas, 38% dos solos já 

foram danificados por práticas agrícolas, através da salinização, alagamento, 

compactação, contaminação por agrotóxicos, declínio na qualidade da sua 

estrutura, perda de fertilidade e erosão. 

 

b) Desperdício e uso exagerado de água: a água doce está se tornando cada 

vez mais escassa em muitas partes do mundo. A agricultura provoca uma 

transferência maciça de água dos continentes para os oceanos. 

 

c) Poluição do ambiente: a agricultura polui a água mais do que qualquer 

outra fonte individual. Os fertilizantes lixiviados de áreas agrícolas têm 

toxicidade menor que os agrotóxicos, mas têm efeitos em ecossistemas 

aquáticos e marinhos, com crescimento excessivo das algas (eutrofização) e 

a morte de muitos tipos de organismos. Sais e sedimentos são também 

formas de poluição, degradando riachos e seus peixes. 

 

d) Dependência de insumos externos: à medida que o trabalho intensivo e o 

monocultivo degradam o solo, a fertilidade depende mais e mais do aporte de 

fertilizantes nitrogenados e outros nutrientes. 

 

e) Perda de diversidade genética: ela está se dando principalmente por causa 

da ênfase em ganhos de produtividade a curto prazo. A homogeneização 

genética entre as plantas cultivadas é compatível com a maximização da 
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eficiência produtiva, porque permite a padronização de práticas de manejo. 

Mas essa uniformidade deixa a cultura como um todo mais vulnerável ao 

ataque de pragas e patógenos. 

 

 f) Perda do controle local sobre a produção agrícola: o aumento das 

monoculturas tem contribuído para o declínio de unidades produtivas e de 

produtores, provocando grandes êxodos populacionais. O cultivo em larga 

escala, voltado para a produção de commodities, tende a tomar das 

comunidades o controle da produção de alimentos. 

 

g) Desigualdade global: a despeito dos aumentos na produtividade e 

produção, a fome persiste em todo o globo. As nações dependentes 

produzem principalmente para a exportação para os países desenvolvidos, 

comprando insumo destes. Os prejuízos ambientais e sociais ficam com os 

primeiros. Enquanto a agricultura tropical estiver baseada em tecnologias de 

primeiro mundo, irá perpetuar a desigualdade e as possibilidades da 

sustentabilidade. 

 

 

2.2.2 Agroecologia: a que será que se destina? 

 

Nos anos de 1930, o termo agroecologia foi usado para denominar ecologia 

aplicada na agricultura. Já na década de 1970, os ecologistas passaram a ver 

sistemas agrícolas como área de estudo, conseguindo a adesão de profissionais das 

ciências agrárias para desenvolver experiências e pesquisas sobre a perspectiva 

agroecológica. Hoje a agroecologia continua a fazer conexão entre fronteiras 

estabelecidas: estudo de processos econômicos e de ecossistemas e mudanças 

sociais e ecológicas complexas. 

Nos países desenvolvidos, o modelo produtivista, baseado na modernização 

da agricultura, entrou em crise nos anos 1980, com a superprodução e a redução da 

participação da população agrícola ativa, mostrando os limites da integração 

camponesa nesse processo, mesmo com os subsídios para a agricultura familiar. 

Esse modelo permitiu o crescimento da produção agrícola, com uma drástica 

redução da sua população. Um exemplo dessas modificações é a França, cuja 
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população rural reduziu de 7,2, em 1936, para 2 milhões em 1975, chegando a 

850.000, no início desse século (SABOURIN et al, 2004).   

O processo de artificialização da produção agrícola contribuiu para o 

surgimento de uma série de riscos sanitários e biológicos, aumentando a suspeita 

sobre a qualidade dos alimentos, tanto por parte dos produtores como dos 

consumidores. Doenças, como o mal da vaca louca e a gripe aviária, foram 

elementos significativos para o surgimento e junção de movimentos de resistência, 

abrindo espaço para a promoção de um novo projeto de agricultura mais ligado à 

idéia de sustentabilidade da produção, inclusive via agricultura biológica, com maior 

valorização do trabalho e revitalização do espaço rural.  

No Brasil e com mais ênfase na região Nordeste, as políticas de 

modernização da agricultura foram seletivas e muito excludentes. O serviço estatal 

de extensão rural priorizou os setores com capacidade de integração às cadeias 

mercantis de produtos derivados da exploração bovina, fruticultura e horticultura, 

através de uma alta dependência de pacotes tecnológicos e insumos externos, 

causando uma vulnerabilidade por parte dos agricultores, em virtude do grau de 

monetarização que essa opção provoca. Esse quadro vai propiciar o surgimento de 

um movimento disperso das agriculturas alternativas, como primeiro momento de 

contraponto às conseqüências da opção da modernização da agricultura, tornando-

se o embrião do que atualmente vem se constituindo no movimento agroecológico. 

Este, mesmo que ainda difuso, sem uma clareza estratégica, tem conseguido 

avançar com uma referência alternativa para o desenvolvimento rural. 

A partir da década de 1990, cresce a consciência sobre as conseqüências 

negativas da modernização da agricultura. Uma parte significativa da população 

rural não conseguiu ser incluída nesse processo, tendo que migrar para os centros 

urbanos. Mesmo a maioria daqueles que se modernizaram em um primeiro 

momento, não conseguiu permanecer acompanhando as inovações e a competição 

de uma agricultura integrada à lógica do capitalismo na sua fase globalizada. A 

resposta do Estado brasileiro para esse setor foi basicamente a criação de políticas 

de caráter compensatórias, como transferência de renda, objetivando reduzir os 

impactos provocados por esse modelo. 

Mas, se o Estado nesse momento não conseguiu dar uma resposta à altura, 

começaram a surgir, paralelo à crítica da agricultura convencional, diferentes 

tentativas de construção da atividade agrícola, que propiciassem uma relação mais 
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harmônica com os recursos naturais e que levassem em consideração outras 

dimensões que não apenas a racionalidade econômica. Sinteticamente, listamos 

algumas diferenciações entre esses dois pólos de como é feito a agricultura. É 

evidente que, entre esses extremos, existe uma diversidade de práticas 

agropecuárias, sendo algumas mais identificadas com a sustentabilidade, enquanto 

outras mais preocupadas com o retorno financeiro imediato da atividade, centrado 

na lógica mercantil. 

 

 

Quadro 1: Diferenciação entre concepções de agricultura ecológica e agricultura 
convencional 

Aspectos Tecnológicos 

Agricultura ecológica Agricultura convencional 

1. Adapta-se às diferentes condições 
regionais, aproveitando ao máximo os 
recursos naturais; 
2. Atua considerando o agrossistema como 
um todo, procurando antever as possíveis 
conseqüências da adoção das técnicas. O 
manejo do solo visa a sua movimentação 
mínima, conservando a fauna e a flora; 
3. As práticas adotadas visam estimular a 
atividade biológica do solo. 

1. Desconsidera as condições locais, 
impondo pacotes tecnológicos; 
2. Atua diretamente sobre os indivíduos 
produtivos, visando somente ao aumento de 
produção e produtividade; 
3. O manejo do solo, com intensa 
movimentação, desconsidera sua atividade 
orgânica e biológica. 

Aspectos Ecológicos 

Agricultura ecológica Agricultura convencional 

1. Grande diversificação, através da         
policultura e rotação de cultura; 
2. Integra, sustenta e intensifica as 
interações biológicas; 
3. Associação da produção animal à vegetal; 
4. Agrossistemas formados por indivíduos 
de potencial produtivo alto ou médio e com 
relativa resistência às variações das 
condições ambientais. 

1. Pouca diversificação, com preferência por 
monoculturas; 
2. Reduz e simplifica as interações 
biológicas; 
3. Especialização em uma atividade agrícola 
ou pecuária; 
4. Formado por indivíduo com alto potencial 
produtivo, mas necessitando de condições 
especiais e altamente suscetíveis às 
variações ambientais. 

Aspectos socioeconômicos 

Agricultura ecológica Agricultura convencional 

1. Retorno econômico a médio e longo 
prazos, com objetivo de reprodução social; 
2. Relação capital/força de trabalho baixa; 
3. Alta eficiência energética com produção 
endógena e reciclada; 
4. Alimentos de alto valor biológico e sem 
resíduos químicos 

1. Rápido retorno econômico, com objetivo 
de acumulação; 
2. Maior relação capital/força de trabalho; 
3. Baixa eficiência energética e adquirida 
externamente, sendo uma grande parte 
dissipada; 
4. Alimentos de menor valor biológico e com 
alto resíduo químico 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de Carmo (1998). 
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2.2.3 Transição agroecológica: como fazer a travessia? 

 

Em uma perspectiva de transição agroecológica, o mais importante para os 

sistemas produtivos tradicionais, que não incluíram práticas de manejo e insumos do 

pacote da revolução verde como a lógica da monocultura e o uso intensivo de 

produtos químicos como essenciais nas suas atividades, é a valorização das 

práticas tradicionais  como ponto de partida para ampliá-las com os conhecimentos 

que a agroecologia vem acumulando nesses últimos anos. Isso porque, nesse caso, 

o ambiente e os recursos naturais não foram devastados, significando um maior 

equilíbrio do entorno e uma possibilidade de avançar em manejos conservacionistas.  

Já em sistemas que aderiram de forma intensiva à agricultura convencional, é 

necessário definir uma estratégia de transição de longa duração, que significa 

construir os passos por onde e como começar. Por exemplo, recuperar o solo que 

vinha sendo explorado intensivamente com fertilizantes e uso de agrotóxicos como 

método de controle de pragas e doenças, é um trabalho lento e paciencioso que 

exige vários anos (GUTERRES, 2006).   

A idéia da transição agroecológica significa ir além da substituição de 

insumos. Nesse sentido, é necessário demarcar a diferença entre agricultura 

alternativa, compreendida como um conjunto de práticas e tecnologias que permitem 

a utilização de certos insumos e não de outros, e a agroecologia, considerada como 

uma ciência que apresenta uma série de princípios e metodologias para estudar, 

analisar e desenhar agroecossistemas. 

A proposta agroecológica também faz o contraponto com práticas como a 

agricultura orgânica que faz a substituição de práticas convencionais baseadas no 

uso intensivo de insumos químicos por práticas também intensivas de insumos 

naturais. Porém, possibilitando a manutenção de outras dimensões essenciais, 

como a dependência tecnológica exógena, o que tende a excluir a produção em 

pequena escala e manter a mesma estrutura fundiária e social.  

Uma perspectiva de transição agroecológica é mais do que somente a 

ecologia aplicada na atividade agrícola. Ela precisa assumir uma dimensão política e 

cultural, à medida que se amplia no sentido de incluir os seres humanos e seus 

impactos sobre ambientes agrícolas.  
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Os sistemas agrícolas se desenvolvem como resultado da co-
evolução que ocorre entre cultura e ambiente, e uma agricultura 
verdadeiramente sustentável valoriza o componente humano, bem 
como o ecológico, e a interdependência que pode desenvolver-se 
entre ambos (GLIESSMAN, 2000, p. 590). 

 

Para pensar o processo de transição agroecológica, é fundamental um novo 

enfoque social para a agricultura e o desenvolvimento rural, construindo aspectos de 

conservação dos recursos naturais, viabilidade de atividades em pequena escala e 

métodos ecológicos modernos. Isso deve levar a uma atividade produtiva que tenha 

como ponto de partida o conhecimento e os recursos locais e que seja, ao mesmo 

tempo, sustentável e com um grau de produtividade capaz de gerar produção 

diversificada, propiciando condições de reprodução social das famílias e 

comunidades camponesas. 

Para Costabeber (2004), a transição agroecológica é um processo gradual de 

mudança através do tempo nas formas de manejo e gestão dos agroecossistemas. 

Tem como meta a passagem de um sistema “convencional” (que pode ser mais ou 

menos dependente de insumos externos) a outro que incorpore princípios, métodos 

e tecnologias com base ecológica em um processo de ecologização da atividade 

produtiva, sem ter um momento final determinado.  

Já para Gliessman (2000), diversos fatores estão encorajando os produtores 

a começarem esse processo de transição para a sustentabilidade, entre eles: a 

baixa margem de lucro das práticas convencionais; o desenvolvimento de novas 

práticas ecológicas que são vistas como viáveis; o aumento da consciência 

ambiental entre produtores, consumidores e governantes, e o crescente mercado 

para produtos agrícolas cultivados e processados de forma alternativa. 

Especificamente sobre o processo produtivo, esse autor vai listar três passos, 

que acredita representar níveis diferenciados no processo de transição 

agroecológica: 

a) O incremento das práticas convencionais para reduzir o uso e consumo 

inputs caros, escassos e daninhos ao meio ambiente; 

b) A substituição de inputs e práticas convencionais por práticas alternativas; 

c) O redesenho do agroecossistema, para que funcione com base em um 

novo conjunto de processos ecológicos. Considerado o processo mais difícil 

(GLIESSMAN, 2000). 
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 Avaliando a experiência da agroecologia no Rio Grande do Sul, Almeida 

(2002) problematiza sobre o futuro desse movimento, que o define como disperso e 

heterogêneo, mais com capacidade de protesto e negação do que com possibilidade 

de afirmação ampla e viável de outro paradigma para o rural e o agrícola. Essa 

análise pessimista iria desembocar no seu enclausuramento ou na sua adequação 

ao mercado, ocupando uma posição de nicho.  

Conseguirá a agroecologia se afirmar nos interstícios de uma sociedade 

regulada pelo Estado e dominada por grandes grupos econômicos centralizadores 

do poder político? Conseguirão aumentar as brechas no mercado atual para além do 

permitido pela lógica dominante? Ou serão absorvidos pelo sistema que, para isso 

absorve parte dessa crítica? Caso essa última hipótese seja verídica, assistir-se-á a 

uma espécie de guetização e posterior desideologização de seu discurso e 

afirmação de um outro, agora assumido pelo Estado. Esse outro deve ser entendido 

como uma ação com um caráter central de assistência social, objetivando organizar 

uma sociedade dual em que a agroecologia estivesse calcada em microespaços e 

microatividades socioeconômica (ALMEIDA, 1999). 

A capacidade de sobrevivência da agroecologia, ainda centrado na 

autonomia, está relacionada à possibilidade de se relacionar com os outros setores 

sociais, constituindo-se em movimento social, com o propósito de ressocializar os 

espaços atualmente dessocializado, pois 

 
autonomia significa respirar um pouco mais aliviado, mas é 
fundamental articular as microautonomias às macroautonomias, a 
heteronomia às autonomias, o local ao global. Isso ajudará a 
desenclausurar as experiências pontuais, fazendo um religamento 
ao global (ALMEIDA, 1999, p. 179). 

 

Então, a que será que se destina uma idéia que surgiu como uma promessa 

de renovação do político, dos sistemas técnicos e como fonte de mudanças 

socioculturais? Constituir-se-á uma alternativa capaz de superar os impasses do 

atual estágio do padrão de desenvolvimento? Será a agroecologia capaz de ir além 

da contestação, constituindo-se enquanto movimento social para provocar um agir 

conflitual28, que estimule outras formas de agricultura, de convívio social e de 

desenvolvimento? 

                                                 
28

 A ação é o centro de criação de sentido. Toda ação produz um sentido, e este será novo, 
sobrepondo ao antigo, quando decorrente de um agir conflitual (ALMEIDA, 2006). 
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Para esse autor, a agroecologia avançou quando foi superando a noção-

chave de “tecnologias alternativas” prevalecente nas décadas de 1970 e 1980. 

Nesse sentido, a perspectiva agroecológica conseguiu ampliar-se na percepção de 

que o diagnóstico e a proposta de mudança devem incluir o agrícola, o rural e a 

sociedade. Mesmo tratando do “agro”, a agroecologia, a partir de uma ação 

localizada, tem presente a necessidade de uma visão macro, sistêmica, planetária 

dos desafios contemporâneos para construir a sustentabilidade (ALMEIDA, 2006). 

Porém, falta um maior domínio teórico e referencial para estruturar seus próprios 

paradigmas, que dê condições de transformar seus princípios em ações, essencial 

para ganhar espaço social e constituir-se como alternativa viável. 

 
É forçoso reconhecer que a proposta agroecológica ainda é bem 
minoritária e insipiente no contexto social da produção agrícola 
brasileira, até mesmo marginalizada, mesmo se reconhecendo que, 
em certas regiões, tem-se avançado consideravelmente na 
implantação de algumas políticas públicas (extensão e assistência 
técnica, pesquisa agrícola, recursos financeiros em programas 
específicos para a produção agroecológica, entre outras). A 
massificação/generalização dessa proposta passa por várias 
questões que ainda estão sendo trabalhadas em espaços onde não 
tem o poder suficiente para intervir (ALMEIDA, 2006. p. 8-9).  

 

Diante dos desafios colocados, Almeida (2006) desenha três cenários 

possíveis para o futuro da agroecologia: primeiro, institucionalização da 

marginalização da agricultura ecológica; segundo, uma certa “ecologização” da 

agricultura convencional; e um último cenário, a agricultura ecológica transformar-se 

numa verdadeira alternativa técnico-científica global. Em um horizonte próximo, 

acredita que a agroecologia tem poucas possibilidades de afetar a estrutura das 

agriculturas e das sociedades, permanecendo, assim, em uma condição marginal, 

ainda que importante por ser um processo educativo e de uma ação coletiva, com 

propósito de construir algo mais amplo. 

Para enraizamento social da proposta agroecológica faz necessário aumentar 

sua capacidade de construir alianças capazes de provocar uma ampliação de seu 

poder de luta e convergência com outros estratos sociais, também críticos e anti-

sistêmicos, a fim de fazer da agroecologia um precursor de um movimento social 

mais amplo e dirigido contra a tecnocracia que tem o controle do modo de 

desenvolvimento agrícola (ALMEIDA, 2006). Para tanto, é necessário ter clareza 

entre os desafios de atuação mais conjuntural que lhe dê mais visibilidade e 
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importância e uma visão estratégica de se constituir em movimento social diverso, 

mas, ao mesmo tempo capaz de polarizar e afirmar um outro caminho, um campo29 

político para o agrícola e o rural, assim como para a sociedade.  

Portanto, a proposição agroecológica, além dos desafios tecnológicos e 

metodológicos, colocado à sua frente, deve ser capaz de ir construindo a autonomia 

política dos agricultores, tanto em relação ao Estado como dos Impérios 

Alimentares. Para isso, é fundamental avançar na transição para uma agricultura 

mais sustentável do ponto de vista ambiental e social, que possa, no médio e longo 

prazos, dar-lhe força política para se consolidar como um movimento social capaz 

de construir na prática uma nova lógica para a agricultura e o rural. 

 

 

                                                 
29

 Entendido a partir da concepção de Bourdier, um espaço de lutas, um campo de relações objetivas 
entre indivíduos ou instituições que competem por um mesmo objeto.  
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CAPÍTULO 3 

 

CONCEPÇÕES DE ASSESSORIA: TRADIÇÃO E NOVIDADES  

PARA A DIFÍCIL TRAVESSIA DE PARADIGMAS 

 

 

Segundo Sánchez de Puerta (2006), o aparecimento de formas institucionais 

de Extensão de caráter público, na Europa e nos Estados Unidos, data do final do 

século XIX e início do XX. Entre as várias experiências, destancam-se a Farmers 

Institutes, nos Estados Unidos, e a Agronomia Socia”, na Rússia, esta com posterior 

influência de Alexander Chayanov. 

A Farmers Institutes foi responsável pelo desenvolvimento tecnológico da 

agricultura nos Estados Unidos. Suas principais características podem ser assim 

resumidas: organização das atividades de inovação em nível local e autonomia da 

comunidade na tomada de decisão sobre os objetivos do desenvolvimento a serem 

abordados; alto grau de participação dos agricultores que definiam e selecionavam 

os temas a tratar, e a metodologia de aprendizagem através da experiência prática. 

Para seu funcionamento foram criadas e consolidadas estruturas de organização da 

modernização da agricultura, dos agricultores e das comunidades rurais. Suas 

responsabilidades estavam bem definidas: investigação, experimentação e 

educação agrária formavam um todo em que cada parte cumpria sua função. Por 

isso, “foi uma experiência exitosa do que agora se denomina desenvolvimento 

tecnológico participativo em que os agricultores jogaram um papel protagonista” 

(SÁNCHES DE PUERTA, 2006, p. 48). 

No seu início, ainda no século XIX, a “Agronomia Social” tinha entre seus 

princípios ações importantes que podem ser consideradas válidas na atualidade, tais 

como: as decisões sobre os objetivos devem ser tomadas em nível local, a partir das 

suas especificidades naturais e sociais, e a necessidade da existência de equipes 

multidisciplinares para fazer os diagnósticos que iriam servir de base para as 

decisões posteriores. Mais tarde, essa concepção de Extensão foi acrescida por 

propostas inovativas de Chayanov, entre as quais:   

 
Adoção de formas de comunicação oral como método de trabalho, o 
aprendizado através da experiência, a utilização das cooperativas 
como “casas de ressonância” da Extensão Agrária, o caráter 
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polivalente dos agentes extensionistas, a incorporação de 
especialistas e o agrônomo de distrito que atualmente tem uma 
grande vigência. A exceção é a escassa valorização do 
conhecimento local (SÁNCHES DE PUERTA, 2006, p. 49). 

 

Posteriormente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o modelo de 

Extensão Agrária dos Estados Unidos terá uma importância para o estabelecimento 

desse serviço na América Latina e Europa, predominando até o início de sua crise 

na década de 1980, a partir dos resultados negativos social, econômico e ambiental. 

Porém, suspeita-se que esse “Projeto de Desenvolvimento”, através de uma 

extensão Made in USA, era uma forma de ampliar mercados de alimentos e 

tecnologias agrárias em outros países, através da introdução das tecnologias da 

revolução verde e modernização do campesinato latino-americano, para incorporá-lo 

ao mercado de insumos e produtos alimentares. 

O pacote levado aos camponeses da América Latina, através da 

transferência, sempre teve o objetivo muito além de apenas levar novos 

conhecimentos e tecnologias às populações distanciadas, consideradas indigentes, 

do ponto de vista cognitivo e de conhecimentos úteis e práticos (MONTEIRO et al, 

2008). Na realidade, essa invasão não se dá apenas pela instrumentalidade de 

insumos tecnológicos, mas também pela afirmação de uma concepção de cultura e 

identidade, considerada moderna, eficiente e racional, em detrimento daquelas 

tradicionais. Para o êxito do “pacote”, era necessário inferiorizar e descaracterizar as 

formas tradicionais do saber-fazer dos agricultores. 

 
O agricultor familiar, após a revolução verde, teve sua cultura, suas 
tradições, seu modo de vida, significativamente desconstruídos pela 
racionalidade técnico-científica, assumindo uma identidade 
“modernizadora, desenvolvida e eficaz”, enquanto o saber prático 
construído historicamente passa a ser rotulado como atrasado e 
subdesenvolvido (GHIZELINI, 2007, p.69).   

 

Para Alemany (2008), é importante compreender a extensão rural como uma 

modalidade de intervenção em um meio historicamente construído, portanto, 

possível de ser modificado, e que as diferentes concepções dessa atividade estão 

intimamente relacionadas com os paradigmas de desenvolvimento que 

hegemonizaram as diferentes etapas do desenvolvimento rural da América Latina. 

Nesse sentido, a prevalecência do modelo de transferência de tecnologias exógenas 

foi fruto do predomínio da visão de progresso relacionada à industrialização, à 



 92 

cidade, às luzes que deveriam substituir o tradicional, a ser civilizado e 

modernizado30.   

Após o apogeu do predomínio dos pressupostos da revolução verde, que 

transformou profundamente o perfil do espaço rural e de sua população, assim como 

das formas de produção na agricultura, começam a ganhar visibilidade balanços 

críticos a esse processo pelos seus graves desequilíbrios sociais e ambientais. Essa 

crítica se estende também ao serviço de Extensão Rural, que, através de suas 

concepções e metodologias, impulsionava esse modelo, tanto na Europa como na 

América Latina.  

Nos países centrais, a década de 1980 foi marcada pela onda de privatização 

da Extensão Rural. Onde ela permaneceu, mudou-se o foco para objetivos mais 

modestos e temáticas como a proteção ambiental. Na América Latina, a privatização 

veio junto com os programas de ajuste, dentro da lógica do Consenso de 

Washington31. Somado ao avanço do neoliberalismo, verificou-se também a 

supremacia da idéia de que a agricultura já estava no seu estágio avançado e que, 

portanto, dali para frente seria o mercado, entendido como atividade privada, e o 

complexo agroalimentar, que iriam conduzir sua dinâmica. Para os setores não 

integrados, este passaria por um processo de “descampesinisação” que necessitaria 

de ajuda social, sem nenhuma relação com a produção agrícola e o 

desenvolvimento rural. 

A privatização significava pôr em questão a necessidade da Extensão Rural 

no atual estágio de desenvolvimento do agronegócio latinoamericano, em que ela 

deixava de ser útil aos seus interesses, pois a agricultura viável já estava integrada 

às cadeias agroalimentares. Alemany (2008, p. 29) sintetiza bem essa situação, 

quando afirma:  

O processo de privatização da extensão rural tem seus fundamentos 
conceituais na visão que a agricultura “viável” já está industrializada 
e integrada subordinadamente nas cadeias agroalimentares. A 
agricultura “não viável” ou “resíduo resistente da modernização” é 
um problema que deve ser abordado como uma problemática social, 
não produtivo e de crescimento.  

                                                 
30

 Para realçar essa análise, Pimentel (2007) lembra como essas ideias penetraram no senso comum, 
inclusive no meio cultural. Como exemplo, cita as músicas Rancho Fundo (Lamartino Babo e Ary 
Barroso) e Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira), que caricaturizam negativamente a imagem do 
camponês. 
31

 Para mais detalhes sobre o impacto da hegemonia neoliberal, ver ANDERSON, Perry. O Balanço 
do neoliberalismo. In: GENTILI, Pablo & SADER, Emir (Org.). Pós-neoliberalismo: as políticas 
Sociais e o Estado Democrático. 3ª Edição. São Paulo: Editora Paz e Terra. 1996. 
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Para Bonano (1994), a produção da informação e do conhecimento, produtos 

chaves dentro da economia dos países industrializados, transformou-se em 

mercadorias para a serem produzidas pelo setor privado. É dentro dessa lógica 

descrita acima que se articula o modelo privatista neoliberal, para atender 

unicamente aos interesses do setor produtivista através de política de crédito e infra-

estrutura. Para a agricultura familiar e camponesa, os “barrados no baile”, sobravam 

as políticas assistencialistas para amenizar os estragos sociais provocado pelo 

ajuste estrutural.  

Essa dinâmica teve repercussão tanto na estrutura socioeconômica da 

atualidade como nos novos desafios para repensar propostas de desenvolvimento 

nacional. O intenso êxodo rural e o crescimento das favelas, da miséria e da 

violência e das formas ilícitas de trabalho impossibilitam uma vida com dignidade 

nos centros urbanos. Nesse sentido, pode-se dizer que a questão agrária torna-se 

igualmente ligada às questões urbana e ambiental (COELHO, 2005). Para a 

configuração desse cenário, pela sua formação e atributos, a assistência técnica 

teve uma relevância significativa, à medida que não se comprometia em fazer 

qualquer questionamento dessa estrutura e refletir sobre as condições políticas e de 

disputa de projetos naquele momento. 

No Brasil, a Assistência Técnica e Extensão Rural foi implantada, em tese, 

voltada para o pequeno agricultor e com pretensão de transferir tecnologia para 

aumentar a produtividade nas comunidades rurais32. Em 1954, surge a Associação 

Nordestina de Crédito e Assistência Técnica (ANCAR), tendo como referência a 

ANCAR de Minas Gerais. Seu objetivo inicial era “ensinar o homem do campo a 

pensar”. No período pós-1964, volta-se para aqueles capazes de se modernizarem 

através do processo tecnicista de transferência de tecnologias como estratégia para 

aumentar a produção e produtividade. Além disso, na parte social, visava influenciar 

as famílias com novas práticas de higiene, cuidados com a saúde e noções de 

economia doméstica. Com o passar do tempo, essa idéia foi cedendo espaço para 

uma visão pretensamente apolítica que abordava o meio rural sem diferenciação. 

Posteriormente, acontece uma exagerada conjugação entre assistência técnica, 

transferência de tecnologia e crédito. 

                                                 
32

 Para aprofundar essa questão ver, entre outros, COELHO, France. A arte das orientações 
técnicas no campo: concepções e métodos. Viçosa: Editora UFV, 2005. 
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Para Oliveira (1984), a elaboração de projetos de investimentos foi se 

constituindo em fetiche, tornando-se a espinha dorsal da ação extensionista, como 

promessa para superar a condição de atraso da agricultura brasileira e a miséria em 

que se encontrava a maioria da população rural. Nesse processo, coloca o projetista 

em posição de superioridade técnica, sendo criada, com destaque, a figura dos 

analistas de Projetos. 

Esse processo acontece em uma conjuntura mundial marcada pela grande 

disponibilidade de recursos financeiros, propiciando, no Brasil, em 1965, a criação 

do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), através de uma oferta farta de crédito 

subsidiado, privilegiando principalmente os grandes produtores, tendo como 

consequência um aumento da concentração fundiária. 

 
É consenso, no entanto, que o marco mais importante do processo 
de modernização da agricultura brasileira foi o esforço produtivo 
realizado durante os anos 1970, capitaneado pelo Estado, tendo o 
crédito agrícola como principal política. A expectativa de 
desencadear um movimento de transformação no campo a partir do 
incremento da produção e da produtividade das atividades 
econômicas determinadas à adoção de tecnologia moderna que 
integrasse a agricultura, a montante e a jusante, aos interesses da 
indústria (BASTOS, 2006, p. 35). 

 

A valorização exagerada dos Projetos tem duas conseqüências negativas, 

presentes ainda hoje: primeira, a extensão rural deixa de ser considerada uma ação 

humanista e educadora, passando a predominar um viés tecnicista e produtivista em 

que os pacotes tecnológicos são aplicados nas diferentes regiões, desconsiderando 

particularidades ambientais e sociais; segunda, o fetiche do Projeto, visto como 

único modo de enfrentar a pobreza rural, significou a perda de importância de outras 

abordagens que não a produtiva, perdendo, assim, a capacidade de analisar a 

totalidade e a interseção dos problemas e potencialidades da realidade local. 

Como afirma Neves (1998), a concepção dos profissionais sobre suas 

funções era de impor um reordenamento social, admitindo para si um papel de 

salvador ou emancipador. Isso se daria pela transmissão de novas visões de mundo 

e pela incorporação de novos saberes diversos daqueles de que o grupo de 

mediado se encontrava dotado através da glorificação da transferência de 

ensinamentos e técnicas que redimiriam os mediados de sua ignorância. Nesse 

processo, o saber dos agricultores era desconsiderado pela compreensão de ser 

algo circunscrito e paroquial. 
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Nesse período, a prática do assessor técnico deve ser contextualizada com o 

processo modernizante da base produtiva da agricultura, impulsionada pelo Estado 

como provedor das demandas do capital, a partir de um consenso de progresso e 

desenvolvimento rural, que priorizou aspectos conjunturais da política agrícola como 

crédito, preço mínimo, subsídios, em detrimento de aspectos estruturais, como a 

estrutura fundiária e políticas sociais para o campo (SOARES, 2006). Seu objetivo 

era alterar as relações de trabalho no campo, sem remover o latifúndio, porém, 

renovando-o de forma conservadora e alijando mais ainda as outras categorias, 

como os pequenos produtores e camponeses.  

Essa atividade aqui definida por assessoria técnica no espaço rural, mas com 

uma gama de outras nominais ao longo de sua história, de caráter estatal e não-

estatal, já passou por muitas oscilações. Em alguns momentos, tendo 

reconhecimento do seu significado no desenvolvimento de processos educativos e 

produtivos; em outros, sendo alvo de críticas e de crises quase terminais. Em todo 

caso, sua sobrevivência, em meio a tantas mudanças pelas quais a agricultura e o 

espaço rural passaram nas últimas quatro décadas, tem demonstrado uma vitalidade 

dessa atividade que só pode ser entendida pela sua capacidade de repercussão, 

positiva ou negativa, de acordo com o prisma, sobre o rural e a sua população. 

Nesse sentido, Callou (2006, p. 14) afirma que:  

 
não fosse a versatilidade da extensão rural no agenciamento teórico 
e de circunstâncias socioeconômicas vivenciadas, o soerguimento 
dessa atividade, e, portanto, sua resistência, do ponto de vista 
teórico e prático, não seria mais possível. 

 

 

 

3.1 A vez da crítica e de outras concepções 

 

Após vivenciar um período de desprestígio por parte do Estado, que 

praticamente levou à falência os órgãos de assessoria, ficando praticamente restrita 

a algumas atividades de ONGs, no final dos anos de 1990, concomitante e 

diretamente relacionada com a retomada da discussão em torno da reforma agrária 

que teve como resposta prática a criação de vários assentamentos em todo o Brasil 

e uma ressignificação da agricultura familiar e camponesa, vai marcar um retorno de 

algumas políticas públicas de assessoria rural, principalmente voltadas para os 
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assentamentos, que era o setor com maior visibilidade e capacidade de mobilização 

de reivindicação. 

É nesse contexto que, após alguns ensaios, surge o Projeto Lumiar em 1997 

e em 2004, ressurge através de uma nova proposta, a ATES, vinculada ao II Plano 

Nacional de Reforma Agrária e a PNATER.  

Durante toda a sua história, a intervenção da assessoria técnica sempre foi 

alvo de análise sobre a relevância de seu papel, mas certamente sua trajetória não 

pode ser avaliada de forma compacta. Sempre existiram muitas diferenciações de 

concepção, metodologias e objetivos estratégicos nessa atividade. Seja como for, 

como aborda Neves (1988), a assessoria técnica, definida por ela como mediadores, 

tem tido os seguintes impactos sobre a atividade agrícola, o rural e suas populações: 

contribuir com outros modos de percepção, classificação e configuração do espaço 

físico e social rural; transcendência do âmbito localizado de conhecimento e 

inserção em novas instituições nesse espaço; desnaturalização da ordem 

estabelecida e condenação da forma de dominação; construção de fatores e 

elementos que facilitem a construção de um senso comum hegemônico, e uma 

orientação para a ação e elaboração de outras representações do mundo que 

possibilitem a construção de nova identidade social. 

A extensão rural no Brasil, como alavanca da revolução verde, coexistiu com 

algumas idéias e práticas de assessoria à comunidades rurais que buscavam 

romper com a visão dominante. Essas práticas, que serviram como germes para se 

pensar o destino dos camponeses, da agricultura e do próprio meio rural sobre um 

outro prisma, foram muito influenciados, ainda nos anos 1970, pelos escritos e 

experimentos do educador Paulo Freire, que compreendia o extensionista como um 

trabalhador social que intervinha de forma dialógica e contextualizada na realidade. 

Considerava a estrutura social como uma totalidade e obra dos seres 

humanos, cuja transformação também seria feita através da ação dos seres 

humanos. Isto significa que, para o profissional de assessoria, seu papel 

fundamental é ser agente de desenvolvimento, possibilitando aos produtores rurais 

se assumirem como sujeito da transformação, não como objeto. Mas, para atingir a 

plenitude dessa proposta, era necessário, por parte do profissional, um profundo 

conhecimento e imersão na realidade em que atua, além de um contínuo processo 

de comunicação com o público que trabalha. 
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Para o professor Paulo Freire (1978), o trabalhador social que opta pela 

mudança não manipula e não foge da comunicação, pelo contrário, a procura e vive, 

pois  

 
Ele - o trabalhador social – está convencido de que a declaração de 
que o homem é pessoa e como pessoa é livre não estiver associada 
a um esforço apaixonado e corajoso de transformação da realidade 
objetiva, na qual os homens se acham coisificados, então, esta é 
uma afirmação que carece de sentido (FREIRE, 1978, p 56). 

 

Suas obras, principalmente Extensão ou Comunicação? constituíram-se como 

importante voz dissonante a toda construção teórica e prática realizada pelo 

extensionismo, que foi influenciado por professores e pesquisadores que tinham 

estudado nos Estados Unidos. Essa proposta insurgente, embasada no método de 

uma comunicação dialógica, que vislumbrava a participação dos beneficiários 

também na condição de sujeitos, marcou uma inflexão nessa atividade. Nesse novo 

cenário teórico, os profissionais da extensão teriam que admitir o outro no processo 

educativo, significando que a transformação só poderia ser concretizada se os dois 

pólos do processo de mudança e desenvolvimento entrassem em comunicação 

(CALLOU, 2006).  

Abramovay (1988), relatando um seminário nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, realizado em 1997, com participação de representantes dos 

trabalhadores rurais, empresas estaduais do setor e governo federal, sintetiza idéias 

consensualizadas entre os participantes que, a seu ver, são importantes pistas para 

se pensar um novo modelo contemporâneo de serviço público para o meio rural 

brasileiro. Entre elas: 

Missão: a Extensão Rural deve inserir sua ação em uma luta mais ampla, 

como a busca de cidadania, do desenvolvimento sustentável, da participação, livre 

organização e ampliação do acesso ao conhecimento. Deve despertar o conjunto 

das energias locais capazes de valorizar o campo como espaço propício na luta 

contra a exclusão social. 

Público: o trabalho da Extensão Rural não deve se restringir apenas àquele 

público capaz de dar respostas de imediato, como foi a prática dominante no Brasil, 

pelo menos entre os anos 1970 até a Nova República. O público da extensão é 

definido como o conjunto dos participantes das múltiplas iniciativas destinadas à 
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valorização do espaço e das oportunidades locais de geração de renda, para as 

quais o extensionista tem uma contribuição importante. 

Abrangência temática: que a especialidade disciplinar envolvida no 

processo possa ser trunfo, não um adversário. É fundamental evitar uma leitura 

fragmentada da realidade, priorizando a construção de diagnósticos que consigam, 

sem perder as particularidades, dar conta da totalidade.  

 Métodos: a prática da Extensão Rural deve ser norteada por uma concepção 

que priorize o diálogo de saberes, uma constante descoberta coletiva entre os atores 

envolvidos. É certo que esse eixo metodológico é muito contraditório com a atual 

formação acadêmica limitada, autoritária e fragmentada.  

 Uma outra discussão de muita relevância ocorrida neste seminário foi sobre a 

organização institucional desse serviço. Nesse caso, parece ser necessário 

caminhar no fio da navalha. Por um lado, não tem sentido defender uma volta ao 

passado, ou seja, um sistema uniforme e centralizado em órgãos estatais, de cima 

pra baixo, sem nenhuma permeabilidade de decisão das comunidades rurais e suas 

entidades representativas no formato e na metodologia do trabalho. Mas também 

não é razoável que o Estado deixe de ser responsável por esse serviço essencial 

para o desenvolvimento do meio rural brasileiro.  

 Como já enfatizado, desde a década de 1990, a perspectiva de 

Desenvolvimento Rural mudou bastante com o re-aparecimento político de uma 

multiplicidade de atores que demandam reconhecimento, inclusive em termos de 

políticas públicas específicas, a partir de suas identidades. Essa diversificação 

presente termina por reforçar a necessidade e possibilidade de ações de assessoria 

técnica, constituída por profissionais e instituições, mais próxima e identificada com 

as particularidades dos segmentos que compõem a miríade do rural brasileiro. 

O que é necessário é esboçar objetivos gerais e arranjos e ambientes 

institucionais33, envolvendo órgãos estatais e da sociedade civil, que tenham 

envolvimento com as diversas questões em torno do desenvolvimento rural. Esse é 

um Projeto que, mesmo sendo viabilizado no futuro, deve começar a ser desenhado 

e praticado desde já, mostre traços definidos nas ações governamentais e que 

esteja em perfeita sintonia com um projeto mais ousado para o futuro. 

                                                 
33

 Bastos (2006) trata da questão dos arranjos e ambientes institucionais como elementos centrais na 
avaliação das Políticas Públicas para o Desenvolvimento Rural.  
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 Mas a extensão rural foi profundamente marcada, durante o processo de 

modernização da agricultura, por uma concepção política e metodológica em que 

prevalecia a arrogância do conhecimento científico que, longe da neutralidade, traz 

consigo fortes laços com interesses das corporações multinacionais do setor 

agropecuário, assim como dos países centrais. Por isso, a importância da reflexão 

de Santos (2006), quando afirma que para se pensar a emancipação social na 

atualidade, é necessária, por parte dos vários campos do conhecimento, uma 

desfamiliarização com o pensamento do Norte Imperial e um maior entrosamento 

com a nova epistemologia que emerge do Sul34.  

 

 

3.2 Saber como poder: a formação na raiz do problema ... e da solução 

 

Para análise das possibilidades de concretização de uma proposta como a 

sugerida no Manual da ATES é necessário refletir sobre a formação acadêmica dos 

profissionais envolvidos nas atividades. Até que ponto o conteúdo apreendido nas 

universidades conflui ou contrasta com algumas propostas centrais da ATES como a 

perspectiva da agroecologia, metodologias participativas, integração das várias 

dimensões (produtiva, social e cultural) que marcam os impasses e as 

potencialidades dos assentamentos rurais? 

A partir do século XVII, destacam-se concepções e pensadores que 

influenciaram a constituição de um campo de conhecimento, hoje chamado de 

ciências agrárias, modificando a concepção acerca do saber. Essa revolução nas 

idéias modificou a forma mítica e religiosa de pensamento e de conhecimento 

acerca do mundo, rompendo com a idéia medieval de que o homem conhece 

apenas aquilo que é revelado por Deus. Justus Von Liebig (1803-1873), considerado 

o pai da agroquímica, dando início ao “quimismo” na agricultura, juntamente com 

Louis Pasteur (1882 – 1895), funda as bases para a compreensão da importância da 

matéria orgânica para a vida do solo e para a produção agrícola. 

                                                 
34

 Para Santos (2006), a epistemologia do Sul a que se refere não é uma definição apenas 
geográfica. Ela é fundamentalmente uma referência à construção das resistências e alternativas de 
diferentes povos do mundo às mazelas que o capitalismo tem gerado. Esse processo cria e recria um 
conhecimento, que é valorizado por aqueles que pensam e buscam as emancipações dessas 
sociedades. 
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Como afirma Sevila Guzman (2004), a visão científica se constituiu em uma 

ditadura da racionalidade instrumental, uma espécie de leviatã, que implica a 

exclusão de outros saberes que não respondam ao método científico, sendo assim 

considerado obstáculo para a modernização e o desenvolvimento. Por isso, a 

importância de um enfoque pluriepistemológico, que aceite a biodiversidade 

sociocultural, abrindo espaço para um diálogo horizontal, interativo e criativo. Assim, 

cria-se uma relação dialógica para construir um saber-fazer síntese, pois não existe 

uma linha demarcatória entre o especialista e o leigo. Os conhecimentos se 

entrecruzam e se potencializam à medida que as ações sejam definidas 

endogenamente, de forma participativa. Nesse sentido,  

 
Os aspectos epistemológicos e metodológicos ocupam um lugar 
central em um conjunto de mudanças importantes que estão 
ocorrendo no processo de recriação da extensão rural latino-
americana. A esse processo nós temos denominado “Extensão junto 
com a gente”. Este paradigma emergente de Extensão rural está 
muito sacrificado pelas visões modernizantes que, a partir do lema 
“Extensão para a gente”, impulsionam, na realidade, propostas que 
impõem recursos culturais externos (ALEMANY, 2008, p. 43).   

 

O processo de profissionalização agrícola no Brasil, a partir do saber científico 

na função das mudanças no processo de produção e transformação da natureza e 

da vida social no campo, delineou-se em duas fases e tipos de ciência, já 

consolidados para a agricultura: a ciência-experiência e a ciência-experimento. 

Apoiado em Coelho (2005), faz-se alguns comentários sobre essas duas 

concepções de fazer ciência na agricultura: 

a) Fase da ciência-experiência: hegemônica no Brasil até o final dos anos 

trinta, do século XX, foi a primeira forma de cientificação do saber agrícola no 

caminho da complexificação dos procedimentos de domestificação de plantas 

e animais, objetivando construir conhecimentos a serem partilhados – objetos, 

manejo ou procedimentos, pela experiência de algum processo de produção. 

A observação e o registro sistemático são suas características metodológicas 

mais marcantes. 

 

b) Fase da ciência-experimento: esse período é marcado pela forte influência 

dos cursos de especialização nos EUA, que formavam profissionais, 

professores e pesquisadores do mundo inteiro, para atuarem e replicarem 
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essa concepção em seus países de origem. Dois conteúdos tornaram-se 

emblemáticos para a mudança de seus métodos de pesquisa: a estatística e a 

genética. As pesquisas passaram a ser realizadas em laboratórios, casas de 

vegetação ou em campo, com o estabelecimento de algumas condições de 

controle.  

Caracteriza-se pela produção da ciência em um ambiente artificialmente 

produzido para controle de resultados. Esse tipo de ciência-experimento 

permite a produção de um segredo, que, por sua vez, dá a seus resultados as 

condições de sua transformação em mercadoria, quando a socialização se 

dará através da venda. Aqui também acontecem as primeiras diferenciações 

entre os profissionais: um segmento pesquisa; outro ensina, e um outro 

difunde o conhecimento em forma de mercadoria. Esse processo vai 

contribuir para o surgimento das lojas de comercialização de insumos 

agrícolas como as Casas da Lavoura ou Casas do Fazendeiro. 

 

As ciências agrárias têm passado por mudanças históricas na sua concepção, 

quando foca a produção de conhecimento sobre a atividade agrícola em modelos 

tecnológicos, desconsiderando que a natureza social da agricultura é marcada pela 

diversidade. Essa perspectiva termina por legimitar tais modelos agrícolas como 

uma única forma correta de fazer agricultura, deixando nas entrelinhas que outros 

métodos, principalmente aqueles que conservam práticas tradicionais, sejam 

considerados menos científicos (LONG & PLOEG: 2008). 

Uma das características mais marcante do predomínio da lógica difusionista 

foi uma supervalorização dos conhecimentos advindos da academia, mesmo que 

descontextualizados, e uma desqualificação de saberes populares, tratados como 

superstição, magia ou misticismo. Dizer que o conhecimento científico é diferente ou 

mais complexo em seus procedimentos que o conhecimento cotidiano não significa 

afirmar que necessariamente ele é superior. Nesse sentido, “sacralizar a ciência é 

retirar dela uma de suas características ou crenças distintivas, ou seja, sua 

capacidade de conviver, de sobreviver e até de se transformar diante das críticas” 

(COELHO, 2005, p. 30). 

Em estudo sobre a formação do profissional de agronomia, Moura (2006), 

analisou a Escola de Agronomia do Ceará, Escola Superior de Agricultura de 

Mossoró (transformada em Universidade Federal Rural do Semi-Árido) e a 
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Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina, fundadas, respectivamente, em 1918, 

1968 e 1986, significando diferentes fases da atividade agrícola e sua relação com o 

desenvolvimento. Como conclusão de seus estudos, a autora enfatiza que, apesar 

das intenções de mudanças curriculares, perpassa em todas elas, uma formação 

segmentada, com pouca ênfase no conhecimento social e voltada para a grande 

exploração. Nesse sentido, afirma essa autora, 

 

Nossa hipótese central é que o agrônomo formado através de 
modelo de ensino departamentalizado, no qual se privilegia a 
especialização, voltado para atividades fragmentárias, que visa 
treinar técnicos para incremento da produção agrícola, não tem 
incorporado na formação as demandas e desafios da nova 
ruralidade (MOURA, 2006, p. 107). 

 

Para Dias (2007), os extensionistas, quase como uma regra, formam-se em 

cursos que não os capacitam nem os habilitam para interagirem com agricultores. 

Pois concebem estes como meros “objetos de intervenção” ou “público-alvo”, e não 

como potenciais sujeitos do seu próprio desenvolvimento. São propostas de 

desenvolvimento geralmente definidas em gabinetes, em laboratórios, em estações 

experimentais ou nas instâncias governamentais.  

Coelho (2005) vai enfatizar que é muito comum, entre estudantes da área 

técnica, a redução do conceito de cultura à idéia de tempo de escolaridade. Uma 

pessoa culta é aquela que acumulou muita informação, que não pode ser adquirida 

em outro espaço que não o ensino formal. Porém, cultura, é muito mais do que isso. 

É, essencialmente, um modo de ver o mundo, que engloba comportamento, valores 

e atitudes para se afirmar perante os desafios do contexto em que vive. 

O problema da formação profissional não está restrito aos cursos ligados às 

ciências agrárias. Em termo de concepção, pelo menos nos manuais, a idéia de 

perseguir o desenvolvimento sobre o prisma diferente daquele predominante no 

auge da modernização da agricultura, incorporou a necessidade de equipes de 

assessoria multidisciplinares, dando ênfase à abordagem das questões sociais como 

centrais na busca do desenvolvimento rural. Porém, é notável que a formação dos 

profissionais da área social também exclui a reflexão sobre a questão agrária e o 

rural atual, tendo como conseqüência uma atuação profissional com um viés 

eminentemente urbano.  



 103 

Enfim, aqui também é importante não departamentalizar a análise. Talvez, o 

mais correto é uma observação geral sobre a formação universitária, pelo seu 

distanciamento da realidade dos problemas e da vida da população e das 

localidades que não estão nos centros dinâmicos social, cultural e econômico. Com 

essa postura, fica difícil absorver para o cotidiano acadêmico a reflexão e a 

investigação sobre os obstáculos, potencialidades e singularidade que se 

encontram, por exemplo, em áreas geográficas como o rural e o semi-árido.  

Por isso, pensar o rural como espaço com história singular e para além da 

produção agrícola, exigente de profissionais com formação para uma atuação de 

forma contextualizada para apreender suas especificidades, é um desafio que não 

se restringe aos cursos das ciências agrárias. Abrange a necessidade da formação 

acadêmica, com seus diversos cursos e departamentos, incorporar com mais 

efetividade a reflexão sobre a dinâmica, problemas e potencialidade presente no 

rural.  

 

 

3.3 Bebendo em fontes emancipatórias 

 

A concepção e prática da assessoria devem estar vinculadas a um projeto 

mais amplo de busca de maior autonomia dos mercados oligopolizados, à montante 

e à jusante do setor agroalimentar. Além disso, devem se conectar com as 

elaborações dos setores sociais globais, principalmente aqueles localizados na 

periferia do capitalismo, que estão construindo processos de resistências contra a 

acumulação por espoliação35, através de formas capital-intensivas de produção 

agrícola, resultando na mercadificação por atacado da natureza em todas as suas 

formas (HARVEY, 2004). 

Nesse sentido, cresce a ênfase no debate e na elaborações em torno da 

agroecologia como referência alternativa ao modelo produtivista. Essas buscas por 

novos caminhos e novos paradigmas de produção e de percepção sobre o rural e 

sua população, sem desconsiderar seus dilemas, enxergam nesse ambiente um 

lugar singular, mas não isolado, que pode contribuir com perspectivas mais 

                                                 
35

 De acordo com Harvey (2004), a acumulação por espoliação se realiza a partir de um conjunto de 
processos, muitos deles violentos, que proporcionam ao capital um fundo de ativos, inclusive mão-de-
obra e recursos naturais a baixo custo.  
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sustentáveis social e ambientalmente. Diante disso, mesmo sem se deter 

especificamente sobre o rural, campesinato ou agricultura familiar, algumas 

abordagens teóricas ajudam a compreender as características do mundo 

contemporâneo e os desafios de resistência e construção de alternativas para 

segmentos que, igualmente à população rural, são marginalizados pelo processo 

histórico de desenvolvimento do capitalismo, inclusive na sua fase atual. 

O agente da Assistência Técnica é um sujeito da modernidade, sujeito da 

ciência, com uma educação específica. Isso implica certas crenças que constitui seu 

modo de existência: crença no conhecimento científico; crença que pode se 

distanciar das coisas; crença na imparcialidade e no limite, que não tem valores, 

desejos e crenças (MONTEIRO et al, 2008). Todas essas crenças o fazem acreditar 

que pode estar separado do mundo, inclusive na sua imparcialidade política, a partir 

da compreensão da existência de dois lados: ele, o sujeito racional por excelência e, 

do outro lado, o objeto, subjugado e despojado de poder. 

Questiona-se: essa atividade pode ganhar uma perspectiva de superação de 

sua concepção dominante e passar por um processo de re-significação, em que 

esteja no centro da sua atuação uma perspectiva emancipatória?  Isso pode 

acontecer a partir da compreensão de que um outro mundo é possível, alimentando-

se em novos paradigmas, construções e definições que emergem nas fronteiras 

(SANTOS, 2006), em contraste com a rigidez das subjetividades e objetividades da 

ciência e do desenvolvimento. Pois, no geral, as populações rurais apresentam 

formas originais de sociabilidade caracterizadas pela fluidez e a invenção; 

orientadas tanto pelo paradigma dominante como pelo paradigma emergente. 

 
Na extensão rural, uma posição de fronteira está a definir-se entre o 
engenho das tradições modernas e a arte de atender aos desafios 
contemporâneos. É boa parte com esta perspectiva que estamos 
testemunhando a implantação da PNATER, que resultou de um 
processo participativo, e que empreende junto ao setor primário, 
sobretudo em apoio ao segmento da agricultura familiar, iniciativas 
de facilitação/formação/investimento para a transição paradigmática 
no modo de produção agropecuária, na construção do conhecimento 
e na consolidação da agroecologia (MONTEIRO et al, 2008, p. 81). 
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Com longa tradição em assessoria aos movimentos sociais do campo, 

Horácio Martins de Carvalho36 tem refletido sobre as dificuldades e crises que o 

segmento camponês, localizado nos assentamentos e comunidades rurais, tem 

enfrentado para a sua reprodução social, em virtude do processo de modernização 

da agricultura e da dinâmica da acumulação do capital na sua fase neoliberal. A sua 

tese é que, para essas famílias, é melhor continuar buscando mudanças nem 

sempre fáceis, mas factíveis na unidade familiar, a partir do desenvolvimento de 

uma consciência crítica, do que vivenciar as incertezas das grandes metrópoles. 

Para tanto, é necessário que elas readquiram novas esperanças e uma nova utopia, 

que reafirme sua identidade social camponesa. Porém “isso não significa voltar à 

comunidade pré-capitalista, mas segundo outros referenciais de resistência ativa à 

exclusão social e a superação do modelo econômico vigente” (CARVALHO, 2002, p. 

04). 

Essas mudanças desejadas devem andar no fio-da-navalha para fugir de dois 

riscos extremos: em um pólo, tentar voltar ao passado, buscando restaurar a 

concepção de mundo da agricultura familiar implantada pelos migrantes europeus 

durante o  século XIX; no outro pólo, aderir a um conjunto de valores e princípios, 

altamente dependente de insumos externos que servem de referências e motivações 

para as práticas individuais e sociais, seja consumo ou produção. 

Para pensar a resistência à exclusão e as possibilidades para a sua 

superação, Carvalho (2002) vai se apoiar na obra do Castells O Poder da 

Identidade37, para elaborar uma proposta que ele define como “Comunidade de 

resistência e de superação”. A comunidade em questão não é aquela calcada no 

parentesco ou vizinhança, onde as interações sociais face a face na vida cotidiana 

permite identificar hábitos de vida que implicam em padrões comuns de 

comportamento social, mas aquela surgida a partir da sociedade em Rede e nas 

sociedades globais que impõem padrões comuns e, ao mesmo tempo, propicia 

                                                 
36 As referências para essa análise são: CARVALHO, Horácio. Comunidade de resistência e de 

superação, 2002. (Mimeo); CARVALHO, Horácio. A emancipação do movimento no movimento de 
emancipação social continuada (resposta a Zander Navarro). In: SANTOS, B. Produzir para viver: os 
caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005; CARVALHO, 
Horácio. De produtor rural familiar a camponês: a catarse necessária. Disponível em 
www4.fct.unesp.br/nera/artigodomes/3artigodomes_2009.pdf. Acesso em 27 mai 2009. 
37

 Em síntese, Castells (1999) vai enfatizar que a revolução tecnológica e a reestruturação do 
capitalismo possibilitou o surgimento da sociedade em rede, marcada por tendências conflitantes 
entre a globalização e as identidades coletivas e locais, podendo estas construir processos comunais 
de identidade de resistência e, como prolongamento, identidade de projeto. 
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reações locais que nascem marcadas pela ampliação da comunicação e pelas 

novas práticas sociais. 

Para Castells (1999), a constituição de sujeitos da transformação social toma 

um rumo diferente do conhecido durante a modernidade, baseado na sociedade civil 

e no movimento trabalhista. Na sociedade atual com funcionamento em rede, a 

identidade de projeto origina-se da resistência comunal. O que articula a Rede não é 

uma conexão formal como a internet e instituições, mas o sentimento de 

pertencimento a uma mesma comunidade e movimento social, cimentado por uma 

identidade de resistência ativa e de superação, que significa a construção da 

identidade de projeto, do local para o universal contra o capitalismo contemporâneo. 

Nessa direção, Carvalho (2002) desenha uma estratégia possível para se 

contrapor a um acelerado processo de erosão na identidade camponesa, 

trabalhando três dimensões das mudanças: 

a) Práticas de consumo: evitando hábitos tipicamente urbanos, com um 

consumo integralmente monetarizado, que contribui para acelerar sua crise 

de identidade. Nesse sentido, o fundamental é avançar na perspectiva da 

soberania alimentar como o direito mais amplo de produzir uma alimentação 

de qualidade, respeitando a cultura das comunidades, em harmonia com o 

meio ambiente;  

 

b) Práticas de produção: trabalhar essa dimensão tanto a montante como a 

jusante da produção. O objetivo será uma maior diversificação da produção e 

um crescente processo de substituição de importação de insumos produtivos 

e gêneros alimentícios, avançando na transição agroecológica;   

 

c) Concepção de mundo: paralelo ao trabalho das dimensões de consumo e 

produção, é fundamental trabalhar a dimensão relacionada com o 

funcionamento da sociedade contemporânea, fortemente determinada pelos 

interesses das grandes corporações transnacionais. Dessa forma, essa 

reflexão e indagação facilitam a compreensão das causas que determinam o 

processo de exclusão social e a crise de identidade dos camponeses. 

 

Para Santos (2006), é preciso dar luz à sociologia das ausências contra a 

banalização da injustiça e da violência, a partir da reconstrução do inconformismo e 
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da indignação, através de imagens e subjetividades desestabilizadoras que 

coloquem em cena outros saberes. Para que isso venha acontecer, faz necessário 

romper com o que ele define como a razão indolente ocidental, que nega a 

existência social, econômica, cultural e política de tudo aquilo que não se apresenta 

no formato hegemônico da matriz institucional da globalização neoliberal. São 

inexistentes porque suas realidades estão presentes apenas como obstáculos em 

relação às realidades tidas como importantes. São cinco as principais formas sociais 

da não existência: o ignorante, o residual, o inferior, o local e o improdutivo. 

Portanto, a importância da sociologia das ausências, que é necessariamente 

transgressiva e tem como objetivo transformar objetos impossíveis em possíveis, é 

fazer com que as ausências tornem-se presenças (SANTOS, 2006). 

Nesse sentido, surge a sociologia das emergências, que significa em 

substituir as monoculturas por ecologias, promovendo a prática de agregação da 

diversidade pela promoção de interações sustentáveis. Para tanto, Santos (2006) 

identifica cinco ecologias:  

a) Ecologia dos saberes: a lógica da monocultura do saber, ou mesmo as 

hierarquias entre saberes científicos e tradicionais, devem ser confrontada 

com a identificação de outros saberes presentes e fundamentais nas práticas 

sociais. Esses outros saberes, ainda muito presentes em vastos setores da 

população, têm tido papel de destaque na resistência popular contra o 

capitalismo global e nas lutas sociais emancipatórias da contemporaneidade. 

 

b) Ecologia das temporalidades: parte do pressuposto da importância de 

relativizar a lógica da monocultura do tempo linear da modernidade ocidental 

e confrontá-lo com as muitas outras concepções de ver e administrar o tempo 

como o “tempo circular, o tempo cíclico, o tempo glacial, a doutrina do eterno 

retorno e outras concepções que não se deixam captar adequadamente pela 

imagem de um tempo em linha reta” (SANTOS, 2006, p. 109). 

 

c) Ecologia do reconhecimento: busca uma articulação entre o princípio da 

igualdade e o princípio da diferença. Com o processo de criação da produção 

capitalista nas colônias não se reproduziram apenas as relações de classe, 

mas também hierarquias regionais, culturais, sexuais e de raça. As lutas mais 

recentes desses segmentos trouxeram à ribalta novas formas de resistência. 
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Portanto, reconhecê-las significa trilhar caminhos no sentido de uma lógica de 

cidadania multicultural. 

 

d) Ecologia das trans-escalas: a lógica do universalismo abstrato e da escala 

global é confrontada pela recuperação simultânea de aspirações 

locais/globais alternativas à globalização hegemônica. Não há globalização 

sem localização e “muitos dos movimentos emancipatórios das últimas 

décadas começaram por ser lutas locais travadas contra a exclusão social 

imposta ou intensificada pela globalização neoliberal” (SANTOS, 2006, p. 

113)38. 

 

e) Ecologia das produtividades: os movimentos camponeses pelo acesso à 

terra ou contra mega-projetos de desenvolvimento como as grandes 

barragens, que significam o fim de suas comunidades nesse local, além do 

deslocamento para locais incertos, estão de fato se contrapondo à lógica de 

produtividade, intimamente relacionada com a dinâmica de acumulação 

capitalista, que termina por predonimar nas proposta de desenvolvimento dos 

países periféricos. 

 

O processo de avanço da comunicação tira o campesinato da 

incomunicabilidade, contribuindo para o declínio do significado político da divisão 

entre cidade e campo, visto que esses dois espaços encontram-se cada vez mais 

entrelaçados. Esse novo contexto traz novas possibilidades para esse segmento, já 

que, a partir das suas singularidades, pode tornar-se sujeito político em desafios 

contemporâneos globais, como o combate à pobreza, à defesa da ecologia e 

produções sustentáveis de alimentos saudáveis em uma perspectiva agroecológica. 

Como afirma Hardt & Negri (2005),  

 
A figura do camponês que emerge de seu estado passivo e isolado, 
como uma borboleta saindo da crisálida, descobre que faz parte da 
multidão, uma das numerosas formas singulares de trabalho e de 
vida que apesar de suas diferenças, compartilham condições 
comuns de existência (HARDT & NEGRI, 2005, p. 169 -170).  

 

                                                 
38

 Harvey (2004) tem chamado essas lutas de populações locais em defesa dos recursos naturais 
como valor de uso contra corporações que pretendem transformá-los em valor de troca, como no 
caso da água, terra, fauna e flora. 
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Estes dois autores buscam se afastar das definições como “povo”, “massas” e 

“classe operária”, por acharem que elas são redutivas a uma única identidade, 

perdendo de vista muitas diferenças no interior dessas categorias. Para eles, o 

conceito de multidão é mais abrangente e pode ajudar a se pensar outras 

estratégias de participação e intervenção popular, inclusive dos camponeses, no 

cenário atual da globalização neoliberal. Ele abarca diferentes culturas e visões de 

mundo através de redes de partilha e colaboração no que é comum dentro dessa 

rede. Ou ainda, na história aberta descrita por Löwy (2005), retratando o 

pensamento de Walter Benjamin39, quando afirma que o novo é possível porque o 

futuro não é conhecido antecipadamente através de leis naturais evolutivas. Para 

ele, nesse momento é essencial romper com a cultura positivista e produtivista 

hegemônicas. Mais do que é isso, é necessário 

 

Dar mais atenção aos movimentos internacionalistas contra a 
globalização neoliberal e ao projeto da ecologia social de 
reconstrução de equilíbrio harmonioso entre as sociedades 
humanas e a natureza – em ações eminentemente universais, uma 
vez que concernem à humanidade em seu conjunto (LÖWY, 2005, 
p. 153). 

 

 

3.4 Da crítica à ação: as experiências recentes  

 

Depois de um profundo domínio do modelo difusionista produtivista, desde os 

anos noventa, do século passado, vozes dissonantes que propõem uma mudança 

de foco na idéia de desenvolvimento rural, vêm ganhando terreno no debate sobre 

qual proposta de assessoria para a agricultura familiar e camponesa é mais viável e 

estratégico, tanto referente ao aspecto produtivo como em termos de impactos social 

e ambiental, assim como capaz de propiciar sustentabilidade de reprodução familiar 

enquanto camponesa. 

Esse campo desejoso por mudanças é constituído por uma miríade de 

concepções, métodos, formatos organizativos, objetivos e interesses, que tem a 

virtude da diversidade, contribuindo para fermentar a construção de alternativas. 

Mas, ao mesmo tempo, a fragmentação termina por fragilizar uma proposta unificada 

                                                 
39

 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: Obras escolhidas. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1989.  
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com mais força social para colocar-se como alternativa ao modelo predominante. Em 

contraste aos anos 1980 que tinha um reduzido número de instituições de 

assessoria, agora, de acordo com estudo do Ministério de Desenvolvimento Agrário, 

existem 5.700 instituições que trabalham com assistência técnica. Porém, apenas 

uma minoria tem uma opção clara pela agroecologia (DIAS, 2007). 

É evidente que da teoria à prática, isto é, do que está proposto nos 

documentos para o cotidiano da sua execução tem uma enorme diferença. A 

assessoria técnica não funciona por si só. Ela se viabiliza com êxito apenas como 

interface de outras iniciativas das comunidades e das políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento dos assentamentos e territórios em que estão inseridos. 

Nesse sentido, a própria opção e visão do papel do Estado, a partir dos impactos do 

neoliberalismo iniciado no governo Collor, tem influência direta em políticas públicas 

como a ATES. 

 Como já foi visto anteriormente, a década de 1980 é marcada por uma onda 

de otimismo das possibilidades democratizantes da sociedade brasileira, que 

apontava para um processo de demandas sociais reprimidas anteriormente. 

Contribuíram para esse sentimento o final do regime militar e início da Nova 

República, a elaboração da Constituição de 1988 e a campanha presidencial de Lula 

em 1989. Porém, a vitória de Collor e o impacto da mundialização do capital 

(CHESNAIS, 1996), foram, paulatinamente, fazendo uma inflexão na agenda 

nacional: no lugar da premente necessidade de ampliação das políticas públicas 

inclusivas e estruturantes e da democratização do aparelho do Estado, que, 

inevitavelmente provocaria novas demandas sociais, foram colocadas a crise fiscal e 

a importância do controle da inflação como impedimento para se efetivar os avanços 

sociais exigidos pela sociedade.   

Ao invés de uma presença do Estado nos destinos da nação e na 

universalização dos direitos, tomou vulto uma receita calcada na privatização do 

patrimônio público, redução do tamanho do Estado, desenhado como ineficiente, e 

ampliação do poder do mercado, visto como eficiente. Infelizmente, o que se 

constatou é que a leitura embalada nos pressupostos do neoliberalismo ganhou 

enorme terreno no imaginário social, principalmente na maioria daqueles que 

estiveram e estão em posição de decisão dos rumos das políticas governamentais.  

Nesse contexto, o serviço público de ATER não passou incólume: a Empresa 

Brasileira de Extensão Rural (EMBRAER) foi fechada no Governo Collor, e nada de 
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significativo foi colocado no seu lugar. As estruturas das EMATERs passaram por 

profundo processo de sucateamento e redução de seus quadros técnicos. Somente 

nos últimos anos, essa instituição recuperou uma parte de suas condições de 

trabalho, através da contratação de novos profissionais e recomposição da sua infra-

estrutura mínima necessária (carro, informática, escritórios), além de um processo 

de capacitação de seus profissionais sob o prisma agroecológico. As organizações 

da sociedade civil, que também fazem o serviço de assessoria técnica, não possuem 

estrutura e estabilidade suficientes para desenvolver um trabalho razoável. 

Avaliando o processo de implantação da política nacional de ATER, Caporal 

(2006) vai enfatizar que, mesmo considerando alguns avanços como na definição 

das bases epistemológicas que orientam essa política, na dotação de mais recursos 

para infra-estrutura e na contratação de novos profissionais em vários Estado da 

federação, os limites postos para a sua consolidação são muito desafiadores. 

Principalmente, no que concerne às orientações da macro política econômica para o 

desenvolvimento nacional. 

No atual governo, mesmo com a agricultura familiar tendo uma maior atenção, 

comparada a governos anteriores, permanece hegemônica uma visão de que a 

função do espaço rural e da agricultura é produzir matéria-prima de forma 

competitiva no mercado de commodities, através de apoio público e subsídios em 

atividades ainda baseadas nos pacotes da revolução verde.  

 
O que vemos hoje sob a orientação de um mesmo governo nacional 
é a disputa de dois modelos de desenvolvimento rural e de 
agricultura: um velho, não sustentável, mas ainda hegemônico; e 
outro, em construção, que trata de buscar a sustentabilidade 
(CAPORAL, 2006, p. 24). 

  

Pensar em uma nova proposta de assessoria técnica que possa alcançar 

êxito significa enfrentar a lógica neoliberal de redução da importância do Estado, 

dando-lhe condições e autonomia para pensar o desenvolvimento do País, em uma 

perspectiva de distribuição da riqueza e inclusão social. Mesmo assim, nos últimos 

anos, tiveram importantes experiências em termos de políticas públicas, que, mesmo 

longe do necessário e possível, estão contribuindo para fomentar processos de 

fortalecimento do campo social e político identificado com a agricultura familiar e 

camponesa, em contraposição à lógica do agronegócio. 
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3.4.1 Projeto Lumiar: a retomada da assessoria rural 

 

Criado para assessorar as famílias assentadas pelo INCRA, o Projeto 

LUMIAR surge em 1997, com o objetivo geral de, segundo documento 

governamental, “viabilizar os assentamentos, tornando-os unidades de produção 

estruturadas, inseridas de forma competitiva no processo de produção, voltadas 

para o mercado, integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional”40. 

Para Delgado (2009), a década de 1990 é marcada pela consolidação de dois 

projetos político em disputa na sociedade sobre o papel da agricultura e do rural 

para a economia e para formato da sociedade. Um é o projeto lançado no segundo 

governo de Fernando Henrique Cardoso, que está no bojo da política econômica do 

“ajustamento constrangido à globalização”, em que o papel da agricultura consiste 

na geração de saldos crescentes na balança comercial; o outro, que ele define como 

projeto democratizante, veio à tona com a abertura política a partir da anistia e do 

reaparecimento da luta pela reforma agrária e um processo de mobilização e 

elaboração de um “projeto alternativo de desenvolvimento rural calcado na 

agricultura familiar”. Esse processo vai polarizar com a lógica do agronegócio, 

colocando sob suspeita, intelectual e politicamente, a concepção do projeto 

neoliberal. 

Portanto, o Projeto Lumiar foi fruto dessa conjuntura para a qual confluíram 

aspectos contraditórios de mobilização social e crise do Estado sob a égide do 

neoliberalismo. Por um lado, o Estado não consegue (ou não pretende, pela opção 

por outro modelo) cumprir seu papel de impulsionador do desenvolvimento da 

agricultura familiar, através de políticas públicas efetivas como capacitação e 

assessoria rural. Pois, continua voltado, quase que exclusivamente, para a 

agricultura patronal, que consegue dar respostas às demandas imediatas da 

economia nacional. Por outro lado, ganham força as reivindicações de diversos 

movimentos sociais que atuam no meio rural brasileiro, que surpreendiam o Brasil e 

o mundo com suas vitalidades, tornando-se atores fundamentais para recolocar na 

agenda nacional a atualidade da questão agrária, a necessidade da reforma agrária 

                                                 
40

 Antes do Lumiar, funcionou, por um curto período, o Programa Contacap. Aqui, no Rio Grande do 
Norte, foram formadas três equipes para assessorar os assentamentos recém-criados. Mais detalhes: 
ARAÚJO, Severina G. Assentamentos rurais: trajetórias dos trabalhadores assentados e cultura 
política. Natal: Editora da UFRN, 2005. 
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e o reconhecimento estratégico da agricultura familiar e camponesa como 

instrumento para se pensar uma nova proposta de desenvolvimento. Foi nesse 

contexto contraditório que o governo Fernando Henrique teve que desenvolver 

várias ações para o público assentado, entre elas, o Projeto Lumiar. 

Em termos de funcionamento, o Projeto Lumiar propõe a construção de um 

sistema de co-gestão, inserindo as famílias nas diferentes fases da sua dinâmica, o 

que marcou uma diferença em relação às formas anteriormente existentes. Além de 

seu caráter participativo, ele também inova ao experimentar uma forma de gestão 

descentralizada41. 

A experiência do Projeto Lumiar foi rica para todos os setores, governamental 

e não-governamental. A imersão de vários técnicos da área das ciências agrárias e 

sociais propiciou uma leitura mais profunda das realidades e empecilhos presentes 

no meio rural brasileiro. Desse processo, vários estudos acadêmicos foram 

elaborados a partir da experiência do Projeto Lumiar42. Ele contribuiu para a 

formação de uma geração de profissionais, muitos provindos do Movimento 

Estudantil, que puderam vivenciar os múltiplos dilemas e possibilidades de avanço 

nos assentamentos, onde a formação acadêmica, tanto do ponto vista técnico como 

social, não dava conta da complexidade de questões presentes nos Projetos de 

Assentamentos, tais como: diversidade na produção para garantir o autoconsumo; 

pequeno volume de produção; baixa escolaridade dos sujeitos envolvidos; 

insuficientes políticas públicas para o desenvolvimento dessas áreas; pouco acesso 

à tecnologia; ausência de vivência no trabalho coletivo; a insustentabilidade 

ambiental das iniciativas em curso através dos projetos, e falta de créditos 

específicos para a produção socioambiental sustentável, entre tantos outros. 

Em partes, o Projeto Lumiar foi rompendo com um modelo conservador de 

Assistência Técnica que chegava às comunidades, impondo seus “pacotes 

tecnológicos” e desconhecendo a realidade e o conhecimento dos agricultores. 

Geralmente, o profissional da área social fazia um trabalho meramente assistencial e 

                                                 
41 A Gestão do LUMIAR era realizada pelas comissões Nacional e Estaduais, compostas por 

entidades representando o governo (INCRA, Agências Financeiras, etc.) e entidades representando 
os assentados, tais como  a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária (CONCRAB) e 
Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).  
42 Essa tese teve uma inspiração inicial na busca de compreender os impactos da assessoria técnica, 

a partir do Projeto Lumiar, nos assentamentos da reforma agrária. 
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de afirmação de um modelo de organização social, com clara separação e reforço 

dos papéis entre homens e mulheres. A metodologia do Lumiar, através das 

oficinas, formação de grupos específicos de mulheres, foi fomentando uma 

consciência de dar mais relevância as desigualdades entre gênero, a partir de uma 

reflexão sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres na família e na comunidade. 

Em trabalho de avaliação do Projeto Lumiar, realizado por uma equipe de 

consultores, a partir de uma demanda do INCRA, foram constatados algumas 

fragilidades no programa: condições precárias de trabalho; pouca internalização do 

Projeto pelo INCRA; a limitada formação e experiência dos técnicos, 

descontinuidade do processo de capacitação; pouco intercâmbio com a pesquisa e 

incertezas quanto à continuidade do Projeto. 

Vale lembrar essas limitações, pois, apesar de constatadas já no Lumiar, 

permanecem presentes na ATES. Isso significa que não é por não “enxergar” o 

problema, mas por incapacidade ou falta de prioridade, por parte do poder público, 

em enfrentar tais questões.  

O Projeto Lumiar já nasceu com a marca da transitoriedade, sendo concebido 

como um programa emergencial para suprir a demanda criada pelo aumento do 

número de assentamentos em todo o País e a pressão para que este tivesse 

assessoria técnica. Portanto, para compreender o fim do Projeto Lumiar, em 2000, é 

indispensável situar a conjuntura política de então. O vigor dos movimentos sociais 

não era mais o mesmo de quando o Lumiar foi implementado. O governo Fernando 

Henrique, juntamente com setores contrários a reforma agrária, como a grande 

mídia, maioria do Congresso Nacional e Poder Judiciário, conseguiu corroer a 

legitimidade que essa proposta tinha conquistado no período anterior. 

Se, no momento em que foi criado o Projeto Lumiar, o governo ia 

implementando a pauta gerada pelos movimentos, no seu final, em 2000, era o 

governo que tomava a iniciativa do processo. Através de argumentos, como excesso 

de gastos e denúncias de má gestão dos recursos43, foi minando os instrumentos de 

avanço da reforma agrária, entre eles, o Projeto Lumiar. 

                                                 
43

 Uma das formas, além da repressão direta, usadas pelos setores conservadores para deslegitimar 
o principal movimento social que impulsiona a luta pela reforma agrária, o MST, é propagandear 
como desviador dos recursos público. Essa tática foi usada com sucesso para acabar com o Lumiar e 
continua sendo usada atualmente para fragilizar a reforma agrária. No mês de agosto de 2009, o 
MST conseguiu negociar com o Governo Federal a modificação do índice de produtividade da terra, 
que aumentaria a quantidade de terras disponíveis para desapropriação. A reação foi instantânea: 
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3.4.2 ATES: a experiência em curso 

 

Quatro anos após o término do Projeto Lumiar, foi posta em prática a 

proposta da ATES, através da norma de execução Nº 39, de 30 de março de 2004, a 

cargo do INCRA e em consonância com o Plano Nacional de Reforma Agrária no 

primeiro governo (2003 – 2006) do Presidente Lula. Oficialmente, seu objetivo é 

assessorar técnica, social e ambientalmente os Projetos de Assentamentos criados 

pelo INCRA, tornando-os unidades estruturadas de produção, inseridas, de forma 

competitiva, no processo de produção e integradas à dinâmica do desenvolvimento 

municipal e territorial, de forma ambientalmente sustentável.   

Em comparação ao Projeto Lumiar, a ATES parece mostrar alguns avanços 

em termos de concepção, aproximando-se mais das propostas que fogem do 

produtivismo e que não levam em consideração as particularidades da agricultura de 

base familiar, dos conhecimentos locais, assim como os limites dos recursos 

naturais. Já na sua proposição, pretende ser uma política de assessoria que busca 

novos enfoques metodológicos, priorizando a participação e as tradições dos 

diferentes segmentos que compõem o assentamento. 

 
Contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável das 
áreas de assentamento, valendo-se de paradigmas baseados nos 
princípios da Agricultura Familiar, com foco na Agroecologia e na 
valorização das tradições, costumes e conhecimentos endógenos de 
que são dotados as famílias beneficiárias da Reforma Agrária, 
mediante a adequação das atividades às atividades de cada região 
e bioma (INCRA, 2006)  

 

Uma outra inovação importante na ATES é sua busca em reforçar estratégias 

para garantir a soberania alimentar das famílias, além da necessidade de construir a 

transição para a agroecologia nas atividades agropecuárias.  Entretanto, continua 

muito forte a tendência de pensar o espaço rural apenas do ponto de vista da 

                                                                                                                                                         
ataques ao movimento na “grande” mídia e proposição de uma CPI do MST. Para mais detalhe, ver 
SAMPAIO (2009). Nova ofensiva contra o MST. Jornal Folha de São Paulo, 16/03/2009. 
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produção agrícola, constituindo-se como limite para a construção de estratégias 

diversificadas para se viver dignamente nos assentamentos e comunidades rurais. 

Foi definida uma estrutura de funcionamento, resumida a seguir, para dar 

conta dos desafios propostos nos seus objetivos, através de uma dinâmica nacional, 

centralizado em Brasília e nos estados da federação. 

Instância de Coordenação: INCRA (Diretoria de Desenvolvimento de 

Projetos de Assentamentos) e as Superintendências Regionais. Responsáveis por 

firmar parcerias, coordenar, planejar, monitorar, avaliar e supervisionar as atividades 

de ATES. 

Instâncias de Gestão Participativa: Fórum Nacional de ATES e os Fóruns 

Regionais de ATES, compostos de forma paritária entre Estado e sociedade civil, 

tendo caráter consultivo, sem vínculo institucional, nem remuneratório. Constitui um 

Fórum de debate e articulação entre diferentes níveis de governo e organizações de 

sociedade civil, com o fim de discutir a implementação do Programa de ATES nas 

diversas regiões, propondo ações de melhoria e aperfeiçoamento das atividades de 

ATES. 

 

Instância de Execução Técnica  

Equipe de Articuladores: unidades constituídas por profissionais de nível 

superior, com formações acadêmicas variadas (ciências agrárias, sociais, 

econômicas, ambientais e outras), responsáveis pela integração e supervisão das 

atividades de ATES, desenvolvidas pelos Núcleos Operacionais, visando garantir a 

qualidade da Ates aos beneficiários da reforma agrária. 

Núcleos Operacionais: unidades constituídas de profissionais de níveis 

médio e superior, de caráter multidisciplinar (preferencialmente, diversificada em 

termos de gênero), responsáveis pela execução da Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental junto às famílias assentadas.  

Especialistas: profissionais que atuarão, de forma eventual e temporária, 

quando diagnosticada sua necessidade pelas Equipes de Articulação, a fim de 

atender situação especial de determinado Projeto de Assentamento, para a 

realização de serviços técnicos profissionais especializados, com a elaboração de 

produtos. 

É evidente que da teoria à prática, isto é, do que está proposto nos 

documentos para o cotidiano da sua execução tem uma enorme diferença. A 
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possibilidade de viabilização de uma nova ATES está em aberto, e certamente será 

um processo de longa duração, dependendo dos avanços e recuos da reforma 

agrária. Mas um fator decisivo será a vitalidade e criatividade de todo o movimento, 

diverso e plural, que envolve estudiosos, entidades de assessoria e os próprios 

movimentos sociais em construir plataformas de ações que conquistem amplos 

setores da sociedade. A nossa história mostra que, em última instância, é a pressão 

social que “convence” o poder público a realizar políticas públicas populares, 

secularmente negadas.   

Como já relatado anteriormente, paralelo a ATES, que atende ao público 

assentado, foi criado a ATER, coordenado SAF, ambas dentro do mesmo ministério, 

o MDA, definindo novos princípios orientadores para as atividades de assessoria e 

extensão rural, voltados especificamente para o público da agricultura familiar e 

camponesa. Sem dúvidas, essas duas iniciativas (ATES E ATER) significaram uma 

oxigenação na dinâmica extensionista, que vinha passando por um crescente 

descrédito e desestruturação ao longo das últimas duas décadas. Foi um sinal de 

retomada de consciência do Estado, ou pelo menos uma parte dele, da contribuição 

que esse serviço pode dar para o desenho de uma nova concepção de 

desenvolvimento rural, em que a agricultura de base familiar e camponesa tenha um 

papel de destaque nesse processo. 

Entre as inovações, podemos resumir nos seguintes pontos: mudança no 

paradigma tecnológico, tendo a agroecologia como norteadora; opção por 

metodologias participativas e possibilidade de envolver organizações não 

governamentais, além das estatais. Essas decisões, de âmbito conceitual, 

metodológico e de funcionamento, são ousadas e importantes, mas têm enfrentado 

uma série de desafios para se concretizarem, principalmente porque essas 

definições nem sempre são acompanhadas de mudanças nas instituições que 

executam tais políticas.  

Segundo Dias (2004), essa proposta tem uma referência na experiência da 

EMATER do Rio Grande do Sul, tendo como um de seus focos norteadores a 

mudança de paradigma tecnológico e metodológico, buscando a transição 

agroecológica. Porém, a ousadia da proposta de mudança parece não ser coerente 

com a estrutura e o quadro técnico disponíveis para executar essa nova política, 

permanecendo uma distância significativa entre a proposta e as reais condições 

para executá-la.  
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Uma consideração do Prof. Abramovay, com referência às diretrizes 

estratégicas da ATER, diz respeito à opção feita por essa política pública pela 

agroecologia enquanto uma doutrina oficial de Estado: “é como se o sistema público 

de saúde elegesse a homeopatia como sistema de tratamento ou o Ministério da 

Fazenda escolhesse o Keynesianismo para orientar sua política” (ABRAMOVAY, 

2007, p. 07). 

É necessário também ponderar esse questionamento. Sem dúvida, é preciso 

que se tenha clareza de que a definição da agroecologia como princípio orientador 

das ações do programa de assessoria rural pública, para o segmento da agricultura 

familiar, não pode significar a exclusão daqueles agricultores que não optaram, por 

discordância ou desconhecimento, com os princípios dessa orientação de produção. 

Inclusive, porque na proposta é salvaguardada a possibilidade de transição dos 

processos produtivos.  

A opção pela agroecologia não significa uma camisa de força, mas uma 

chamada de atenção para uma estratégia alternativa, calcada em um balanço 

negativo do que a revolução verde provocou para os segmentos menos favorecidos 

dos produtores rurais. Portanto, é preciso esclarecer que optar pela agroecologia, 

não significa excluir outros manejos produtivos, mas tentar privilegiar aquele que é 

visto como mais o viável em termos de produção e sustentabilidade. 

Além da permanência de infra-estrutura e pessoal insuficientes para 

desenvolver essa nova missão, vale a pena ressaltar que as instituições oficiais de 

ATER permanecem subordinadas aos governos estaduais, e suas lógicas 

permanecem ancoradas nas práticas e pressupostos do modelo difusionista da 

revolução verde, mesmo que “teoricamente” tenha feito as mesmas opções da 

PNATER. Esses fatores têm provocado um descompasso entre os objetivos 

idealizados e as estruturas e canais para a sua concretização.  

Pela sua metodologia de repasse de conhecimento de forma unidimensional, 

em que os papéis de transmissor e receptor do conhecimento estão bem definidos, a 

ATER convencional funciona bem quando a tarefa de difusão de tecnologia é 

dirigida para um público em condições de absorvê-la. Mas, quando essa proposta 

não se encaixa na realidade, em virtude dos poucos recursos econômicos e 

naturais, ou mesmo por opções diferentes dos agricultores, essa extensão rural 

torna-se quase obsoleta.  
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Nesse sentido, acredita-se que falta aprofundamento na efetivação da 

proposta agroecológica, pois assumir formalmente nos documentos institucionais é 

importante, mas a agroecologia não vai se concretizar se não for interiorizada e 

definida como prioridade a partir de uma estratégia clara de como será esse 

processo de mudança de paradigma. Isso significa entrar em conflito com valores e 

práticas enraizadas nas instituições.  

Permanece ainda muito presente uma visão do rural como sinônimo do 

agrícola, e o desenvolvimento rural idêntico à modernização agrícola nos moldes da 

revolução verde. Como mostram os diversos movimentos que ganharam visibilidade 

na década de 1990, o que se pretende não é democratizar a revolução verde, mas a 

elaboração e implantação de um outro modelo de desenvolvimento rural, cujas 

consequências ambientais, sociais, econômicas e culturais sejam benéficas aos 

pequenos produtores e às populações rurais (DELGADO, 2009).   

Para se pensar uma assessoria baseada no paradigma agroecológico, fica a 

questão em aberto: como é possível colocar em prática essa proposta em um novo 

formato que não os pacotes, mesmo que estes sejam orgânicos? Isso porque não se 

trata apenas de difundir compostos, biofertilizantes, bioinseticidas, entre outras 

alternativas. Essas iniciativas só serão relevantes se estiverem inseridas dentro de 

uma estratégia de manejo dos recursos naturais que envolvem o uso de múltiplas 

espécies animais e vegetais em rotações, sucessões e combinações variadas no 

espaço e no tempo. 

A agricultura familiar e camponesa é marcada pela diversidade de 

agroecossistemas, que exigem uma intervenção particular para se transitar para um 

processo agroecológico. Assim, esse processo não pode repetir a lógica da difusão 

dos pacotes tecnológicos, sejam “convencionais” ou “agroecológicos”. Então, quais 

seriam as tarefas da assessoria técnica na construção da transição para a 

agroecologia nesses estabelecimentos? Como desenhar sistemas de produção a 

partir de um diagnóstico de cada realidade com sua particularidade? Como a 

assessoria deve enfrentar esse aparente impasse?  

Para a Articulação Nacional de Agroecologia – ANA (2006), a alternativa é 

desenvolver processos coletivos de construção do conhecimento agroecológico, 

levando em consideração que mesmo que o desenho seja individual e diferenciado, 

de acordo com as características de cada propriedade, existe a possibilidade da 

construção de processos coletivos, em que o fundamental não é aprender e 
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reproduzir receitas, mas absorver os princípios para uma atividade agrícola 

sustentável. Isso exige uma temporalidade de longa duração e não pode estar 

restrita a cursos teóricos ou aulas de campo pontuais. 

Nesse processo, a função da assessoria, diferente da referência difusionista 

de repassadora de técnicas e tecnologias, é facilitar e animar esse processo. Busca 

sempre novas informações no campo científico, que possam somar essa nova 

construção a partir de um olhar abrangente sobre as relações mútuas que estão 

inseridas na atividade agrícola. Um outro desafio é buscar a horizontalização e 

propagação do conhecimento, fugindo do fosso constituído pelas visões cartesianas 

entre pesquisa, ensino e extensão como processos separados no tempo e no 

espaço. 

Uma outra análise crítica a PNATER, feita por Abramovay (2007), é seu 

questionamento sobre o que ele considera uma opção por uma extensão de caráter 

setorial, muito centrada na atividade agrícola. Essa afirmação realmente procede e 

soma-se às recomendações de um crescente número de trabalhos que enfocam 

essa temática, com ênfase para os resultados de pesquisas em todo o Brasil no 

âmbito do Grupo Rurbano44, que visualiza outras possibilidades de ocupação e 

geração de renda não agrícola no meio rural, inclusive as já existentes.  

Também nessa direção, Callou & Santos (2006) vai afirmar que as novas 

ruralidades, apontadas por muitos estudiosos como importantes na compreensão do 

rural atual, como dimensão que deve ser levada em consideração nas políticas 

públicas para o seu desenvolvimento, ficam bastante marginalizadas na PNATER. 

Para ele, “a impressão que se tem ao ler o documento é de que a Extensão Rural da 

ATER centrou suas preocupações exclusivamente no campo da agroecologia” 

(CALLOU & SANTOS, 2006, p.19). 

Contudo, é preciso relativizar um pouco essa abordagem, para não se 

incorrer em generalizações e cair no outro extremo de se negligenciar a importância 

do setor agrícola e seu potencial, investindo-se numa crença fatalística de que a 

desruralização seria uma tendência inelutável, e que o futuro da agricultura estaria 

traçado a priore em que ele se tornaria cada vez mais insignificante. Ou seja, de que 

a urbanização, a industrialização, a modernização da agricultura se constituiriam 

                                                 
44

 Para maiores detalhes sobre as pesquisas e produção acadêmica do Projeto Rurbano, consultar 
sua home-page (http://www.eco.unicamp.br/projetos/rurbano.tlml).   
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num processo de uniformização da sociedade e provocariam o fim de algumas 

particularidades de certos espaços ou certos grupos sociais (GOMES DA SILVA, 

2002). Ou, como bem explicita a Profª Nazaré Wanderley, quando afirma que no 

Brasil o rural se confunde com o atraso e deixa de existir sob a influência do 

progresso vindo da cidade. Quer dizer, o fim do rural era um resultado normal, 

previsível e mesmo desejável da modernização da sociedade (WANDERLEY, 1998).  

Portanto, não dar ênfase ao agrícola, é deixar nas entrelinhas que não teria 

muito o que se fazer; não se precisaria perder tempo em mexer nas estruturas, o 

que, no limite, terminaria por se constituir em uma leitura conformista, resignada e 

determinista (teleológico), em que o fim já estaria previsto. Ao mesmo tempo em que 

não se pode dar exclusividade ao agrícola, é necessária muita atenção nesse setor, 

porque, como já enfatizado, a sociedade e os limites ambientais atuais demandam 

repensar o agrícola de um outro prisma, quando comparado à revolução verde. 

Nesse sentido, significa a revalorização não apenas do espaço rural, mas também 

de um processo de re-significação que a agricultura de base familiar e camponesa 

pode dar para o desenvolvimento. Ela não deve ser pensada como uma atividade 

restrita para aqueles que não conseguiram um “lugar ao sol” da modernidade, dos 

que não conseguiram se escolarizar. Enfim, para os rústicos, com toda carga 

negativa que esse termo carrega. A produção agrícola, assim como todo o sistema 

agroalimentar, continua sendo estratégico para os povos, comunidades e nações. A 

atual conjuntura mundial da crise dos alimentos e o aumento de seus preços 

parecem reforçar essa tese. 

Nesse sentido, é possível pensar o agrícola positivamente, como atividade 

inteligente, complexa e criativa, muito além da especialização, que torna os 

agricultores meros instrumentos dos processos produtivos, limitando-se a aplicar 

pacotes e ler as instruções contidas nas embalagens. Os setores envolvidos com a 

produção agrícola podem ser vistos pelo prisma nobre, pois, ao mesmo tempo em 

que produzem alimentos para o autoconsumo e para a sociedade, seu trabalho de 

mexer e conviver com a natureza, faz deles e de suas atividades, co-responsáveis 

pelo destino do planeta e da humanidade.  

 

 

3.4.3. Redes Sociais: tecendo e amplificando a agroecologia 
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A busca por uma nova agricultura no Brasil vem desde o início da década de 

1970 (CARVALHO, 2008) e tem contado com uma gama de atores, principalmente 

ONGs e movimentos sociais, como a Federação dos Estudantes de Agronomia do 

Brasil (FEAB) que estimularam a criação nas escolas de agronomia de grupos de 

agricultura alternativa. Muito de seus participantes, mais tarde na vida profissional, 

serviram de germes para fomentar, em instituições, a preponderância da construção 

de uma proposta de agricultura em que as dimensões ambiental, política e social 

fossem um todo indivisível. É dentro dessa concepção que a agroecologia vai se 

constituindo como uma alternativa global ao modelo produtivista. 

Nesse processo, as Redes Sociais de assessoria técnica, que norteiam a sua 

atuação pela agroecologia, vão se constituir como atores importantes junto aos 

agricultores e agricultoras. Não apenas no que concerne à produção, mas como ela 

vai estar vinculada a metodologias que coloquem em primeiro plano, ao lado do 

conhecimento científico, a experiência e capacidade de resistência e inovação, que 

caracteriza a agricultura familiar camponesa.  

Essas redes são inúmeras e se entrecruzam nas suas atuações e 

articulações, principalmente agora com o instrumento da internet. Neste trabalho, 

destacam-se duas que têm tido uma forte influência na dinâmica das instituições e 

dos profissionais aqui pesquisados, que centram sua atuação na agroecologia. Uma 

delas é a Articulação do Semi-árido Brasileiro (ASA Brasil), com atuação em todo o 

Semi-árido, compreendendo os Estados do Nordeste e uma parte do Espírito Santo 

e Minas Gerais; a outra é a Rede Pardal, uma articulação de entidades de 

assessoria, com atuação no Rio Grande do Norte, que busca propagar a 

agroecologia e a economia solidária como alternativa para a agricultura de base 

familiar e camponesa. 

 

ASA Brasil 

A ASA, criada em julho de 1999, é um fórum de organizações da sociedade 

civil, que vem lutando pelo desenvolvimento social, econômico, político e cultural do 

brasileiro. Tem a participação de 700 entidades dos mais diversos segmentos, 

como igrejas católicas e evangélicas, ONGs de desenvolvimento e ambientalistas, 

associações de trabalhadores rurais e urbanos, associações comunitárias, 

sindicatos e federações de trabalhadores rurais. De acordo com sua Carta de 

Princípios, a ASA tem o compromisso com as necessidades, potencialidades e 
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interesses das populações locais, em especial os agricultores e agricultoras 

familiares, baseado na conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos 

recursos naturais do semi-árido; na quebra do monopólio de acesso à terra, água e 

outros meios de produção - de forma que esses elementos,  juntos, promovam o 

desenvolvimento humano sustentável do Semi-árido.  

A ASA busca sensibilizar a sociedade civil, os formadores de opinião e órgãos 

governamentais para a implementação de ações integradas para o semi-árido, 

fortalecendo inserções de natureza política, técnica e organizacional, demandadas 

das entidades que atuam nos níveis locais. Também apóia, sistematiza e dar 

visibilidade a métodos, técnicas e procedimentos que contribuam para a convivência 

com o semi-árido. 

Como exemplo de proposta de alternativas de convivência com o Semi-árido, 

compatíveis com as características da agricultura familiar camponesa, a ASA tem 

dois projetos pilares: o Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC) que visa suprir a 

necessidade básica de milhares de famílias rurais, que não tinham acesso à água 

para consumo, a partir da construção de cisternas, capaz de acumular 17.000 litros 

de água captadas da chuva. Atualmente, já são mais de 200 mil famílias 

contempladas com essa tecnologia, fazendo uma profunda diferença no seu 

cotidiano. Muitas delas precisavam andar quilômetros para a aquisição da água, 

muitas vezes captadas em barreiros, açudes e poços de qualidade muito 

comprometedora para a saúde. 

A outra iniciativa importante e mais recente é o Projeto 1 Terra e 2 Águas (P1 

mais 2). Tem o objetivo de dar um passo à frente em relação ao P1MC. Busca 

recolocar a importância da democratização da terra, através do seu acesso a 

milhares de famílias camponesas que precisam da terra como condição para sua 

reprodução social. Assim, a importância de viabilizar, além da água para consumo 

humano, também a água para a produção, dentro de uma perspectiva de soberania 

alimentar e agroecologia.  

Esse processo é apoiado em tecnologias, tais como a Cisterna calçadão 

(construção de um depósito de 52.000 litros de água, captado a partir de um terraço 

cimentado em declive em que a água da chuva escorre até o depósito); Tanque de 

pedra (paredes levantadas para barrar a água que escorre da chuva), Bomba 

popular (tecnologia de fácil instalação e manutenção, capta água de poços com até 
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80 metros de profundidade a uma vazão de 12.000l/h) e Barragens subterrâneas 

(armazenamento da água no subsolo, além de manter o solo úmido). 

A viabilização dessas tecnologias, geralmente construídas pelos próprios 

agricultores, é acompanhada de mobilização, intercâmbio, capacitação e formação 

das pessoas que vivem nas comunidades contempladas, em que o central é a 

temática das opções políticas necessárias para o desenvolvimento do Semi-árido, 

dentro de uma lógica de convivência e valorização da cultura sertaneja. 

Como afirma Silva (2006), essa região, ao longo do tempo, é tensionada por 

três paradigmas para se pensar seu desenvolvimento. O mais tradicional é o 

Combate à seca e aos seus efeitos que serviram sempre para fortalecer as 

oligarquias regionais, atualmente muito fragilizadas em termos de defesa política; 

posteriormente, surgiu um novo discurso de Modernização da base econômica 

regional, que tem na exploração econômica o elemento definidor do uso e ocupação 

do espaço no semi-árido, através de grandes obras em que o processo de irrigação 

assume uma de mito redentor; a terceira alternativa é a Convivência com o Semi-

árido, tendo como protagonista principal as organizações sociais que se articulam na 

ASA, constituindo-se em uma força política emergente, por conseguir dar visibilidade 

a uma nova abordagem sobre o potencial da região, assim como “impondo” uma 

nova agenda para se pensar o desenvolvimento, em que a sustentabilidade social e 

ambiental assume preocupação central. 

 

A experiência da Rede Pardal  

Desde 1999, constituiu- se no Rio Grande do Norte uma articulação de 

entidades de assessoria, denominada Rede Pardal (Programa de Assessoria Rural 

para o Desenvolvimento e a Autonomia do Local).  Ela surge da necessidade de 

uma ação mais integrada e articulada entre parceiros com afinidades política e 

institucional. 

Tem como objetivo geral, prestar assessoria técnica e pedagógica às ações 

populares de desenvolvimento local sustentável em curso no Rio Grande do Norte, 

visando à expansão e ao fortalecimento da Agricultura Familiar, por meio de 

processos educativos que assegurem a construção do pleno exercício da cidadania 

e a melhoria da qualidade de vida de seus atores sociais45. 

                                                 
45

 Disponível em < http://www.redepardal.org.br>.  Acesso em 05 set 2008. 
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A Rede Pardal é composta por nove entidades:  

 Associação de Apoio à Comunidades do Campo (AACC), com sede em 

Natal; 

 Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar Potiguar (TECHNE), com sede em 

Natal 

 Centro Terra Viva, com sede em Mossoró e Apodi; 

 Cooperativa de Assessoria e Serviços Múltiplos ao Desenvolvimento Rural 

(COOPERVIDA), com sede em Mossoró; 

 Centro Padre Pedro, com sede em Janduís; 

 Centro de Assessoria a Processos de Desenvolvimento Local da Chapada 

do Apodi (PROELO), com sede em Baraúna; 

 Centro de Assessoria às Comunidades Rurais e Urbanas (CEACRU), com 

sede em Governador Dix-Sept Rosado; 

 Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Nordeste 

(SERTÃO VERDE), com sede em Campo Grande; 

 Comissão Pastoral da Terra (CPT), com sede em Mossoró. 

 

A Rede Pardal tem um funcionamento sistemático, com atividades periódicas 

para elaborações, discussões e encaminhamentos das suas demandas. Em sua 

carta de princípio afirma sua opção pela agroecologia:  

 
A Rede Pardal se soma as outras articulações e movimentos 
populares que se apóiam nos princípios da agroecologia e da 
economia solidária como norteadores das suas atividades, por 
acreditar que elas propiciam um convívio sustentável com os 
recursos naturais e constroem novas relações sociais e econômicas, 
onde a lógica seja a sustentabilidade, o bem-estar e a justiça entre 
aqueles e aquelas que produzem e aqueles e aquelas que 
consomem (REDE PARDAL, 2007). 

 

Entre as várias ações com políticas públicas, as entidades da Rede Pardal têm 

uma longa tradição em assessoria aos assentamentos, desde o Projeto Lumiar, mais 

recentemente com a ATES. Também desenvolve atividades financiadas por 

cooperação internacional, entre elas, um Projeto denominado Semeando 

Agroecologia, em parceria com a AVSF, que atua em vários países.  
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A área geográfica desse Projeto são as regiões do Mato Grande e Oeste do Rio 

Grande do Norte, incluindo 35 grupos produtivos em comunidades e assentamentos 

rurais. Tem duração de três anos e é financiado pela União Européia. O seu foco é 

buscar uma maior capacitação das famílias rurais nas áreas de produção, numa 

perspectiva agroecológica, além de incentivar processos de agroindústria familiar e 

economia solidária, como as feiras e cestas agroecolóicas.  

As entidades que participam da ASA e da Rede Pardal buscam refletir sobre 

metodologias de como a questão técnica deve ser trabalhada no universo histórico-

cultural das comunidades e assentamentos rurais. As concepções citadas abaixo, 

mesmo que em diferentes abordagens, sintetizam o conteúdo e a prática de como 

vem sendo desenvolvida a assessoria na perspectiva da agroecologia pelos 

integrante dessas duas redes.  

a) Construção do conhecimento vivenciando a realidade: a ênfase nessa 

abordagem é que, com a penetração do capitalismo no campo e a expansão 

da revolução verde, a produção do conhecimento e dos sistemas técnicos 

agrícolas deixaram de ser vinculados aos sistemas socioeconômicos, 

culturais e ambientais locais, passando para uma esfera externa às 

localidades e chegando até elas através da “transferência do conhecimento”. 

Como contraposição, propõe-se o método que privilegia um processo de 

construção das inovações (novidades) técnicas através da união entre teoria 

e prática, combinando formação e experimentação em uma dinâmica única. 

 

 b) Estímulo a criação de novidades adaptadas: parte da concepção de que o 

enfrentamento correto e sustentável para os problemas técnicos locais não 

podem vir de pacotes exógenos e unificados, prontos para serem aplicados. 

Para um problema específico vivenciado em um determinado agroecossitema, 

sua resolução deve ser buscada com base no estímulo ao espírito inovador 

do agricultor, em encontrar soluções, a partir da compreensão das causas 

observadas no manejo do solo, da biodiversidade e da agrofloresta. 

As inovações acontecem quando, individualmente, os agricultores, a partir de 

um problema, saem das normas de rotina de manejar os sistemas produtivos 

e põem novos métodos em prática na produção. São esses os agricultores-

experimentadores.  
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c) Estimular a troca de conhecimento: para a consolidação das experiências 

individuais em tendências coletivas, é necessário que elas possam ser 

conhecidas, debatidas e re-experimentadas por outros agricultores, inclusive 

em outras comunidades. Daí a importância dos intercâmbios como espaço de 

formação e troca de conhecimentos entre agricultores. Essas atividades 

propiciam um círculo virtuoso em que os conhecimentos individuais e 

coletivos retroalimentam-se continuamente. Nesse processo, a contribuição 

do conhecimento acadêmico se dá através do papel ativo do técnico em 

trazer reflexões e análise nesse campo para o processo que os agricultores 

estão vivenciando.   

 

Como conclusão desse capítulo, pode-se afirmar que, salvo poucas 

exceções, as concepções que permeiam a história da assessoria técnica, 

principalmente após o advento da modernização da agricultura, foram determinantes 

para colocarem os conhecimentos tradicionais e o jeito de fazer agricultura das 

comunidades camponesas na marginalidade. Processo esse que contou com apoio 

decisivo das políticas públicas para o rural e o agrícola. Porém, a amplitude da crise 

ambiental, em que a agricultura tem seu papel de destaque, contribui para que 

abordagens e práticas como a agroecologia, até então com pouca visibilidade, 

ganhem significativos espaços entre os produtores, no aparelho de Estado e na 

sociedade. 

Logicamente que essa evolução da agroecologia não é um processo natural. 

Ela é fruto das iniciativas dos segmentos que, ao longo dos últimos anos fizeram a 

contraposição à agricultura convencional, baseado nos pacotes da revolução verde, 

e foram construindo análises e sistematização de experiências de produção 

sustentável e de convivência com a cultura e ambiente local. As redes sociais da 

sociedade civil, a exemplo da ASA Brasil e da Rede Pardal, estão sendo 

fundamentais para impulsionar a elaboração de uma assessoria inspirada nos 

princípios da agroecologia. 
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CAPÍTULO 4 

 

O MATO GRANDE, OS ASSENTAMENTOS E OS  

GRUPOS AGROECOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo busca explicitar algumas características e análises do Território 

do Mato Grande, assim como das cidades onde estão inseridos os assentamentos e 

grupos produtivos que integram o campo empírico desta pesquisa. O objetivo é que 

ele possa ser um suporte na compreensão do capítulo posterior, que analisa a 

atuação da assessoria nos assentamentos da reforma agrária e os desafios para a 

construção dos processos agroecológicos. 

  

 

4.1 O Território do Mato Grande  

 

O Território do Mato Grande aqui considerado é aquele definido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do MDA, constituído por uma 

articulação entre municípios, envolvendo instituições governamentais, ONGs e 

representações dos trabalhadores rurais, definindo sua dinâmica e suas ações no 

Fórum do Mato Grande (FOMAG). 

O Mato Grande integra um dos três Territórios da Cidadania no Rio Grande 

do Norte, definido pelo Governo Federal, significando uma intenção de realizar 

ações articuladas por parte do poder público, visando superar os índices negativos 

de desenvolvimento social e econômico. Segundo dados do MDA (2008), esse 

território tem uma área de 5.758,60 quilômetros quadrados e é composto pelos 

seguintes municípios: Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará Mirim, Jandaíra, 

João Câmara, Maxaranguape, Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio 

do Fogo, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso (anteriormente denominado 

São Miguel do Touros), Touros e Taipu. O somatório da sua população representa 

203.499 habitantes, dos quais 105.371 (51,78%) vivem na área rural, residindo entre 

assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e grandes 

propriedades particulares.  
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Figura 1: Localização geográfica do Mato Grande 

 

Fonte: http://sit.mda.gov.br/images/mapas/caderno/tr_055_mato_grande_rn_fev_2008.jpg 

 

 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Zona homogênea do 

Litoral Norte (2002), o território do Mato Grande integra essa região sob o domínio 

do clima árido e semi-árido. Tem suas atividades agropecuárias altamente 

dependentes do irregular regime pluviométrico, com precipitação, em todos os 

municípios, inferior a 1000 mm ao ano. Por outro lado, o território é marcado por 

uma diversidade natural em que alguns municípios são litorâneos, como Touros, 

São Miguel do Gostoso, Pedra Grande e Rio do Fogo, com desenvolvimento de 

atividades agrícolas intensivas através da irrigação, além da expansão do turismo; 

enquanto outros têm mais característica de Semi-Árido, como João Câmara, Bento 

Fernandes e Taipu, com menor precipitação, sem rios perenes e com dificuldades, 

pelas características dos solos bastante porosos, de acúmulo de água por meio de 

açudes. 

A produção agrícola e animal, até o início da década de 1980, esteve 

submetida ao comando do binômio gado-algodão, quando começaram os problemas 

com essa atividade em virtude do surgimento da praga do bicudo e das mudanças 

estruturais na indústria têxtil com os aparecimentos dos tecidos sintéticos. O sisal 

também teve uma grande importância econômica nos anos 1950/60, mas questões 

http://sit.mda.gov.br/images/mapas/caderno/tr_055_mato_grande_rn_fev_2008.jpg
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de mercado contribuíram para determinar seu declínio e estagnação. As culturas 

anuais de subsistência através da agricultura de sequeiro, que eram associadas aos 

setores dinâmicos da economia agropecuária, tiveram impactos, mas continuam 

tendo grande relevância no território, principalmente para a população rural, que 

desenvolve a agricultura familiar.  

Esse quadro mostra a necessidade de construção de outros cenários de 

perspectiva de desenvolvimento, que tenham como premissa necessária a inclusão 

dos segmentos da agricultura familiar em uma lógica de convivência e 

sustentabilidade com os recursos humanos e naturais existentes no Mato Grande. 

Nesse processo, a participação ativa das políticas públicas, em sincronia com a 

diversidade de sujeitos que estão em movimento nesse território, torna-se 

imprescindível para o êxito das ações a serem realizadas.  

A crise dessas atividades dinamizadoras da economia e a permanência da 

concentração fundiária foram os fatores objetivos que determinaram um processo de 

ascensão na luta pela reforma agrária nessa região. Torna-se assim, no Rio Grande 

do Norte,  o cenário da retomada da luta pela conquista da terra em grande escala 

no início da década de 1990, significando a consolidação do MST para uma 

posterior expansão para outras regiões do Estado. A principal conseqüência desse 

processo é a atual existência de um grande número de assentamentos, tendo como 

consequência prática a permanência de uma significativa parcela da população no 

meio rural, além de uma dinâmica socioeconômica em torno da agricultura familiar e 

camponesa. 

As Organizações Sociais mais vinculadas a esse segmento, tais como 

movimentos sociais, ONGs, associações e uma parte do poder público, têm 

ensaiado um processo que busca enfrentar os problemas da produção, 

beneficiamento e comercialização dos produtos agrícolas a partir das três principais 

atividades nesse território: cajucultura, mandiocultura e apicultura, consociadas 

como outras culturas tradicionais, como o milho e o feijão, além da fruticultura, com 

grande potencial na maioria dos municípios. 

O intuito é construir uma reflexão sobre a importância de superar o quadro 

atual, em que esses produtos são comercializados sem nenhum processamento, 

direto para os atravessadores, que se deslocam até os locais de produção. As 

alternativas em processo é a construção de articulação dessas atividades em 
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cadeias produtivas que possam melhorar a produtividade, a agregação de valor 

através do beneficiamento e a comercialização mais direta aos consumidores.  

Nesse sentido, através dos projetos da SDT, Programa de Desenvolvimento 

Solidário (PDS), Pronaf, entre outros, estão sendo melhoradas algumas casas de 

farinhas, para que seus produtos cumpram com as exigências sanitárias, e que as 

embalagens já sejam aquelas que serão adquiridas pelos consumidores. A idéia é 

que esses espaços se constituam como pontos centrais para os produtores do 

entorno. Outra iniciativa é a construção dos entrepostos territoriais do Mel e do Caju 

na cidade de João Câmara, para diferentes formas de beneficiamento desses 

produtos. Além dessas ações mais gerais, estão sendo construídas algumas mini-

fábricas de polpa de frutas e doces, em comunidades que têm na fruticultura um 

potencial. Em locais com abundância de água, têm experiências com alevinos 

(tilápia), e a Petrobrás está incentivando o plantio do girassol para biocombustível. 

A localização desse território, próximo à capital do Estado e com fácil acesso, 

é muito propício para desenvolver uma produção agrícola para comercialização na 

Grande Natal, que possui um mercado diversificado e uma parcela da população 

com poder aquisitivo em condições de absorver uma parte dessa produção, além 

das instituições do Estado nas três esferas. Inclusive, os produtos agroecológicos 

dos assentamentos, como hortaliças, frutas e derivados, podem entrar no circuito 

através de redes de proximidades entre produção e consumo, já com algumas 

experiências em curso, através de feiras livres e cestas que chegam diretamente 

aos consumidores. 

 

 

4.2 Os assentamentos no Mato Grande 

 

Um aspecto que não pode ser esquecido e que teve grande importância na 

reestruturação e ocupação espacial desse território nos últimos anos é a política de 

reforma agrária, implementada pelos governos federal e estadual, através da 

estratégia de assentamentos rurais. Esse processo provocou alteração na dinâmica 

demográfica, evitando que várias famílias residentes em comunidades rurais, 

principalmente aquelas recém-formadas migrassem para a cidade, por não terem 

acesso à terra, além daquelas que já se encontravam nas periferias urbanas e que 

fizeram o caminho de volta para o rural. Nesse sentido, a criação dos 
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assentamentos foi a possibilidade de reprodução social desse segmento, tendo na 

agricultura uma dimensão importante. 

 

Quadro 2: Projetos de Assentamentos no Território do Mato Grande, implantados pelo 
INCRA através de desapropriação 

Município Projeto de Assentamento 
Quantidade 

 

Área 
Há 

N° de 
Famílias 

1. Bento Fernandes 08 6.990,84 311 

2. Caiçara do Norte  01 6.235,84 158 

3. Ceará-Mirim 11 11.379,02 907 

4. Jandaíra 02 3.004,89 121 

5. João Câmara 13 21.113,72 777 

6. Maxaranguape 04 2.499,53 236 

7. Parazinho 04 2.679,92 114 

8. Pedra Grande  02 3.935,12 124 

9. Poço Branco 05 2.850,18 162 

10. Pureza 06 10.088,28 291 

11. Rio do Fogo 01 1.633,00 71 

12. São Bento do Norte 05 11.273,63 330 

13. São Miguel do Gostoso 05 7.791,27 358 

14. Taipu 03 3.365,48 180 

15. Touros 09 28.272,48 1.047 

Total 79 123.113,20 5.187 
Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do INCRA/RN (2009) 

 

 
Quadro 3: Projetos de Assentamentos implantados no Território do Mato Grande pelo 
Crédito Fundiário (2003 a 2008) 

Município Projeto de Assentamento 
Quantidade 

 

Área 
Há 

N° de 
Famílias 

1. Bento Fernandes 01 450 18 

3. Ceará-Mirim 08 1.336,40 149 

4. Jandaíra 01 642,50 28 

5. João Câmara 05 1.714,00 75 

6. Maxaranguape 02 631,00 85 

7. Parazinho 04 1.686,50 80 

8. Pedra Grande  01 197,00 11 

9. Poço Branco 03 1.218,00 54 

10. Pureza 03 582,40 38 

11. Rio do Fogo 01 450 40 

13. São Miguel do Gostoso 02 1.142 55 

14. Taipu 04 733 71 

15. Touros 05 1.020 88 

Total 40 11.802,80 792 
Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiário e Apoio 
à Reforma Agrária (SEARA)  
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Esses dados comprovam um número significativo de famílias ocupando uma 

extensa área nesse território. Porém, esses assentamentos enfrentam sérias 

dificuldades para sua auto-sustentação, visto que, apesar de muitos deles já 

estarem com mais de uma década de criação, ainda hoje não foram solucionados 

problemas básicos de infra-estrutura produtiva e social, que dessem suporte para 

desenvolver atividades agrícolas e não agrícolas, para saírem do patamar de 

subsistência e baixo nível produtivo, que resulta em produtos de pequena densidade 

financeira e com atividades basicamente concentradas no período das chuvas.  

A maioria dos assentados tem como ocupação principal a agricultura de 

sequeiro e pequeno criatório. De acordo com o Plano de Desenvolvimento do Litoral 

Norte (2002), retratando os assentamentos dessa região, a partir de entrevistas 

realizadas com seu público, conclui que as dificuldades encontradas estão 

relacionadas com a falta de infra-estrutura hídrica, somada a chuvas concentradas 

em meses do ano e ausência de estratégia de convivência com essa característica.  

Também ressalta a falta de oportunidades econômicas e de serviços sociais 

básicos de educação, saúde e saneamento. Diante dessa realidade, uma parte 

significativa das famílias assentadas recebia auxílios diversos através de programas 

que funcionam como uma importante fonte de renda para essas famílias. Dentre os 

principais, foram identificados, naquele momento, os programas de Bolsa escola, 

Bolsa alimentação, Auxilio maternidade e aposentadoria. Atualmente, essas políticas 

sociais foram mantidas, modificadas e ampliadas, mostrando que muito dos 

objetivos traçados para esses assentamentos não tiveram êxito, necessitando 

assim, um repensar de estratégias que coloque em primeiro plano, na dimensão 

agrícola, a produção voltada para a soberania alimentar e mercados de proximidade 

e institucionais. Acredita-se que esta seria a base para a sustentabilidade dessas 

áreas, podendo, posteriormente, construir “vôos mais altos”. 

A partir desse diagnóstico, o referido Plano definiu alguns objetivos para 

estruturar e consolidar esses assentamentos, buscando promover a inserção dos 

agricultores em atividades integradas ao mercado local e regional, de forma 

competitiva, permitindo que os ganhos de produtividade sejam revertidos em 

benefício dos produtores. Portanto, é necessário promover a estruturação e 

consolidação dos assentamentos através da organização comunitária, baseada na 

produção familiar, além de permitir o acesso dos produtores assentados aos 

programas que vão fomentar as principais cadeias produtivas da região. 
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Nesse sentido, algumas ações foram definidas como prioridades, tais como:  

  

  

 o sistema de crédito; 

  

 

mais amplo. 

 

Passados sete anos, é possível afirmar que tanto o diagnóstico como os 

principais objetivos contidos nesse Plano ainda estão na ordem do dia. Isso ocorre 

porque essas questões não foram enfrentadas com determinação e de forma 

sistemática pelas diversas esferas do poder público, municipal, estadual e federal, a 

quem compete essa tarefa. No geral, as intervenções continuam sendo pontuais, 

com problemas de execução, e desencontradas, cujas as ações não interagem, o 

que termina comprometendo os objetivos traçados. 

 

 
4.3 Os Assentamentos e seus grupos agroecológicos 

 

4.3.1 Antônio Conselheiro 

  

O Assentamento Antônio Conselheiro está localizado no município de São 

Miguel do Gostoso, que se encontra na Microrregião do Litoral Nordeste, 

distanciando cerca de  112 Km de Natal, capital do Estado. O acesso ao município é 

realizado pela BR 101 e mais 15 km pela RN 221. Da sede do município ao 

assentamento, percorre mais 23 km de estrada carrossal. Esse município tem uma 

população de 8.810 habitantes, sendo que a maioria reside em comunidades e 

assentamentos rurais. 

Por fazer parte do litoral potiguar, o município de São Miguel do Gostoso tem 

sofrido o impacto do turismo e da especulação imobiliária nos últimos anos. No que 

se refere à agricultura, predomina aquela desenvolvida de perfil familiar que, nos 

últimos anos, ganhou muita relevância com a criação dos assentamentos, tanto do 

ponto de vista social como econômico. Atualmente são cinco Projetos de 
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Assentamentos, em uma área de 7.791,27 hectares, onde residem 358 famílias 

(INCRA/RN, 2009). 

O Assentamento Antônio Conselheiro tem sua data de criação em 1998, após 

um período de pressão das famílias através de ocupação e acampamento. É 

constituído por duas agrovilas, possuindo uma população de 157 famílias de 

trabalhadores perfazendo aproximadamente 818 habitantes em uma agrovila. A 

quase totalidade das famílias residem no assentamento. 

Suas principais características positivas são: solo de boa qualidade para 

fruticultura, mandioca, feijão e outras culturas; sub-solo rico em água de qualidade, 

com 02 poços já funcionando, e outro faltando instalação; quase todas as famílias 

desenvolvem atividades produtivas na agricultura. 

Os problemas atuais são o acesso muito precário, em virtude da falta de 

manutenção das estradas, que se agravam no período das chuvas; os investimentos 

produtivos (Pronaf A, custeios e outros), elaborados com pouca discussão, tendo 

como conseqüência a inadimplência de quase todas as famílias que ficaram sem 

condições de acessar novos créditos, além da permanência de problemas em 

relação às políticas sociais básicas. 

 

O grupo dos Quintais Agroecológicos  

Esse Grupo é proveniente, na sua maioria, de um Grupo de Jovens que 

existe no Assentamento há bastante tempo, composto por 40 participantes. A sua 

dinâmica é relacionada com a área da cultura e do meio ambiente (principalmente a 

questão do lixo na agrovila). Fazem grandes festas com impacto no município e 

entorno e já conseguiram vários instrumentos musicais (violão, flauta, percussão, 

etc). 

A assessoria iniciou a discussão com alguns jovens desse Grupo sobre a 

possibilidade de desenvolverem uma atividade produtiva. Nesse sentido, definiram 

começar com uma horta para consumo familiar e comercializar no assentamento e 

na feira de agroecologia, que acontece em São Miguel do Gostoso, toda segunda-

feira. No percurso do seu funcionamento, entraram alguns adultos com experiência 

em agricultura e processos organizativos. Essa mistura de jovens e adultos, homens 

e mulheres, significou um formato mais complexo em seu funcionamento. 
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Após a tentativa de atividade em uma única horta, por problemas de infra-

estrutura, o grupo resolveu desenvolver uma ação nos quintais46, definida como 

“quintais agroecológicos”, onde estão tentando conciliar criação de aves, fruteiras, 

hortaliças e mudas variadas. Estão desenvolvendo atividades em quatro quintais, a 

partir de um investimento com recursos próprios e do Projeto Semeando 

Agroecologia, da Rede Pardal, em parceria com uma organização francesa, 

Agrônomos e Veterinários Sem Fronteiras (AVSF). A idéia é que essas experiências 

sirvam posteriormente para serem replicadas pelas outras famílias e nos lotes. Os 

resultados ainda são modestos, por ser uma iniciativa recente, mas o grupo já 

discutiu que, inicialmente, a produção será voltada para o consumo familiar, para 

posteriormente buscar atender as demandas locais. Com a produção de mudas, visa 

fazer um trabalho de arborização no assentamento. 

Essas opções demonstram que o perfil do grupo é muito voltado para um 

trabalho de educação ambiental e busca de reflexão sobre a realidade do 

Assentamento em relação a essa temática. Elabora um jornal para a comunidade, 

com notícias relacionadas com Antônio Conselheiro, a reforma agrária e a 

agroecologia. Também realiza encontros periódicos, para discutir textos e assistir 

vídeos relacionados com agricultura e temas atuais.  

 

 

4.3.2 Canto da Ilha de Cima 

 

O Assentamento Canto da Ilha de Cima está localizado no município de São 

Miguel do Gostoso. É constituído por duas agrovilas (Ilha do Canto de Cima I e Ilha 

do Canto de Cima II), possuindo uma comunidade de 89 famílias, com 

aproximadamente 469 habitantes, e área média, por família, de 18,87 hectares, 

entre o lote e área coletiva. 

Quase todas as famílias moram no Assentamento e desenvolvem, em menor 

ou média escala, atividades agropecuárias. Tem um solo razoável para o 

desenvolvimento das culturas tradicionais como a mandioca, o milho e o feijão, além 

do caju, que já tem uma grande área plantada e com possibilidade de aumento. Para 

a criação, com predominância de bovinos e ovinos, existe boa área e pastos nativos 

                                                 
46

 Cada quintal tem uma dimensão de 0,33 hectares. 
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para os animais. Existe apenas um poço funcionando, que abastece as casas e a 

horta orgânica, considerado insuficiente para as necessidades do assentamento. 

Um dos problemas mais graves é o acesso as sedes das cidades de São 

Miguel do Gostoso e de Pedra Grande. Com uma distância aproximada desses dois 

locais de 25 km, as estradas geralmente encontram-se em péssimo estado, sendo 

que, no período de chuva, tornam-se quase intrafegáveis. Essa realidade dificulta 

muito o acesso às políticas sociais básicas, como a saúde e a educação, além de 

prejudicar e onerar o escoamento da produção.  

Os jovens que estudam na cidade enfrentam problemas com o deslocamento 

todos os dias, principalmente aqueles que freqüentam o ensino noturno, que 

precisam sair de casa às 17 horas e chegam por volta da meia-noite, segundo 

comentaram os assentados.   

  Nesse assentamento também os investimentos produtivos, desde a 

execução do Pronaf A, foi muito problemático. Praticamente todas as famílias estão 

inadimplentes. Somente agora, com as iniciativas do Governo Federal de abrir 

renegociação, é que algumas famílias estão conseguindo voltar a ter possibilidade 

de fazer novos investimentos. 

 

Grupo da Horta Orgânica 

Surgiu com uma idéia de alguns jovens e mulheres, que tinham vontade de 

desenvolver alguma atividade agrícola que gerasse renda. O primeiro apoio que 

receberam foi uma ajuda financeira de uma organização internacional “Amigos da 

América”, que apóia ações em comunidades carentes nesse Continente. 

Posteriormente, contaram com o apoio da AACC, através de capacitação de 

produção orgânica. 

Também contou com o incentivo da EMATER, com algumas doações de 

implementos agrícolas. Finalmente, chegou a TECHNE, que passou dois anos 

assessorando o assentamento em convênio com INCRA. Durante esse período, o 

grupo contou com uma presença mais constante de assessoria, contribuindo 

efetivamente na orientação técnica e nos processos de gestão e organização do 

grupo.  

Segundo seus representantes, os primeiros momentos foram alguns cursos 

de capacitação e encontros. Posteriormente, teve o início da produção para o 

consumo familiar e comercializada nas proximidades com uma aceitação que 
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surpreendeu o grupo.  Mas o retorno financeiro no início era muito pequeno, fazendo 

com que alguns integrantes, com objetivos mais imediatos, desistissem e 

provocassem modificação na sua composição. À medida que alguns jovens iam se 

afastando, foram se integrando ao grupo pessoas adultas, homens e mulheres, 

constituindo, assim, um grupo misto e com fortes vínculos familiares (irmão, tia, 

sobrinha, etc). 

 

Figura 2: Cultivo diversificado da horta em Canto da Ilha de Cima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor. Pesquisa de campo, município de São Miguel do Gostoso/RN, 2008. 

 

Hoje, o grupo já se encontra bem consolidado, com trabalho dividido entre os 

componentes, para cuidar das plantas frutíferas e dos 150 canteiros de hortaliças, 

com muita diversificação: alface, repolho, cebolinha, cenoura, beterraba, coentro, 

tomate cereja pimentão, etc. O grupo avançou significativamente na constância e 

escala de produção, o que possibilita, além do consumo familiar, uma 

comercialização variada semanalmente: feira agroecológica de São Miguel do 

Gostoso, cestas para um grupo de consumidores de Natal, programa compra direta 

(coordenado pela EMATER) e vendas nas comunidades vizinhas (Morro dos 

Martins, Morros dos Paulos e Acauã, Praia de Exu Queimado) e no próprio 
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assentamento. Esse aspecto de mercado fez com que o Grupo definisse fazer a 

Bodega Agroecológica (espaço de beneficiamento e comercialização).  

O grupo usa como adubação o esterco dos animais que possue, 

principalmente ovinos e caprinos, e faz compostagem para melhorar a produtividade 

e fortalecer nutricionalmente as plantas. O controle de pragas e doenças se dá por 

meio de defensivos naturais feitos no próprio assentamento. 

 

4.3.3 Quilombo dos Palmares 

O Assentamento Quilombo dos Palmares está localizado no município de 

Touros, a uma distância de 75 Km de Natal, capital do Estado. Touros tem uma 

população de 28.597 habitantes, sendo que a maioria reside no meio rural, 

mostrando a grande importância do espaço rural para esse município.  

Por fazer parte do litoral potiguar, esse município tem tido, nos últimos anos, o 

impacto do turismo e da especulação imobiliária, derivada da procura por 

estrangeiros e brasileiros de outros Estados, para abrir restaurantes, pousadas ou 

simplesmente para tornar patrimônio. No que se refere à atividade agrícola, está 

presente tanto a de caráter empresarial em grande escala, com uso intensivo em 

recursos naturais (solo e água) e insumos químicos sintéticos (fertilizantes e 

agrotóxicos) como a agricultura de base familiar, com um grande número de 

assentamentos e comunidades tradicionais, além do Projeto Boqueirão, fruto de 

processo de colonização, criado paralelo à de Serra do Mel47.  

O avanço na criação de assentamentos nos últimos anos, nesse município, 

trouxe uma nova configuração para o espaço rural. Nesse processo, tanto do ponto 

de vista social e político como econômico, ganharam muita relevância as atividades 

desenvolvidas nos assentamentos e comunidades rurais. Essa realidade contribui 

para que Touros tenha uma significativa produção agrícola, atendendo ao mercado 

local e de fora do município, com destaque para o abacaxi, castanha de caju e coco-

                                                 

47 O município de Serra do Mel, à 300 km da capital, nasceu de um projeto de colonização idealizado 

em 1970 pelo então governador do Estado do Rio Grande do Norte, José Cortês Pereira de Araújo, 
implantado em 1972 e concluído em 1984 com colonização de todas as 19 vilas, totalizando 1.196 
lotes agrícolas com 50 hectares. No dia 13 de maio de 1988 tornou-se município e um dos principais 
produtores do estado de caju, mel e feijão. 
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da-baia, com maior valor econômico e uma variedade de frutas consumidas pelas 

populações locais. 

Quilombo dos Palmares, mesmo com seus doze anos de existência, ainda 

não foi resolvido o problema básico da água para o consumo humano. Esse 

problema foi amenizado com a construção de cisternas com capacidade para 17.000 

litros, mas, segundo os moradores, insuficiente para as necessidades da família, 

durante todo o ano. O exército também abastece o assentamento com carro pipa, 

mas, às vezes suspende esse serviço, ficando essa população à mercê de 

fornecedores que cobram por uma carrada de 10.000 litros o valor de R$ 60,00. 

Existe uma promessa antiga do poder público para esse assentamento ser 

contemplado com um canal da adutora do Boqueirão. 

Por outro lado, tem solos de razoável qualidade, onde se desenvolvem, 

principalmente, as culturas do feijão, milho e mandioca, além do caju com centenas 

de hectares já produzindo. É muito bem localizado e de fácil acesso tanto para João 

Câmara como para Touros, com estradas asfaltadas. 

 

Grupo de Apicultura 

Existia um grupo de mulheres que, desde 2005, vinha se reunindo e 

buscando construir uma atividade com apicultura. Essa iniciativa vinha sendo 

incentivada pela assessoria da ATES, levando curso de capacitação com 

apicultores, que já tem uma vasta experiência em Touros, tentando mostrar que era 

possível também em Quilombo dos Palmares. Dessas atividades, foi constituído um 

grupo com 17 pessoas, formado por homens e mulheres, adultos e jovens. 

Inicialmente, o grupo adquiriu com recursos próprios alguns equipamentos básicos 

para iniciar a experiência com 04 colmeias, cera auveolada e um fumigador; 

posteriormente, foi aumentando o número de colmeias, a partir das iniciativas 

individuais.  

Integram o Projeto Semeando Agroecologia, sendo contemplado com a 

aquisição do material para construir uma pequena Casa de Mel e uma centrífuga, 

que já estão funcionando. A contrapartida do grupo nesse processo se deu através 

da mão-de-obra na construção. Além disso, tem sido contemplado com esse projeto 

com capacitações e intercâmbios sobre agroecologia e apicultura.  
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Figura 3: Reunião na Casa do Mel em Quilombo dos Palmares 

 

Fonte: Arquivo do autor. Pesquisa de campo, município de Touros/RN, 2009. 

 

 

Vale ressaltar que, antes do seu funcionamento, não existia, nesse 

assentamento, com 300 famílias, nenhuma família desenvolvendo essa atividade, o 

que demonstra seu caráter inovador através dessa atividade. Foi percebido que seu 

potencial vai além da possibilidade de geração de renda, já que a apicultura tem 

uma função educativa em relação à preservação do ambiente, mais especificamente 

da importância de manutenção da mata nativa e suas florações, fundamental na 

alimentação das abelhas e produção de mel, que, por sua vez fortalece os 

processos de polinização tanto da vegetação natural como das culturas implantadas. 

 
 

4.3.4 Planalto do Retiro 

 

O Assentamento Planalto do Retiro também faz parte do município de Touros, 

com uma distância da sede municipal de 32 km, tendo-se que percorrer pela estrada 

vicinal Touros/Planaltina, via Boqueirão. Seu estado de conservação é razoável, 

mas muito precário no período das chuvas. Apenas ônibus e caminhão conseguem 

trafegar. 
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A emissão de posse, tornando-o assentamento da reforma agrária, foi em 16 

de junho de 2003, após as famílias ficarem mais de cinco anos acampadas. O 

processo de regularização da estrutura do assentamento como a definição dos lotes 

individuais, áreas coletiva e de preservação, feita através do parcelamento, somente 

foi finalizado no final do ano de 2008 48.  

Planalto do Retiro é composto por 70 famílias, quase todas morando na 

agrovila, porém, com muitos problemas em relação à parte social. A educação 

funciona de forma improvisada na sede da associação, para 1º e 2º séries. Os 

outros estudantes freqüentam as escolas da comunidade de Boa Cica ou da Sede 

do município com muitos problemas de deslocamento. No tocante à saúde, é 

também muito precária, com a freqüência constante apenas de um agente de saúde. 

É muito bem servido de água, com dois poços já funcionando, e todas as 

casas beneficiadas com cisterna, com capacidade para 17 mil litros d‟água captadas 

da chuva. Tem muito potencial para as culturas tradicionais e para a fruticultura. É 

um grande produtor de abacaxi, cultura que tem um lado positivo de propiciar um 

bom e rápido retorno financeiro (18 meses entre o plantio e a colheita) e de fácil 

comercialização. O lado negativo é que essa cultura vai tomando uma dimensão de 

monocultura, no assentamento e entorno, com avanço na mata nativa, através do 

desmatamento. Além disso, o processo produtivo acontece de maneira 

convencional, na lógica dos pacotes baseados em insumos químicos, principalmente 

fertilizantes. 

 

Grupos de Mulheres da horta 

Com o apoio da assessoria da ATES, em 2005 um grupo de mulheres do 

assentamento resolveu utilizar uma área produtiva, que era utilizada por um grupo 

de homens que desenvolvia agricultura convencional. A atividade principal 

fomentada pelo grupo e com o apoio da equipe foi o cultivo de hortaliças. Para isso, 

foram realizadas algumas reuniões com o grupo e a equipe técnica, que promoveu 

também algumas capacitações direcionadas ao cultivo em uma perspectiva 

agroecológica.  

                                                 
48

 O parcelamento é uma condição prévia para as famílias terem em definido seu lote, o local das 
áreas coletiva e de preservação, além de ser uma condição para acessarem o Pronaf A, atualmente, 
no valor de R$ 21.000,00, com rebate de 40% sobre o principal. 
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Após formado, o grupo conseguiu um kit de irrigação com a EMATER, que 

não estava sendo usado em outra comunidade. Porém ainda faltava o restante da 

infra-estrutura necessária para iniciar as atividades. Foi aí que entrou a instituição 

executora da ATES (TECHNE) com o empréstimo ao grupo de uma quantia 

suficiente para a aquisição dos equipamentos que ainda estavam faltando. 

Começaram plantando, em 0,5 hectares, coentro, cebolinha, pimentão, 

cenoura, alface, repolho e beterraba. Esse processo foi um aprendizado para que 

esse grupo pudesse entender o processo de produção orgânica e fazer as primeiras 

experiências de comercialização. Com o passar do tempo, com o acúmulo adquirido 

pelo grupo, foi ocorrendo uma maior diversificação das culturas e, com isto, aumento 

da área plantada, com a inclusão de fruteiras, como mamão, maracujá, banana e 

caju.  

Atualmente, estão com 150 canteiros, comercializando a produção no 

Assentamento e nas comunidades vizinhas de Vila Assis, Boa Cica e Cana Brava. 

Além do Programa Compra Direta, através da EMATER, e na feira de Touros, que 

acontece toda terça-feira.  O grupo não descuida da alimentação familiar com uma 

parte da produção para esse fim. 

Essa experiência começou com nove mulheres. Com as dificuldades, 

algumas foram desistindo, consolidando-se em cinco. Essa redução até seu 

processo de afirmação, parece ser comum na construção dos grupos produtivos. Foi 

percebido que todos começam com um número maior e, por vários fatores, vão 

ficando apenas aqueles persistentes, que percebem, em um horizonte mais longo, a 

possibilidade de retorno. 

 

 

4.3.5 Bonsucesso 

 

O município de Pedra Grande corresponde ao segmento espacial da faixa 

litorânea do Rio Grande do Norte, Mesorregião Leste Potiguar, na Microrregião do 

Litoral Nordeste. Fica a uma distância de 133 km de Natal, 40 km de João Câmara e 

a 32 Km de São Miguel do Gostoso. Sua população é de 4.348 habitantes, o que 

representa 0,14% da população do Estado.   

A atividade econômica do município basicamente se resume na agricultura 

com as culturas do algodão, que teve drástica redução em virtude da praga do 
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bicudo e de mudanças no mercado internacional, além do feijão, mandioca, milho e 

caju, este apenas em algumas regiões de Pedra Grande. Recentemente, tem 

acontecido um deslocamento de produtores de fruticultura irrigada, principalmente 

do melão e da melancia, do Oeste do Estado para Mato Grande, incluindo esse 

município. Na pecuária, além dos pequenos animais como aves e suínos, criados 

nos quintais, predomina a criação de ovinos e bovinos em pequenas quantidades e 

de forma extensivas. 

O Assentamento Bonsucesso, localizado no município de Pedra Grande, foi 

criado em 1996 com uma agrovila, possuindo uma comunidade de 69 famílias, 

perfazendo aproximadamente 355 habitantes. A proximidade do centro urbano para 

a agrovila (03 km) contribui para que várias famílias morem na cidade, ou então com 

dupla moradia. A não moradia no assentamento de uma parte significativa dos seus 

integrantes é motivada também pela péssima condição das casas e ausência de 

iluminação na agrovila. Porém, essa situação, com muitas famílias ausentes do 

assentamento, prejudica sua dinâmica tanto do ponto de vista produtivo como social. 

Existem vários lotes praticamente sem nenhuma benfeitoria, e as casas dessas 

famílias ficam fechadas, dando um aspecto de abandono do assentamento. 

 

Grupo de transição agroecológica 

No Assentamento Bonsucesso, no segundo semestre de 2005, foi formado 

um grupo com nove assentados (todos homens), com o objetivo de impulsionar uma 

atividade na área coletiva do assentamento, visando à geração de renda para suas 

famílias. O ponto de partida foi a elaboração de um projeto de irrigação para o PDS, 

coordenado pelo governo do Estado, com financiamento e monitoramento do Banco 

Mundial. 

Nele continha um sistema de irrigação para dois hectares e o pacote de 

insumos para o plantio de melão (sementes, fertilizantes e agrotóxicos). Porém, o 

recurso quando foi liberado, não era suficiente para a aquisição para a aquisição de 

todos os equipamentos, impossibilitando, assim, o início das atividades. A TECHNE, 

que tinha começado um trabalho de assessoria neste assentamento, aceitou a fazer 

um empréstimo ao grupo de R$ 800,00, no intuito de viabilizar o início da 

experiência. 

Segundo a assessoria, mesmo apoiando o grupo, ela sempre colocou sua 

discordância pela opção do plantio do melão através do método convencional do 
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pacote químico. Essa leitura da insustentabilidade produtiva e ambiental estava 

baseada na análise das experiências que outros assentamentos tiveram com essa 

cultura na Região Oeste do Estado, principalmente no município de Baraúna. Em 

contrapartida, o grupo se mostrou aberto em construir uma transição produtiva 

baseada na diversificação da produção e substituição dos insumos químicos por 

fertilizantes, e controle de pragas e doenças com produtos naturais endógenos.  

O modelo convencional, caracterizado pelo uso intensivo de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos, foi o que predominou no início da atividade. Porém, à medida 

que o tempo avançava, a experiência ia mostrando seus problemas. Após a terceira 

colheita do melão, o grupo começou a perceber as dificuldades com essa cultura, 

inclusive os seus limites e riscos, voltada essencialmente para o comércio externo e 

um custo elevado para a produção, além de ser um produto muito perecível, 

fragilizando os produtores e fortalecendo o atravessador, que sabe que os 

produtores não têm muita “margem de manobra”, ou vendem o melão, ou ele 

rapidamente se estraga. 

 

 

Figura 4: Produção diversificação no Assentamento Bonsucesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor. Pesquisa de campo, município de Pedra Grande/RN, 2008. 

 

 

Desde então, foi sendo aprofundada a discussão com o grupo, tanto sobre as 

conseqüências da opção pela produção convencional como a importância de iniciar 

novas experiências, inclusive re-valorizando práticas e culturas, que são tradicionais 
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na região, sobre as quais eles tinham conhecimento e que historicamente foram a 

base para a alimentação da população local. Hoje, tem uma produção diversificada, 

inclusive com horta agroecológica, desenvolvidas pelas mulheres do grupo. 

 

 

Quadro 4: Projetos de Assentamentos inseridos na pesquisa 

Projeto de 
Assentamento 

Município Área 
Há 

Nº de 
Família 

Grupos  
Agroecológicos 

Canto da Ilha de 
Cima 

São Miguel do 
Gostoso 

2.238,00 89 Horta  
Agroecológica 

Antônio 
Conselheiro 

São Miguel do 
Gostoso 

3.264,82 157 Quitais 
Agroecológicos 

Quilombo dos 
Palmares 

Touros 8.055,70 300 Apicultura 

Planalto do Retiro Touros 1.388,61 70 Horta Orgânica 
Mulheres 

Bonsucesso Pedra Grande 2.193,00 69 Transição agroecológica 
Produção diversificada 

Fonte: elaboração do autor, a partir de dados do INCRA/RN (2009) 
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CAPÍTILO 5 

 

ASSESSORIA E AGROECOLOGIA:  

OBSTÁCULOS E ALGUNS BROTOS DA TRANSIÇÃO 

 

Vocês estão ensaiando em nível mundial esse processo 
de libertação. Porque a lógica hoje é submeter, 

escravizar tudo a mercadoria. Primeiro, foi o trabalho feito 
mercadoria, a ser vendido na forma de salário. Depois as 

terras foram transformadas em mercadoria e, hoje, são 
os alimentos e as sementes. São menos de dez grandes 

empresas que controlam todas as sementes e manipulam 
as sementes para que elas não sejam mais fecundas. 

Vocês não, criam bancos de sementes crioulas para 
preservar essa herança milenar das gerações. 

Leonardo Boff – depoimento para o II Encontro Nacional 
de Agroecologia (Recife – 2006) 

 

 

 

5.1 Concepção do Programa: foco na agroecologia 

 

Pode-se dizer que o Manual de ATES se inspira em duas fontes essenciais. 

Uma delas foi o Projeto Lumiar, já analisado anteriormente, como momento de 

retomada do serviço de assessoria, financiado pelo Estado. Com um novo formato, 

instituições da sociedade civil identificadas com os movimentos sociais do campo 

tiveram um papel determinante, inclusive na execução.  A outra fonte que subsidiou 

o surgimento da ATES foi a elaboração do PNATER, incluindo seus princípios como 

o foco na agroecologia, dentro de uma proposta de transição do modelo 

convencional e nas metodologias participativas. Nesse sentido, a ATES marca uma 

inovação importante, em comparação ao Projeto Lumiar. 

Pensar políticas específicas para os assentamentos da reforma agrária 

sempre foi motivo de muita polêmica, tanto no interior do próprio governo federal 

como no seio dos diversos setores e movimentos que atuam no meio rural. Afinal, as 

áreas reformadas, fruto de desapropriação por interesse social, constituindo-se em 

novas comunidades merecem uma atenção especial e políticas específicas, ou 

devem ser diluídas suas demandas em política geral de desenvolvimento rural? 

Essas controvérsias permanecem presentes na atual conjuntura. Em 2003, no início 
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do governo Lula, alguns integrantes da SAF, responsáveis pela criação do PNATER, 

colocavam que não deveria ter particularidade, com uma política específica para as 

áreas de assentamentos. A proposta e os recursos deveriam ser unificados, 

contemplando todos os segmentos da agricultura familiar. 

Seja como for, em uma análise mais detida, comprova-se que essas áreas de 

assentamentos, frutos do embate social em torno da temática da reforma agrária, 

tem-se constituído como uma espécie de vanguarda na criação de políticas públicas 

para o setor da agricultura familiar e camponesa. Nesse sentido, basta citar dois 

exemplos: o primeiro foi a retomada da assessoria rural em uma dimensão nacional, 

através do Projeto Lumiar, em um momento em que essas atividades e as 

instituições responsáveis pela sua execução estavam praticamente falidas. Essa 

iniciativa, mesmo com uma série de dificuldades, alimentou o sentimento, tanto entre 

os agricultores como nos demais setores envolvidos com a agricultura familiar, que é 

imprescindível o serviço de assessoria para ter mais acesso às políticas públicas e 

buscar o desenvolvimento; o segundo exemplo bem ilustrativo é a política de crédito, 

o surgimento do Pronaf, em 1996, é posterior à existência do PROCERA, criado 

para atender os assentamentos rurais.  

Acredita-se que essa tendência reforça a idéia da importância do movimento 

em torno da reforma agrária, também como instrumento de inovação para o meio 

rural brasileiro, inclusive nas políticas públicas. Na realidade, a especificidade dos 

assentamentos tem como pano de fundo a polêmica que aparece com sutileza, 

também dentro do governo, sobre a centralidade da democratização da estrutura 

fundiária como necessária para o desenvolvimento rural (DELGADO, 2009).   

No Rio Grande do Norte, após o término do Lumiar, em 2000, acontece, no 

ano de 2003, a tentativa de reativar a assessoria nos assentamentos com entidades 

ligadas aos movimentos sociais dentro do formato do Lumiar, em que a comunidade 

definia a instituição e esta fazia um convênio com o INCRA. Vale ressaltar que, até 

então, não existia uma política nacional. O manual de ATES ainda estava sendo 

gestado através de discussões com os diversos setores envolvidos com a reforma 

agrária.  

O salto positivo do Programa de ATES, comparado ao Lumiar, foi 

fundamentalmente em relação a sua concepção, mais especificamente na opção 

pela agroecologia como referência norteadora para a assessoria aos 

assentamentos. Isso significa não colocar em primeiro plano apenas os aspectos 
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produtivos e de geração de renda, desconsiderando a dimensão dos impactos 

ambientais que o modelo da agricultura convencional tem provocado sobre os 

recursos naturais, tais como a degradação dos solos e a desertificação, causando a 

insustentabilidade pelo seu potencial de provocar desequilíbrios e destruição 

daqueles recursos essenciais para o processo produtivo dessas áreas. 

A conquista dos assentamentos rurais na atualidade deve-se ir muito além do 

que apenas conceder “terra para quem nela trabalha”. O desafio presente é superar 

uma perspectiva de reproduzir o estilo agrícola, historicamente predominante na 

grande propriedade em que o central era a busca do máximo de produção e de 

retorno econômico em curto prazo49. Portanto, uma idéia contemporânea de reforma 

agrária, em que os assentamentos se constituem, ao mesmo tempo, como resultado 

concreto desse intento e uma amostragem de suas possibilidades, deve-se vincular 

cada vez mais as temáticas mais amplas de um outro tipo de desenvolvimento 

nacional em que a relação cidade e campo se apresente de forma mais harmônica e 

virtuosa. Assim, tem-se uma perspectiva de que a atividade agropecuária e a 

produção de alimentos não sejam identificadas com a devastação das culturas locais 

e dos recursos naturais.  

Daí, a importância do Manual de ATES fazer a opção pela agroecologia como 

estímulo e orientação para a transição no processo produtivo. A história da 

agricultura é farta em demonstrar que a adesão a projetos produtivistas focados 

apenas em retorno financeiro de curto prazo, desconsiderando a dimensão 

ambiental, significa, a longo prazo, o fracasso ou mesmo a impossibilidade de 

desenvolver atividades agrícolas viáveis, principalmente pelo aumento dos custos de 

produção e queda na produtividade. 

A virtuosidade das áreas de assentamentos e sua contribuição com as 

localidades onde estão inseridas repousam na sua capacidade de desenvolver 

novas formas produtivas de convivência com as condições ambientais locais, em 

                                                 
49

 Vários estudos sobre o Pronaf mostram que a quase totalidade dos seus recursos está sendo 
destinado para financiar a agricultura convencional. Em que pese suas particularidades, esta 
pesquisa comprovou que os assentamentos aqui analisados, traçaram esse mesmo percurso, com 
resultados bastante comprometedores, em que a inadimplência é um símbolo do fiasco dessas 
opções, e o resultado mais visível, mas não o único. As avaliações desse fracasso são idênticas a 
brincadeira da “batata quente” em que os técnicos e instituições de assessoria jogam o problema 
para o agente financeiro, que joga para o INCRA, que joga para os assentados, que joga para os 
técnicos, que joga para os agentes financeiros..., mas nunca chegam à raiz do problema, isto é, a 
opção pela matriz tecnológica e produtiva de transferência de tecnologias, dentro da concepção da 
modernização da agricultura. 
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melhorar substancialmente, quantitativa e qualitativamente, o cardápio alimentar de 

suas populações, dentro de uma lógica de soberania alimentar, assim como de 

revitalizar os mercados e feiras das comunidades e municípios de proximidades com 

seus produtos saudáveis e tradicionais. Nesse aspecto, a opção da assessoria pela 

agroecologia, se assumida de fato pelos diversos agentes públicos estatais e atores 

sociais que se relacionam com esses assentamentos, pode significar o complemento 

necessário para que a reforma agrária não se restrinja ao acesso a um pedaço de 

terra às famílias sem-terra, mas para, de fato, intervir na realidade, no sentido de 

contribuir em uma outra perspectiva de desenvolvimento. 

De acordo com os assessores envolvidos com a ATES, a opção pela 

agroecologia, nesse programa, advém do seu processo de construção participativo 

em que o pensamento e as experiências das instituições (ONGs, Cooperativas e 

Movimentos Sociais) que já vinham trabalhando sob esse prisma, tiveram uma forte 

influência. Tal como essa afirmação: 

 
Não sei se é o conteúdo do Manual de ATES que vem ditar pra 
gente ou, na verdade, a gente se encontra com ele em um 
determinado momento das nossas vidas. Não acredito que é ele que 
define a nossa concepção, pois já vínhamos trabalhando com essas 
temáticas da participação, gênero e agroecologia, antes da sua 
elaboração (Assessora da TECHNE – Pesquisa de campo, 2009).  

 

Sobre os princípios contidos no Manual, a concordância é generalizada nas 

entrevistas coletadas, inclusive pelo seu caráter de absorver o sentimento dos 

segmentos que vinham trabalhando em uma nova perspectiva de assessoria. 

 
A concepção está correta, até porque não veio de cima prá baixo. É 
fruto de um acúmulo de ONGs, cooperativas e movimentos sociais, 
como a CONTAG e MST. O problema é operacionalizar. Porque, 
primeiro, o INCRA não definiu um modelo para fazer com que a Ates 
funcionasse de forma razoável, além de ter dificuldade com que os 
seus quadros de funcionários acompanhassem a sua execução do 
programa (Integrante da Equipe da Unidade de Articulação da 
AACC – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Essa visão do Manual de ATES como uma conquista do ponto de vista do 

diálogo com as abordagens de assessoria, a crítica ao modelo anterior de 

transferência de conhecimento e tecnologias e a perspectiva de uma nova matriz 

produtiva são corroboradas pelos responsáveis, no INCRA/RN, pela ATES, como 

pode ser conferido nesse depoimento: 
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Eu acho que é um avanço, do ponto de vista da sua elaboração, o 
conteúdo da proposta é bastante inovador e ousado, como por 
exemplo, a opção pela agroecologia. Não só o Manual, mas também 
o normativo operacional. O problema maior é a distância dos 
normativos legais com o que acontece na prática (Chefe da Divisão 
de Desenvolvimento do INCRA/RN – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Nesse mesmo sentido, tem-se a afirmação do superintendente do INCRA, 

que enfatiza o caráter inovar do Manual, em termos de concepção, fruto de uma 

discussão mais geral dentro do MDA sobre a necessidade de um novo marco para 

Assistência Técnica e Extensão Rural, definindo mais claramente seu segmento 

prioritário, a agricultura familiar. Ressalta ainda, o redirecionamento do conteúdo e a 

metodologia, a partir de um balanço do que foi essa atividade nas últimas quatro 

décadas. 

 
Ele é resultado e essência de toda a discussão que resultou na 
criação do PNATER, inclusive em relação aos seus princípios. 
Nesse sentido, acho muito inovador pelo seu caráter de dar ênfase a 
processos participativos, na perspectiva de transição do modelo 
convencional para a agroecologia. No geral, entendo que o Manual 
atende aos desafios atuais [...] seria interessante investigar como o 
PNATER, fora dos assentamentos, está sendo implementado, quais 
os impactos nas comunidades, as críticas, os gargalos 
(Superintendente do INCRA/RN – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Após a concretização da proposta da ATES no plano nacional, em 2004, no 

Rio Grande do Norte, começa a discussão, a partir de uma experiência no Ceará, 

sobre a possibilidade de funcionamento da ATES através de um convênio entre 

INCRA e Sebrae, englobando todos os assentamentos. Em 2005, esse convênio foi 

selado, e o Sebrae convidou àquelas instituições que já vinham trabalhando com 

assessoria em assentamentos rurais, inclusive a EMATER.  

Segundo a compreensão do atual superintendente, esse convênio provocou 

alguns problemas: primeiro, o acordo da relação não se deu em cima da concepção, 

o que demonstra que, nesse momento, o Manual também não serviu de referência 

fundamental. O que movia ambas as partes era o interesse de colocar a ATES para 

funcionar. Nessa condição, não ficou claro, nem se buscou previamente uma 

compreensão comum sobre qual o conteúdo e metodologia iriam orientar a ação da 

ATES. 
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Hoje, fazendo uma retrospectiva do processo, ele entende que o Sebrae tinha 

outra expectativa com o convênio. Porém, afirma que, naquele momento, o que 

prevalecia eram as questões operacionais para executar a ATES em uma grande 

quantidade, tendo como objetivo chegar a totalidade dos assentamentos no Rio 

Grande do Norte, e a via dos convênios com cada instituição era por demais 

burocrática, complicada e demorada. Vislumbrava que, à medida que as ações 

fossem acontecendo e que a política de ATES estivesse em movimento, com sua 

dinâmica de reuniões, encontros e avaliações, ia-se ajustando o programa e 

aproximando-o dos seus princípios. Mesmo reconhecendo que o caminho foi, em 

parte, frustrado, ressalta que a iniciativa terminou sendo positiva, já que a 

participação de outros atores mais identificados com a concepção contida no manual 

contribuiu para uma aproximação dos seus objetivos. 

 
Acho que essa experiência não foi de todo ruim, porque teve o 
aporte das entidades que garantiram a proposta contida no Manual, 
mesmo o convênio não tendo nenhuma proposta de transição 
agroecológica, mas a presença das entidades, principalmente da 
Rede Pardal, a AACC na Unidade de Articulação, que tem uma 
identidade maior com essas temáticas contribuíram para se 
aproximar das intenções do Manual (Superintendente do INCRA/RN 
– Pesquisa de campo, 2009). 

 

Realmente, no sentido de aproximação em termos de concepção, a AACC, 

como Unidade Articuladora, mesmo com todas as dificuldades, garantiu 

minimamente que o sentido do manual acontecesse. Inclusive, conseguindo 

mobilizar recursos externos a ATES, através de seus convênios com a cooperação 

internacional, como a Fundação Konrad Adenauer, o que possibilitou momentos de 

capacitação, seminários de planejamento e avaliação e visitas aos assentamentos. 

Como proposta que foi gestada referenciando-se no Projeto Lumiar e no 

nascedouro do PNATER, porém, buscando uma dinâmica singular, houve muitas 

discussões nacionais para definir o melhor formato que contemplasse os objetivos 

traçados e que não repetisse os problemas diagnosticados na experiência do 

Lumiar. Questões como a relação do número de famílias por técnico50, como seria o 

arranjo das instâncias de coordenação e supervisão, além de aspectos mais 

                                                 
50

 No Projeto Lumiar, a “equipe padrão” era formada por dois técnicos de nível superior e dois de 
nível médio, para atender entre 271 a 360 famílias, em uma relação de um técnico para oitenta 
famílias (INCRA, 1987).  
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operacionais, como a forma de pagamento às instituições executoras e a questão do 

controle social pelo público beneficiário, foram discutidas. 

Analisando o conteúdo do Manual, pode-se levantar uma questão importante, 

a partir dos seus objetivos gerais e específicos: será que ele não é muito ambicioso, 

sem foco claro de propósito e distante da realidade? Nesse sentido, previamente 

fadado ao fracasso. Pois, acrescidas aquelas demandas surgidas no dia-a-dia do 

assentamento, a assessoria termina por mergulhar em uma diversidade de 

demandas, correndo o risco, pela atuação muito genérica, de perder-se nessas 

várias frentes, não afirmando nenhuma ação. Sobre essa questão, alguns 

assessores enfatizam que a ATES peca pela inexistência de parâmetros que 

definam suas ações. 

 
É muito solto, vago, parece que na prática não tem muito objetivo 
concreto, ao contrário do PAC51, que tinha um plano para consolidar 
os assentamentos (Assessor da TECHNE – Pesquisa de campo, 
2009). 

 

  Já para o representante do INCRA, o problema não está relacionado às 

atribuições, que a seu ver, são factíveis e necessárias para o desenvolvimento do 

assentamento. A falha principal está na dificuldade de normalizar o funcionamento 

do Programa, construindo na prática uma estabilidade temporal, inclusive para o 

profissional, em que as temáticas e alternativas poderiam ser trabalhadas de forma 

processual, sabendo que os principais resultados não se darão de imediato. 

 
Acho que não é excessivo. O que é a atribuição essencial da 
assessoria: construir os planos como instrumentos orientadores para 
facilitar o que vai ser feito no assentamento (PEA, PDA, PRA e o 
passivo ambiental)52. Poderia ser razoável se fosse a médio e longo 
prazo, em um processo permanente, tendo um horizonte temporal. 
Porque os processos não são a curto prazo. Agora, existe o desafio 
de definir uma estratégia que consiga conciliar ações de curto prazo, 
que são as demandas imediatas e que dão legitimidade a equipe e 
ações de longo prazo, o que vai apontar para a sustentabilidade. 

                                                 
51

 PAC (Plano de Consolidação do Assentamento) é um Programa do INCRA/BID, com objetivo muito 
bem definido, na ação e no tempo para execução. Sinteticamente, tem a seguinte concepção e 
metodologia: construção participativa de um Plano para o Assentamento, contendo ações de infra-
estrutura produtiva e social, capacitação e uma equipe de  assessoria multidisciplinar exclusiva para 
implantar, em um período de três anos, esse Plano. No País, existem em seis Estados (RN, RS, MA, 
MT, MG, PR), sendo que no Rio Grande do Norte treze assentamentos integram esse programa. 
Porém, encontra-se paralisado por dificuldade do INCRA em atender suas as exigências burocráticas.  
52

 Respectivamente: Plano Exploratório de Assentamento, Plano de Desenvolvimento de 
Assentamento, Plano de Recuperação do Assentamento e diagnóstico da situação ambiental e 
possíveis ações provocadas por desmatamento.  
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Nisso tudo, tem um problema: como o técnico vai estar pensando o 
futuro do assentamento, quando o dele é muito incerto? 
(Superintendente do INCRA/RN – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Como fechamento dessa discussão sobre a opção da ATES pela 

agroecologia, enquanto concepção norteadora dessa política, pode-se afirmar que 

significou um importante avanço e processo inovador. Porém, permanece um 

significativo hiato entre o concebido e o seu funcionamento, em que a proposta 

continua idealizada e generalizante, sem um arranjo que, ao mesmo tempo, unifique 

e resguarde as particularidades regionais, de acordo com cada bioma, como no caso 

o Semi-Árido. Na implementação, a lógica de mudança de paradigma produtivo, da 

participação que leve em consideração a perspectiva de gênero e geração e do 

envolvimento de diversos atores sociais em sua execução tem permanentemente 

entrado em contradição com a cultura estabelecida e com os interesses imediatos 

presentes tanto entre os assentados como nas instituições responsáveis, direta e 

indiretamente, pelo destino da ATES. 

  

 

5.1.1 O que se escreve não se lê?  

  

Se para os segmentos identificados com a perspectiva agroecológica o 

conteúdo do Manual de ATES representa uma importante conquista, por definir uma 

linha orientadora para o trabalho de campo da assessoria, isso não significa que, a 

priori, o sentido da ação cotidiana caminhe nessa direção. Como diz o dito popular, 

“no papel cabe tudo”, significando que, nem sempre, o que está escrito e anunciado 

torna-se referência para a prática, pois muitas vezes, a execução vai em direção 

contrária ao pensado. 

Esse parece ser o principal problema da política da ATES: a centralidade do 

seu conteúdo não é perseguida pelos diversos agentes e atores que atuam e 

influenciam na sua dinâmica. Ao fim e ao cabo, sobressai não seu caráter inovador, 

mesmo reconhecendo a sua existência, mas a permanência das práticas 

convencionais. Isto se dá, porque a inovação contida, por exemplo, na opção pela 

agroecologia é permanentemente constrangida pelas condições reais do 

funcionamento do programa e nos arranjos institucionais em que ele está inserido. 
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Um obstáculo fundante se encontra no próprio responsável pela gestão do 

Programa de ATES, no caso o INCRA. A maioria dos funcionários dessa instituição, 

hoje lotados no Rio Grande do Norte, entrou na década de 1970, tendo como 

exigência profissional conduzir o processo de colonização nas fronteiras do Brasil, 

recrutando famílias do Nordeste, deslocando-as para essas novas áreas e 

oferecendo desde a comida até a casa, a terra, saúde e educação. Já na década de 

1980, com o fim do regime militar, a política de colonização perde fôlego, fazendo 

com que essa instituição entre em crise pela falta de perspectiva.  

Nos anos de 1990, quando a luta pela reforma agrária é retomada em todo o 

País, tendo como conseqüência prática as vistorias, desapropriações de terras 

consideradas improdutivas por não cumprirem sua função social, e a criação de 

vários assentamentos, exigem dessa instituição que se volte para coordenar 

processos de desenvolvimento nessas áreas, dentro de uma nova perspectiva de 

valorização dos conhecimentos locais, processos participativos, numa nova matriz 

produtiva, que leve em consideração a questão ambiental de preservação dos 

recursos naturais.  

Essas novas demandas são colocadas sem um processo de renovação, 

qualitativo e quantitativo, da instituição, que possa atender à altura esse novo papel 

que lhe é exigido. Essa declaração de uma funcionária é esclarecedora desse 

dilema: 

 
Aqui no RN tem um conjunto de servidores muito heterogêneo, 
inclusive os que são responsáveis pela ATES. Tem um pessoal 
novo que vem com uma perspectiva inovadora, simpatizante da 
reforma agrária, mas sem nenhuma experiência. Alguns deles nunca 
tinham pisado num assentamento, sem falar que outros não têm 
nenhuma identidade com a reforma agrária e desenvolvimento rural; 
que acham que é jogar dinheiro fora, além de tudo isso, tem uma 
dificuldade operacional, os recursos são insuficientes, a fragilidade 
da instituição e poucos profissionais para acompanhar com tempo 
para dialogar com esses agricultores (Chefe da divisão de 
Desenvolvimento do INCRA/RN – Pesquisa de campo, 2009). 
 

 

Para as instituições executoras da ATES, que são objetos desta pesquisa, 

pela sua identificação como os princípios da agroecologia, foi percebido que o 

Manual não se constituía em uma referência no cotidiano do trabalho. As razões 

para isso podem ser organizadas em dois argumentos. O primeiro é que seu 

conteúdo foi fruto de um reconhecimento das atividades já desenvolvidas pelas 
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entidades identificadas com a agroecologia, deixando perceber nas entrelinhas que 

ele não traz muitas novidades em relação ao que já vinha sendo feito, portanto, sem 

necessidade de tê-lo como um norteador; o segundo argumento é por achá-lo muito 

idealizado e distante das condições reais em que o trabalho de ATES é 

desenvolvido. O cotidiano das demandas terminava afastando dos seus propósitos 

na dinâmica da assessoria. Nesse sentido, a concepção podia até estar presente 

como horizonte na lógica de uma assessoria que privilegia formas participativas, 

observando os anseios das famílias e com o norte na agroecologia, mas, na 

realidade, ele não se constituía como parâmetro sistemático a ser seguido. 

 Mesmo para a assessoria que teve um contato maior com seu conteúdo para 

a elaboração da proposta, ou no sentido de tirar alguma dúvida no percurso do 

trabalho, o Manual não era um instrumento do cotidiano de campo que servisse 

como balizador. Talvez pela proposta ter sido concebida a partir do Manual, mas na 

execução em si raramente ele era instrumento de orientação e avaliação, como bem 

atesta esse depoimento abaixo. 

 
Conheço porque participei da elaboração para a licitação, mas não 
conheço como um documento que a gente ficava se balizando. Sei 
que na nossa prática ele está presente: o conceito de agroecologia, 
economia solidária, segurança alimentar. Conheço como princípio 
da gente (Assessor da Coopervida – Pesquisa de campo, 2009). 

 

 Na declaração a seguir afirma-se que o Manual é generalizante, por isso tem 

dificuldade de dialogar com a realidade dos assentamentos e os interesses 

imediatos das famílias. 

 
Para ser sincero, eu mesmo não li, peguei algumas partes que me 
interessava para o trabalho. Para o trabalho, a referência era o dia-
a-dia, a demanda. Realmente não conheço à fundo, mas acho que 
está muito distante da realidade. Ele é geral, e cada região tem suas 
particularidades. Para se levar o Manual ao pé da letra tem que ser 
feita uma adaptação e a comunidade não se propõe a fazer, pois ele 
não se encaixa no seu dia-a-dia e interesses imediatos (Assessor da 
TECHNE – Pesquisa de campo, 2009). 

 

 Já a equipe da Unidade de Articulação, mesmo considerando que o Manual 

está muito idealizado pela ausência de instrumento para concretizá-lo, foi quem mais 

mostrou preocupação em tê-lo como um referencial permanente do seu trabalho de 

acompanhamento do desempenho das instituições executoras.  O monitoramento 
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das ações e as capacitações sob sua responsabilidade para as instituições que 

estavam executando o programa foi no sentido de fortalecer os princípios 

orientadores contidos no Manual, tentando, assim, que as ações não ficassem 

presas apenas às demandas cotidianas, mas se pautassem em uma mudança de 

concepção e metodologia no trabalho da assessoria. 

 No geral, pode-se dizer aqui que o Manual, mesmo servindo como referência, 

ficou secundarizado no percurso do desenvolvimento do trabalho das ATES. Não se 

constitui como balizador e ferramenta para a efetivação e avaliação dessa política. 

Para os segmentos mais identificados com o seu conteúdo, principalmente em 

relação agroecologia como foco, poderia tê-lo como instrumento de pressão para 

sua efetivação e negociação, perante setores mais resistentes a mudanças na 

matriz produtiva, como os agentes financeiros, responsável pelo crédito, e o próprio 

INCRA.  

Não basta estar escrito. Sua concretização depende de uma luta ativa e 

permanente daqueles setores adeptos da sua proposta, assumindo a tarefa para 

que ele salte do papel para a dinâmica das instituições e dos assentamentos. Para 

isso, talvez seja necessário seguir o dito no final dessa intervenção abaixo em que o 

Manual se constituiria em um instrumento real de pressão. 

 
O Manual não é incorporado por todo o mundo na própria equipe 
técnica. Alguns compreendem, outros não. Acho que não é uma 
responsabilidade só da equipe. Faltam incentivos do outros agentes 
como o INCRA e bancos. Se não você fica eternamente nadando 
contra a corrente. Nesse sentido, mais formação é importante para 
que a assessoria tenha mais jogo de cintura para convencer esses 
agentes. Também, talvez fosse importante colocar o Manual debaixo 
do braço e cobrar mais das partes. Porque não depende só da 
assessoria para avançar na proposta da agroecologia (Assessora da 
TECHNE – Pesquisa de campo, 2009). 

 
 Talvez, garanti-lo como normativo é apenas a primeira etapa e vitória de um 

processo de longo prazo. A disputa decisiva se dá na sua efetivação no cotidiano 

das ações a serem concretizadas como nos projetos de investimentos, que, na 

realidade é quem vai dando o sentido e o desenho de como o assentamento vai 

construir sua perspectiva de desenvolvimento. A possibilidade de concretizar um 

processo de transição agroecológica só é possível se as ações micro, desenvolvidas 

com pequenos grupos, ou mesmo famílias isoladas, estiverem em sintonia com os 

projetos estruturantes que estão sendo implantados.  



 158 

5.1.2 A insuficiência dos instrumentos para concretizar o concebido 

 

A fragilidade do ambiente institucional53 para o funcionamento das políticas 

públicas voltadas para a agricultura familiar e o desenvolvimento do espaço rural são 

um dos principais problemas para alcançar as metas pelas quais elas são criadas. 

Geralmente, não fica muito claro o que é necessário, em termos de estruturas, 

mudanças e processos necessários para sair de um estágio que se pretende mudar 

e alcançar um patamar, com capacidade de impactar o público para transformar sua 

realidade. As políticas voltadas para as áreas de assentamentos, com ênfase para 

aquelas destinadas à assessoria técnica, também terminam por trilhar esse 

caminho. 

Tanto durante, como posteriormente ao Projeto Lumiar, muitas avaliações 

foram feitas, detectando seus problemas estruturais que terminaram por 

comprometer significativamente os objetivos dessa experiência. Como exemplo, 

pode-se citar a ausência mínima de estabilidade para os profissionais, assim como a 

necessidade de que ele contribuísse para o fortalecimento institucional, estruturando 

as entidades parceiras que executavam essa política, numa perspectiva de 

consolidá-las para desempenharem o trabalho de assessoria com mais qualidade e 

contribuírem na constituição de um amplo e diversificado tecido social formado por 

organizações, envolvidas com a dinâmica da reforma agrária em curso. 

  Essa questão diagnosticada como essencial para dar capilaridade aos 

programas de assessoria, já analisado na experiência do Lumiar, permanece no 

Programa de ATES. Não se conseguiu até o momento o trivial, que seria manter as 

equipes técnicas no campo com uma certa estabilidade e condições de trabalho. A 

descontinuidade, provocada pelas sucessivas interrupções, continua sendo a 

principal característica do seu funcionamento, impedindo assim que as energias dos 

agentes e atores envolvidos voltem-se, não no sentido de perseguir a concretização 

de seus objetivos em termo de concepção de construir processos de transição 

agroecológica, mas de impedir que o programa não seja mais uma vez interrompido. 

Segundo representante do INCRA, as razões para esses problemas são as 

dificuldades encontradas para desenvolver um modelo que desse a tranquilidade de 

                                                 
53

 Usado aqui dentro da perspectiva da teoria social que busca a vinculação entre as estruturas 
institucionais formais e informais que dão sentido a essas interações (BASTOS, 2006). 
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pensar a ATES nos seus aspectos político, metodológico e de concepção. Sempre o 

mais importante são aspectos básicos, como corrigir o problema dos convênios, 

garantirem recursos e condições burocráticas, para que no próximo exercício a 

ATES permaneça funcionando, sem maturar um modelo operacional que desse 

solidez e estabilidade ao programa.  

Se, por um lado, a ATES avançou na sua concepção, quando se compara ao 

Projeto Lumiar, no aspecto tão básico como o funcionamento sistemático, aconteceu 

um retrocesso. Uma das justificativas, segundo o INCRA, é que, no período do 

Lumiar, as exigências legais impostas pelos órgãos de controle não eram tão 

incisivas como atualmente. 

A descontinuidade na atividade de assessoria tem pelo menos dois impactos 

bastante negativos: o primeiro é em relação ao trabalho de campo, já que se torna 

impeditivo de se constituir um processo baseado em ações planejadas a partir de 

uma compreensão mais precisa da realidade, problemas e potencialidades do 

assentamento, essencial para definir ações para mudanças estruturais em um 

horizonte mais estendido. Na incerteza de futuro, resta um trabalho centrado no 

superficial e no imediato. 

O segundo impacto é a ameaça permanente de suspensão, provocando um 

desestímulo entre os profissionais, por não conseguirem avanços no seu trabalho 

em que só o tempo poderia mostrar. Esse insucesso faz com que muitos deles 

terminam por buscarem outras inserções de sobrevivência, em uma relação 

pragmática em que ficam apenas enquanto não surge uma outra oportunidade de 

trabalho. Junto com as constantes paralisações do programa, o rodízio dos 

profissionais é mais um elemento para a atividade de assessoria nos assentamentos 

estar sempre recomeçando.  

Numa perspectiva de mudança de atitude e concepções no modo de fazer 

agricultura, buscando a transição agroecológica e uma nova maneira de se 

comportar e de estar no mundo, como sugere o Manual de ATES, em que a 

assessoria teria uma função de facilitadora e estimuladora desses processos, a 

questão do tempo é determinante, pois as suas construções não se dão de forma 

imediata; exigem horizontes mais longos, e, na contramão, o funcionamento da 

ATES e das demandas das comunidades são no curto prazo. 

No Rio Grande do Norte, o Projeto Lumiar funcionou por três anos (1997 a 

2000), praticamente ininterruptos, com um razoável arranjo por meio de convênio do 
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Governo Federal, através do MDA, que aportava o recurso para Fundação da 

Universidade de Brasília – UnB, que, por sua vez repassava para uma agência 

bancária (no caso do Estado, o Banco do Nordeste - BNB). As associações dos 

assentamentos faziam mensalmente um ateste, no próprio assentamento, da 

prestação dos serviços pela instituição de assessoria para o pagamento ser 

efetivado. Porém, com a pressão dos órgãos de controle, em parte respondendo a 

uma pressão, inclusive midiática, dos setores contrários à reforma agrária, tornou-se 

mais difícil de encontrar flexibilidades em arranjos, como o que acontecia com o 

Lumiar. É o que afirma o superintende do INCRA. 

 
Entramos em um novo período em que os órgãos de controle têm 
exercido um novo papel, inclusive na condução e implementação 
das políticas públicas de forma muito determinante em que aquele 
modelo operacional do Lumiar não é mais possível, e nós não 
conseguimos desenhar um modelo que atenda, ao mesmo tempo, a 
legalidade que os órgãos do Estado tem de cumprir e que desse 
segurança ao sistema (Superintendente do INCRA – Pesquisa de 
campo, 2009). 

 

Essa dificuldade em definir estruturas razoáveis de funcionamento 

compromete a essência do que foi concebido em termo de objetivos. Se as 

propostas em si são bem construídas, mas sem clara definição dos meios para 

alcançá-las, desconsiderando a realidade de ausência de infra-estrutura para as 

equipes de assessoria desempenharem o trabalho no cotidiano, terminam por ser 

algo considerado muito distante do mundo real, conseqüentemente, não levadas em 

consideração no exercício cotidiano do trabalho. Nesse caso, parece claro que, na 

construção de uma determinada política pública, como no caso em tela da 

assessoria técnica, para não ficar meramente no campo das intenções, a definição 

dos seus objetivos não deve estar descolada das estruturas e condições essenciais 

para a sua concretização.  

Como exemplo prático da insuficiência das condições para o funcionamento 

razoável da ATES, foi citada por alguns assessores entrevistados a ausência de 

recursos financeiros como instrumento metodológico, mesmo que pequeno, para 

desenvolver experimentos com os grupos que surgem no percurso do trabalho, 

através das ações com jovens, mulheres e grupos produtivos.  

Os balanços sobre os resultados positivos da intervenção da assessoria têm 

mostrado que elas acontecem quando se aportam algum investimento no percurso 
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das ações de assessoria e capacitação. Segundo essa análise, os grupos e as 

novas experiências que dialogam com uma nova concepção de agricultura, com foco 

na agroecologia, surgem em torno de alguma coisa concreta, de uma ação prática.  

Em síntese, o Manual aponta para muitas mudanças ousadas, porém sem 

indicativo de um rumo de como isso deve ser feito, quais as mudanças necessárias 

nas instituições e nas políticas públicas para que esses objetivos possam ser 

alcançados. A elaboração de onde se quer chegar é boa, mas não se construiu a 

estrada para garantir a travessia. 

Outro obstáculo está relacionado com a estrutura legal para a execução da 

ATES. Atualmente, não existem normativos legais que dêem a possibilidade de 

colocar em prática a proposta tal como ela foi concebida, reforçando a análise do 

vácuo entre os objetivos almejados e os caminhos necessários para o êxito desse 

processo. Como exemplo citado por uma funcionária do INCRA, responsável pelo 

monitoramento da ATES, é que essa instituição não tem condições de fazer, de 

forma razoável, o acompanhamento do programa, visto que o formato das 

exigências legais e burocráticas dos relatórios e pareceres atende mais aos órgãos 

internos e externos de controle do que a uma avaliação propositiva de superação 

dos problemas, para atingir o avanço qualitativo  que prega o Manual54. 

Um aspecto relevante que prejudica o desempenho da ATES é a falta de 

sincronia entre as ações desenvolvidas pelas instituições executoras desse 

programa com as instituições públicas estatais que, direta e indiretamente, têm 

muita influência na dinâmica do assentamento, principalmente, o INCRA. No lugar 

de serem complementares, na prática, assumem uma postura de concorrência, 

como pode ser confirmada nesse depoimento abaixo: 

 
A parceria entre INCRA e as entidades da ATES não tem sintonia, é 
tudo muito desencontrado. Às vezes a equipe está realizando um 
trabalho no assentamento, e o INCRA chega e não leva em 
consideração o que está sendo feito pela equipe, não busca dialogar 
e interagir. Se tivesse mais aproximação com a equipe, discutindo e 
planejando as ações e tomada de decisões de ambas as partes, os 
resultados seriam bem melhores (Assessora da Terra Viva – 
Pesquisa de campo, 2009).  

 

                                                 
54

 Existe uma discussão no interior dos movimentos sociais, no governo e no próprio Congresso 
nacional, de construção de um Marco Legal para o terceiro, que permita mais flexibilidade de 
execução de políticas públicas por esse segmento. Porém, essa proposta enfrenta muitas 
dificuldades para se concretizar. 
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5.2 O lugar da formação na assessoria 

 

5.2.1 Formação profissional e assentamentos: mundos distantes 

 

Como dito anteriormente, a formação profissional está na raiz do problema de 

uma atuação da assessoria, que tenha como perspectiva a transição agroecológica 

através de processos participativos, envolvendo toda a diversidade dos segmentos 

integrantes do assentamento e dentro de uma lógica sistêmica. Como alcançar tais 

objetivos se esses profissionais não tiveram uma formação acadêmica que lhes 

subsidiassem para tamanho desafio? Aqui, aparece um aparente paradoxo: a 

política de ATES, mesmo construída e executada em parceria com organizações da 

sociedade civil é, em última instância, uma política de Estado. Portanto, deve-se 

entender que a sua concepção e objetivos são aqueles desejados pelo Estado.  

As universidades públicas55, onde é formada a maioria dos profissionais da 

ATES, são também estruturas estatais, porém com um conteúdo e metodologia 

antagônico àqueles traçados para a ATES. Em síntese, forma-se profissional sem 

formação adequada para exercer sua profissão em áreas criadas pelo Estado, os 

assentamentos rurais, e em um programa financiado e coordenado também pelo 

Estado. Particularmente no caso da reforma agrária e da agricultura familiar, o 

Estado forma profissionais com uma formação, mas busca contratar uma assessoria 

com um outro conteúdo e perfil. 

 Como ilustração desse desencontro, segue abaixo uma fala de uma 

veterinária sobre a relação distanciada entre a formação oficial e o “o mundo” com o 

qual a assessoria desenvolve seu trabalho. 

 
O curso de veterinária na UFERSA não aborda praticamente nada 
relacionado com extensão, agricultura familiar, sustentabilidade, 
agroecologia, trabalho com gênero e juventude. Na realidade, a 
formação acadêmica é para trabalhar com pequenos animais em pet 
shopping, para cuidar dos cachorros e gatos das madames. Os 
exemplos dados recorrentemente em sala de aula são: quando você 
estiver trabalhando com grandes animais numa fazenda de leite...; 
quando você estiver trabalhando com pequenos animais numa 
clínica ... (Assessora da Terra Viva – Pesquisa de campo, 2009).  

                                                 
55

 Mesmo as universidades privadas para funcionar têm que ter suas grades curriculares atendendo 
às exigências do Ministério da Educação, com constantes monitoramentos. Isso significa que também 
estão sob a influência do Estado. 
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Antes de prosseguir, cabe uma observação: a problematização do conteúdo, 

na formação aqui retratada, não pretende sugerir que a universidade faça um 

movimento pendular, priorizando apenas o segmento da agricultura familiar e de 

propostas agroecológica. Em uma perspectiva acadêmica plural, ela tem que 

abranger a totalidade e a diversidade das forças sociais e concepções presentes em 

seu contexto, na lógica de um “o mundo onde caibam todos os mundos”. No caso 

específico da agricultura, co-existem uma variedade de realidades, sendo algumas 

mais próximas de um estilo empresarial de grande escala e voltadas para 

exportação, e outras desenvolvidas a partir de uma lógica familiar e camponesa, 

voltadas para a reprodução social através do autoconsumo e de mercados de 

proximidades56. A formação dos futuros profissionais deve abranger toda essa 

complexidade, dando-lhes oportunidade para que optem e se especializem na área 

com a qual mais se identificou. 

Uma das ações dentro desse processo de uma formação mais aproximada 

com a realidade da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária e das 

mudanças sugeridas pela agroecologia é o movimento histórico que busca disputar 

o conteúdo da grade curricular da formação profissional. Enquanto esse setor busca 

uma formação eclética dentro de uma perspectiva de trabalho inserido na 

diversidade do espaço rural, marcado por pequenos e médios estabelecimentos que 

desenvolvem policulturas, o pensamento hegemônico visa formar um profissional 

para dar suporte ao processo da modernização da agricultura. Mostra uma 

compreensão de que o modelo e as tecnologias já foram desenvolvidos pelos 

centros de pesquisa público e privado, faltando apenas os vetores para levá-las até 

o campo. Eis a tarefa fundamental das ciências agrárias: formar profissionais para 

desempenhar essa função. 

Portanto, como afirma Cavallet (1999), o currículo não é um elemento 

inocente e neutro de transmissão do conhecimento social. Ele transmite interesses 

particulares e visões sociais de futuro, pois transcende o formato organizativo de 

como vai ser construído o conhecimento do profissional, para se constituir 

fundamentalmente na definição dos conteúdos, objetivos e compromissos que esses 

                                                 
56

 Apenas na cidade de Mossoró, existem 33 projetos de assentamentos criados pelo INCRA, 
ocupando uma área de 69.700,01, onde residem 3.246 famílias (INCRA, 2009).  
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profissionais irão levar para a sua vida após a universidade. É nesse sentido que se 

justifica a imensa pressão exercida sobre o sistema educacional, para que os 

objetivos do poder econômico se tornem questão central nas grades curriculares. 

Para alguns dos assessores entrevistados, a contradição é a prioridade do 

Estado pela lógica do agronegócio. Nesse sentido, a reprodução da família 

agricultora não é levada em consideração, o que contribui para a formação de 

profissionais incapazes de trabalharem com eficácia com a agricultura familiar. 

Praticamente, é ausente da grade curricular dos cursos das ciências agrárias 

disciplinas que abordem com profundidade esse setor, social e produtivo, assim 

como de que forma está inserido no rural e na sociedade. A raiz desse problema é a 

própria lógica da construção do conhecimento através de um ensino 

descontextualizado e fragmentado, em que um departamento não se relaciona com 

outro.  

Não se conecta, por exemplo, o estudo de solo com as qualidades de vida 

dos agricultores. Ou ainda, os estudantes não aprendem o solo como uma coisa viva 

e como recurso natural essencial, onde as famílias vão estar se reproduzindo e 

produzindo alimentos, para se reproduzir, enquanto segmento que tem na 

sustentabilidade o meio fundamental da sua vida. Nas ações profissionais, 

predomina uma visão tecnicista e economicista, repassada no processo formativo, 

que o solo é apenas um substrato inerte à espera de fertilizantes químicos, 

sementes produzidas em laboratórios e manejo com maquinários modernos, para 

gerar, em curto prazo altas rentabilidades.   

Como é uma formação fora de contexto, não raramente, ela termina sendo 

inútil mesmo para os segmentos para o qual pretende formar seus profissionais: a 

atividade agrícola de produção intensiva e, em grande escala, da agricultura 

convencional. Na realidade, a grade curricular, mesmo presa a essa lógica, termina 

não formando profissionais para desenvolverem suas atividades nessa perspectiva 

de produção, já que esses setores geralmente preferem trazer seus principais 

profissionais de universidades que são referência nacionalmente. Nesse sentido, 

nem conseguem desempenhar um papel satisfatório com a agricultura familiar 

predominante na região, nem para o segmento da agricultura convencional que, em 

tese, objetiva trabalhar.   

Uma formação adequada para trabalhar com a agricultura familiar e com os 

assentamentos rurais requer uma imersão investigativa nas características sociais, 
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culturais, ambientais e econômica, como esse tipo de agricultura se desenvolveu e 

sobreviveu em condições adversas, sem apoio das políticas públicas, ou até mesmo, 

com o Estado agindo contrário a sua existência. Isso só foi possível porque essas 

famílias agricultoras tiveram como um dos suportes principais uma convivência 

virtuosa com as características sociais e ambientais locais, o que significa a 

necessidade de uma formação com compreensão histórica e holística, que reflita as 

atividades produtivas de forma sistêmica, centrada na sustentabilidade e na idéia de 

longo prazo. 

Como bem explica Cavallet (1999), embora a ciência seja dividida para fins 

didáticos, a vida é única. Cada disciplina pode agregar novas visões do todo, 

complementando, ampliando e contextualizando suas particularidades. Mas, caso 

não haja uma opção clara pela interdisciplinaridade, no sentido de entendimento e 

viabilização dos valores essenciais da vida, a fragmentação poderá ser 

perigosamente perniciosa. Nessa concepção de ciência tecnicista, a realidade é 

reificada, e os futuros profissionais são treinados para difundirem tecnologias 

geradas em outros ambientes como solução única, sem problematizar o contexto 

local em que elas serão aplicadas, assim como desconsiderando os seres humanos, 

homens e mulheres, que fazem agricultura. 

Nas palavras de um assessor, a formação acadêmica deve abranger o 

sentido de universidade de buscar compreender as diversas dimensões da vida em 

que o conhecimento especializado só pode existir se estiver contextualizado. 

 
A universidade já está colocando a idéia de universo. É necessário 
entender o que é a vida para os agricultores, porque eles sabem o 
que é a vida, aquela vida que eles vivem. Saber do específico, mas 
também saber do todo contextualizado; por isso é imprescindível a 
interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Como o específico faz 
parte do todo. As áreas do conhecimento devem estar conectadas 
(Assessor da Terra Viva – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Pimentel (2007) salienta que o peso das disciplinas técnicas na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), onde estudou, em relação àquelas 

relacionadas com as áreas humanas, é extremamente desproporcional, em que 

92,5% estão relacionadas com a formação meramente técnica de difundir 

tecnologias, independente da realidade em que os futuros profissionais irão 

trabalhar. Esse perfil contribui para uma formação distante da reflexão necessária 

sobre a realidade das relações sociais existentes no espaço rural, tendo como 
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conseqüência uma formação voltada para se enxergar o animal, o plantio, o 

mercado, o rebanho, em que condições eles estão se alimentando, sem perceber 

que a centralidade são as pessoas e o ambiente no qual estão inseridos. Além 

disso, essa prioridade pelas disciplinas técnicas, independente do seu conteúdo, 

subjetivamente passa uma noção de que elas é que realmente são importantes para 

a vida profissional; as restantes são marginais, apenas têm uma função de 

complemento, ou como diz a canção: “prá não dizer que não falei das flores”. 

Um assessor agrônomo, quando relata a lacuna na formação social durante o 

curso, assim como a forma como as disciplinam não se encandeiam, afirma: 

  
A Agricultura Familiar é uma coisa bem abrangente e complexa, em 
que o profissional tem que ter uma visão que abarque várias áreas. 
A parte social é muito importante, não apenas à técnica, mas 
também a gestão, a organização, a participação. Até que a gente viu 
um pouco de cada uma dessas coisas, mas no final do curso não se 
consegue juntar tudo isso, pois vê essas coisas de forma 
desmembrada (Assessor da TECHNE – Pesquisa de campo, 2009). 
 

Em virtude deste distanciamento muito grande, o profissional não sai 

preparado para trabalhar em agricultura familiar. Se existem bons profissionais com 

experiências com agricultura familiar, essa formação não foi adquirida na 

formalidade da universidade; ela está relacionada com a vivência do trabalho e a 

busca individual por conteúdos adequados. Por isso, existe muita dificuldade das 

entidades de assessoria em encontrar bons profissionais para trabalhar com esse 

público, porque, como afirma um assessor, a universidade não tem essa 

preocupação no processo de formação. 

 

É um contraste daqueles que a gente não consegue nem mensurar, 
é um descompasso muito forte. Não temos na faculdade formação 
que a ATES exige: trabalhar numa perspectiva da agroecologia, 
levando em consideração as questões de gênero e de geração, 
intervir na sociedade de forma mais coletiva. Não prepara a gente 
para isso (Assessor da Coopervida – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Mas o problema da formação profissional não se restringe às áreas das 

ciências agrárias, abrange também os cursos das áreas humanas. Sendo assim, 

pode-se concluir que a questão central é o lugar que o rural e a agricultura de 

caráter familiar e camponesa ocupam no ensino e nas investigações das 

universidades. Essa negligência se justifica a partir de uma compreensão dominante 
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implícita no âmbito universitário, calcada na idéia do progresso e da evolução social 

de ver esse lugar e esses segmentos sociais como anomalias em fase de extinção 

pelo processo de expansão do progresso tecnológico (AMIN & VERGOPOULOS, 

1977).  

Mesmo nas abordagens com uma perspectiva transformadora, centrada nos 

clássicos do marxismo, a formação é bastante limitante para uma intervenção de 

assessoria contextualizada em assentamentos rurais. De acordo com as entrevistas 

realizadas com as profissionais do serviço social, deduz-se que a formação 

profissional tem uma ausência de preocupação para uma intervenção no espaço 

rural. No geral, volta-se para o urbano, serviços públicos e empresas privadas. Aqui 

também os exemplos que prevalecem em sala de aula são centrados para 

futuramente trabalhar na cidade e com questões urbanas e seus problemas atuais  

Como explica essa assessora, sua formação tem uma perspectiva de 

transformação, fundamentada nos clássicos do marxismo, mas fica patente que a 

grade curricular não tem esse diálogo com as características do rural e do Semi-

Árido, que possibilite uma intervenção contextualizada. 

 
O que a academia contribui é na capacidade de investigação que a 
gente treina muito lá. O olhar investigativo nos ajuda a encontrar 
caminhos, entender a realidade colocada à nossa frente. Essa é a 
contribuição importante. O contato com alguns debates teóricos na 
linha da transformação, no caso de autores como Gramsci e Marx. 
Mas por outro lado, a academia não instrumentaliza, não contribui 
com a ação do trabalho, é muito na lógica do teórico. Existe uma 
lacuna sobre a reflexão da questão agrária. O que aproxima da 
questão agrária é em relação aos movimentos sociais. Mas a 
formação centra em outro público: jovens infratores com problema 
com a lei, problemas em favelas, etc. Falta discutir mais sobre 
regiões, poder local, políticas públicas para o Semi-Árido. Fica muito 
na leitura histórica, não afunila. Quando esses assuntos são 
abordados (sobre o rural) é pontual, em seminário (Assessora da 
Terra Viva – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Nessa entrevista, percebe-se a perspectiva de uma formação do conteúdo 

transformador do serviço social, mas com espaço exíguo no percorrer do curso para 

compreender as particularidades da questão agrária, dos seus sujeitos e seus 

processos. Essa realidade se apresenta também na própria dificuldade do curso 

construir possibilidade de estágio nesse setor.  

 
Pensando na classe trabalhadora, a formação de Serviço Social, ela 
contempla, mas pensando especificamente na reforma agrária, na 
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agricultura familiar, fica muito a desejar. Na realidade, a gente 
aprende a trabalhar na assessoria nos assentamentos na prática. 
No curso da gente, em quatro anos, só tem uma disciplina que 
abrange a discussão agrária; o rural no curso é muito pouco! Você 
vai estagiar com menor, criança e adolescente infrator, então você já 
vai pegando uma bagagem. Mas na reforma agrária, as propostas 
de estágios são pouquíssimas (Assessora da TECHNE – Pesquisa 
de campo, 2009). 

 

Uma integrante da Unidade de Articulação, que participou das entrevistas 

com os profissionais que iriam trabalhar na ATES no convênio INCRA/Sebrae, relata 

a ausência de sintonia com as questões importantes para o trabalho em 

assentamentos rurais em uma perspectiva de transição agroecológica e o restante 

dos conceitos tratados no Manual, inclusive na área social. 

 
Tive a oportunidade de entrevistar vários, junto com o INCRA e 
Sebrae, para comporem as equipes de Ates e foi lamentável. O 
pessoal da área social nada sabia de agricultura familiar, nem de 
gênero, nem de agroecologia, nem de economia solidária... esses 
profissionais no máximo tinham feito uma disciplina optativa sobre 
agricultura familiar ou algo parecido (Integrante da Equipe de 
Unidade de Articulação da AACC – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Diante do exposto, é possível afirmar que o rompimento de uma visão de 

mundo inexoravelmente caminhando em direção ao urbano e a industrialização, 

mesmo com importantes contrapontos em termo de reflexões teóricas, que mostram 

o equívoco dessa abordagem de evolução linear, tais como: Harvey (2004), Santos 

(2006), Shanin (2008) e Ploeg (2008), principalmente em países com a permanência 

de uma numerosa população trabalhando e vivendo no rural, ainda não contagiou 

nossas universidades. Assim, permanece uma leitura abstrata do meio em que estão 

inseridos, independente da área de conhecimento. 

 

 

5.2.2 Formação paralela: subsídio para atuações futuras 

 

A formação acadêmica nunca fica restrita ao conteúdo e grade curricular 

definido oficialmente. A maioria dos estudantes vivencia esse período em um 

momento de suas vidas em que estão buscando constituir e definir suas identidades 

e valores. Nesse sentido, estão abertos a novidades e possibilidades que podem ser 

encontradas tanto nos espaços formais como naqueles constituídos pelas relações 
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sociais e movimentos existentes no espaço acadêmico, principalmente nas 

universidades públicas, que possibilitam maior tempo dedicado na universidade. 

De acordo com Pimentel (2007), a universidade, com todas as dificuldades e 

limitações, ainda tem permitido com os alojamentos, restaurantes universitários, 

congressos, seminários, encontros estudantis, entre outros, espaços de convívio, 

que facilitam o encontro entre os estudantes que não somente nas salas de aulas. 

Espaço este que se tornam um ambiente de formação extracurricular. 

A experiência do curso de agronomia é muito ilustrativa nesse sentido. 

Pimentel (2007) vai citar uma série de movimentos e movimentações 

extracurriculares existentes na UFRRJ. Alguns estão mais vinculados as discussões 

políticas e organizativas dos estudantes, como o Centro Acadêmico; outros mais 

preocupados com a idéia de uma contraposição ao método convencional da 

agricultura, através de Grupos Ecológicos para discutir e realizar práticas 

relacionadas com a agroecologia, os estágios de vivência em assentamentos e 

comunidades rurais, fazendo com que seus participantes tenham um contato, ainda 

na academia, o que possibilita redirecionar suas formações. 

Essas ações também se estendem para o âmbito cultural, como os Centros 

de Tradição (Gaúcho, Mineira, Nordestina), os grupos musicais e de teatro. Enfim, 

uma miríade de ações que, de forma intencional e articulada ou espontânea e 

fragmentada terminam por se constituir como um caldo de contracultura, com forte 

influência no futuro profissional desses estudantes. 

De acordo com as entrevistas com profissionais de assessoria da ATES, 

formados na Universidade Federal Rural do (UFERSA), tanto no curso de 

Agronomia como no de Veterinária, é muito presente esse sentimento da 

importância dos espaços paralelos de formação como determinantes para 

subsidiarem sua atuação nos assentamentos rurais, numa perspectiva apontada 

pelo Manual de ter como foco a agroecologia, metodologias participativas, dando 

relevância às questões de gênero e geração, como nessa afirmação abaixo. 

 
Tem pessoas (assessores) que não têm muita dificuldade porque 
participou do Grupo Verde, do Centro Acadêmico, vivenciou isso 
que está no Manual para além dos muros da universidade. São 
coisas que a gente via que foram fundamentais na nossa formação 
e que não estavam na grade curricular, mas nos espaços 
alternativos. Agora quem não vivenciou essas experiências 
extracurriculares tem uma dificuldade enorme de trabalhar na ATES, 
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e isso a gente percebe nas nossas entidades (Assessor da 
Coopervida – Pesquisa de campo, 2009). 

 
 

O início do movimento da agricultura alternativa, na década de 1980, que 

colocava em questão o conteúdo e o formato da prática da produção de alimentos 

baseado nos pressupostos da revolução verde, referência quase absoluta na grade 

curricular, foi motivo de grande preconceito, e até mesmo perseguição de 

professores e estudantes, que estavam construindo o Grupo Verde de Agricultura 

Alternativa (GVAA), criado em agosto de 1985. Esse processo se deu através da 

participação de estudantes da então Escola Superior de Agricultura de Mossoró 

(ESAM), na dinâmica nacional do movimento estudantil da Agronomia, que em seus 

fóruns, como o Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia (CONEA), 

Congresso Brasileiro de Iniciação Científica em Ciências Agrárias (CBICCA) e 

Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa (EBAA), este em parceria com outros 

movimentos e entidades da sociedade civil, incentivam a contraposição à formação 

profissional, baseado nos pressupostos da modernização da agricultura.  

Uma das iniciativas para isso era a constituição de Grupos de Agricultura 

Alternativa que, ao mesmo tempo em que faziam o debate, criavam áreas nas 

universidades para fazerem experimentos agrícolas, que mostrassem a viabilidade 

produtiva de uma agricultura sem fertilizantes químicos e agrotóxicos (CUNHA, 

2005). Naquele momento, ainda não se falava em agroecologia como uma 

alternativa mais global de caráter produtivo, social e político ao processo da 

revolução verde. O centro das preocupações era mostrar, por um lado, os riscos 

ambientais e alimentares do modelo da agricultura convencional; por outro lado, 

demonstrar a viabilidade técnica de se produzir sem artificializar o processo, a partir 

de uma compreensão dos ciclos dos recursos naturais.  

Alguns que vivenciaram esse período acreditam que essa experiência não 

compreendida pela maioria do corpo discente e docente da universidade, naquele 

momento, contribuiu, no formato de sementes da transição, para que atualmente 

tenha mais espaço e sensibilidade para se pensar a agricultura de forma mais 

sustentável. Ainda que predomine a hegemonia do pensamento que, uma atividade 

agrícola viável, é apenas aquela desenvolvida em grande escala, voltada para 

exportação e com os aparatos tecnológicos mais modernos.   

 



 171 

Produção orgânica era o top de linha. Ainda não se falava em 
agroecologia. Mas para os participantes do Grupo Verde que 
iniciaram esse movimento, foi muito difícil. Eram excluídos e 
marginalizados. Era uma formação extracurricular. Acho que hoje 
melhorou, tem disciplinas que discute a sustentabilidade, 
convivência com o Semi-Árido, mesmo sabendo que o agronegócio 
tem uma força violenta (Assessora da TECHNE – Pesquisa de 
campo, 2009). 

 

 
Aqui também, quando se discute a importância da vivência acadêmica para 

além da grade curricular oficial, percebe-se que esses espaços foram determinantes 

para os profissionais da área social, como bem atesta esta declaração: 

 
O que contribuiu para eu trabalhar na assessoria aos 
assentamentos da reforma agrária foi minha participação no 
movimento estudantil, que me propiciou uma formação 
extracurricular, porque aí você lida com outras coisas que a 
formação na sala de aula não te dá: aprende a fazer reunião, lidar 
com grupo, também fica mais aberto ao mundo político, 
compreender e fazer análise da conjuntura, etc (Assessora da 
TECHNE – Pesquisa de campo, 2009) 

 

 

5.2.3 Oportunidades de formação na vida profissional 

 

Caso seja correto o discorrido acima sobre uma formação acadêmica em 

descompasso com aquela que a atividade de assessoria aos assentamentos exige, 

seria razoável prever um intenso processo de ações formativas para os profissionais 

envolvidos com a política de ATES, no sentido de suprir tais lacunas e na busca de 

uma aproximação com o foco da agroecologia, em termos de concepção e 

metodologia. No entanto, de acordo com o colhido na pesquisa, não é isso o que 

acontece, mesmo estando anunciado na proposta, como bem atesta o representante 

do INCRA, quando comenta a experiência no Estado. 

 
Não temos um processo de capacitação sistemático nem para a 
assessoria nem para os agricultores. Esse sentimento já vem desde 
o Lumiar e permanece agora na ATES. No convênio com o Sebrae, 
este ficou responsável para garantir a capacitação como 
contrapartida, mas era dentro do pacote que eles já tinham. E houve 
muito choque com eles por isso (Superintendente do INCRA/RN – 
Pesquisa de campo, 2009). 
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 Por parte da assessoria e suas entidades, o descrédito e a crítica são ainda 

mais contundentes, quando enfatizam a dificuldade de órgãos públicos viabilizar 

pelo Estado as capacitações. As experiências existentes foram muito 

desencontradas em termos de concepção, demonstrando um arranjo que, se por um 

lado conseguiu colocar essa política pública em movimentos, por outro, não 

significou uma unidade programática nos seus objetivos. Oscilava entre a concepção 

da ATES, em uma perspectiva agroecologia e os princípios do Sebrae de 

empreendedorismos, competitividade, qualidade total, etc. 

Nesses anos de ATES, analisados nesta pesquisa, do convênio 

INCRA/Sebrae (2005 – 2007) e no do INCRA, através de licitação (2008), foram os 

esforços das instituições e redes através de financiadores internacionais e 

brasileiros, que buscaram desenvolver um processo de capacitação de forma 

sistemática que subsidiasse as assessorias e os próprios assentados nas temáticas 

apontadas no Manual de ATES.  

Como indica essa intervenção, os espaços oficiais não tinham muita 

credibilidade. Na realidade, eram aqueles forjados pelas entidades e redes, que 

estavam mais em sintonia com as demandas do programa. 

 
Era tudo fachada, oficialmente não tinha disposição para perseguir 
os objetivos da ATES como a agroecologia. Os espaços reais de 
discussão se deviam pelas conquistas das instituições. A formação 
das redes, a Rede Pardal, a ASA, etc. Aí é um espaço importante, aí 
você discute, coloca suas angústias, pensa em como dar um outro 
rumo ao que estamos fazendo no campo (Assessora da TECHNE – 
Pesquisa de campo, 2009). 

 

Na ausência oficial de um processo constante e sistemático de formação, que 

viesse a atender às demandas do proposto pelo Manual de ATES e do cotidiano nos 

assentamentos, a assessoria tinha que suprir essa debilidade na própria dinâmica 

do trabalho, porque os desafios profissionais que se apresentavam no campo os 

obrigavam a se capacitarem no percurso da ação. São forçados a pensar, a buscar 

soluções na prática, mas o programa em si não dá suporte para esse processo.  

Logicamente, esse esforço das instituições e dos próprios profissionais, 

alcançariam resultados bem superiores, caso houvesse uma formação robusta e 

permanente que se constituísse como ferramenta para o exercício cotidiano da 

assessoria. Ela iria contribuir como espaço de reflexão do que estava sendo feito no 

campo, oportunidade para preencher as lacunas deixadas pela formação 
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acadêmica, em contraponto a uma tendência de pragmatismo na ação da ATES, de 

apenas “apagar fogo”, centrado naquelas demandas imediatas, sem capacidade de 

ter uma postura propositiva e de visão estratégica, de longo alcance, que pudesse 

indicar para uma mudança estrutural e de concepção de fazer agricultura e de se 

relacionar com os recursos naturais. 

Em termos de política oficial, durante esse período analisado nesta pesquisa, 

a ação principal de formação desenvolvida para profissionais que trabalham com 

assessoria, incorporando reivindicação e elaboração dos movimentos sociais, foi 

Curso de Especialização através de convênios entre o MDA e Universidades 

públicas. Essa experiência ofereceu aos profissionais e estudantes recém-formados 

uma formação contextualizada com o debate teórico, em torno da questão agrária, 

do campesinato e da agricultura familiar. Porém, também não deixou de apresentar 

uma série de problemas operacionais, como atrasos nos salários dos professores 

contratados e nas bolsas dos estudantes, além de constante suspensão do curso 

pelo fato de os recursos não terem sido repassados às universidades.  

Mesmo com esses contratempos que terminam influenciando negativamente 

no desempenho da formação, essa experiência propiciou aos participantes uma 

contextualização teórica da questão agrária brasileira, servindo de base para a 

atuação futura em áreas de assentamento da reforma agrária. Segundo informações 

de uma participante, no Rio Grande do Norte, oito profissionais tiveram essa 

possibilidade, fazendo esse curso na Universidade Federal do Ceará (UFC), que 

envolveu profissionais de vários estados do Nordeste.  

Além dos problemas citados em relação ao funcionamento da especialização 

e a descontinuidade recorrentes da ATES nos Estados, após o término do curso e 

na volta para seus Estados, encontraram o programa parado e muitos tiveram que 

buscar outras alternativas de trabalho. Uma das assessoras é muito categórica 

quando fala sobre a importância dessa especialização, relacionando com a 

concepção do seu curso de veterinária.  Afirma que o sentido mesmo da 

especialização, não foi de aprofundamento do apreendido na graduação, mas na 

realidade, de uma verdadeira formação contextualizada para trabalhar com o público 

da reforma agrária. 

 
Já na especialização foi diferente e foi uma coisa do Estado para 
formar profissionais para trabalhar com agricultura familiar 
camponesa, no sentido de suprir uma demanda para os 
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profissionais que estavam saindo da universidade e não se 
encaixavam nas diretrizes definidas pelo MDA. No geral, era para 
reformar aqueles profissionais, não era para aprofundar (assessora 
da Terra Viva – Pesquisa de campo, 2009).  

 

De tudo o que foi dito nessa parte sobre as oportunidades de formação na 

vida profissional da assessoria, parece claro que não será apenas por iniciativa do 

Estado que acontecerão as mudanças apontadas no Manual, como a transição de 

paradigma em relação ao rural e à agricultura para uma perspectiva agroecológica. 

Nesse sentido, seus avanços dependem, inexoravelmente, das ações desenvolvidas 

pelos setores da sociedade mais identificados com essas mudanças, buscando 

construir processos que dê visibilidade a essas idéias, dando-lhes mais legitimidade 

social e possibilitando maior pressão nas diversas esferas públicas, com vistas a 

desenvolverem políticas consistentes nessa direção. 

 

 

5.3 Qual a concepção, ou para que mesmo assessoria? 

 

5.3.1 A leitura da assessoria 

 

Pelo menos em tese, existe atualmente um grande esforço para superar o 

formato convencional de assessorar assentamentos e comunidade rurais, 

historicamente centrado na idéia de levar novos conhecimentos e tecnologias que 

pudessem substituir seus modos “atrasados” de vida e de produção. Nessa 

concepção, predominava a leitura em que o motivo da situação vivida por essas 

comunidades estava relacionado aos seus costumes e sua cultura, avessa às 

novidades trazidas pela modernidade. Então, o maior desafio do serviço de 

assessoria rural era, de diferentes formas, “abrir a cabeça” dos agricultores, para 

aderirem à lógica da modernização da agricultura, através de implantação de 

pacotes tecnológicos exógenos como condição sine qua non para progredirem e 

alcançarem o desenvolvimento. 

Portanto, é o sentido mais amplo de desenvolvimento, que é posto em 

questão para se pensar uma nova concepção de assessoria rural. Como bem 

explica Escobar (1997), ele tem que ser visto como uma invenção e experiência 

histórica singular, portanto nada natural. Isso significa que pode ser reinventado de 
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modos distintos da versão atual. Parece não existir dúvida para significativos 

segmentos sociais, inclusive a comunidade científica, sobre o esgotamento dos 

modelos clássicos de desenvolvimento, incluindo seus instrumentos pedagógicos. O 

problema é que essa consciência revelada nos discursos recheados de palavras, 

como ecológicos, agroecológico, sustentabilidade, participação, não se ajustam com 

as ações tomadas pelos atores, públicos e privados.  

De acordo com Enrique Leff (2001), as ações continuam deficitárias, com uma 

visão em que estejam no centro da proposta de desenvolvimento as dimensões 

ambiental, equidade social e sustentabilidade, tendo como suporte a valorização da 

diversidade étnica e cultural da espécie humana, através do fomento de diferentes 

formas de manejo produtivo da biodiversidade, em harmonia com a natureza. 

Para Ploeg (2008), a forma atual hegemônica de compreender o mundo 

continua sendo determinada pelo paradigma da modernização, iniciado na década 

de 1950 e posto em prática nas décadas que se seguiram. A ciência se tornou cega 

perante as realidades (e alternativas) que se desviam dessa concepção, vistas como 

incompatíveis com o mundo moderno. Todo esse processo foi e continua sendo 

alimentado por um controle crescente por parte das grandes corporações 

transnacionais de todo o sistema de produção agroalimentar politicamente 

articulada, que, em última instância, determina em que direção devem seguir as 

mudanças 57.  

Essa dificuldade de concretizar uma nova abordagem sobre o 

desenvolvimento também está presente na atividade de assessoria rural, como bem 

esclarece Mussoi (2008) em um estudo comparativo realizado no Brasil e 

Moçambique, quando afirma que  

 
O Desenvolvimento Sustentável efetivo requer estruturar a produção 
e promoção de conhecimentos, com vistas a socializar a consciência 
crítica e os instrumentos cognoscitivos necessários para contrapor 
as múltiplas formas de dependência e dominação. Tal 
reestruturação precisa que as novas idéias confrontem-se com 
aquelas até agora dominantes nos espaços das políticas públicas. É 
necessário impulsionar a participação popular nos sistemas de 
produção e socialização do conhecimento, sem cooptação. E isto, a 

                                                 
57

 Morais et al (2008), no livro com o sugestivo título de  “As cidades cercam os campos”, mostra 
como os antigos coronéis do campo modernizaram-se, fazendo alianças com os ricos da cidade – 
compradores de terra, bancos, indústria, parlamento e judiciário, obstaculizando qualquer 
possibilidade de mudança estrutural no meio rural brasileiro. Ou ainda, Ploeg (2008) quando analisa o 
que denomina de Impérios Alimentares, para caracterizar as superestruturas dos mercados 
globalizados. 
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extensão rural (e, igualmente, a pesquisa agropecuária) nos dois 
países enfocados com seus padrões metodológicos, ainda baseado 
em modelos clássicos, tem muito a avançar (MUSSOI, 2008, p. 
198). 

 

A atuação da assessoria, por priorizar uma abordagem tecnicista para 

enfrentar os problemas vivenciados pelas comunidades rurais, vendo como 

horizonte alternativo fundamental a inovação tecnológica dentro da lógica da 

modernização da agricultura, deixou marginalizado outras variáveis de caráter 

histórico e estrutural, como a estrutura agrária concentrada, as opções e o papel do 

Estado através das políticas públicas na formatação dessa realidade.  

Paralelo a esse processo dominante, foram emergindo concepções e práticas 

de assessoria que, mais do que se afastando das leituras e pacotes modernizantes 

da revolução verde, constituíram-se como contraponto a partir do pensamento crítico 

de que, como afirma Santos (2005) em reinventando a emancipação social, “a 

realidade não se reduz ao que existe, sendo necessário apontar para além do que é 

hegemônico. Ela, a realidade, também é um campo de possibilidades em que 

formas atualmente marginalizadas podem tornar-se viáveis” (SANTOS, 2005, p. 25). 

Busca-se apostar numa proposta inovadora em relação à prática atual, como 

afirma o relato de um assessor entrevistado. Acha que, mesmo tendendo a não ser 

compreendido ou de encontrar mais dificuldades na realização do seu trabalho, pela 

necessidade de um enfrentamento com o pensamente estabelecido entre os 

próprios assentados e os diversos agentes que atuam na reforma agrária, não 

tergiversa sobre a importância de pautar sua atividade em ações que aponte para a 

mudança no sentido da sustentabilidade. 

 
Se você pensar a longo prazo, insistindo nas nossas concepções, 
vai perceber que os resultados vão aparecer daqui a dois ou três 
anos, e as famílias vão perceber que aquela assessoria era uma 
coisa diferente, que trouxe melhoria de vida para ela. Às vezes, tem 
que fazer, tem que dar conta desses dois campos (mediação entre 
as demandas imediatas exigidas pelos assentamentos e a 
construção de ações que apontem para a sustentabilidade). Mas é 
necessário insistir mais, brigar mais com o banco, para aceitar a 
mata nativa como importante forrageira, por exemplo. Não podemos 
abrir mão das nossas convicções (Assessor da Terra Viva – 
Pesquisa de campo, 2009). 

    

É nesse campo que se encontram as organizações que começaram a surgir 

na década de 1970 e foram tecendo uma nova prática baseada, inicialmente, na 
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agricultura alternativa, problematizando o paradigma da revolução verde e propondo 

uma nova maneira de produção agrícola, que levassem em consideração a 

sustentabilidade ambiental e a qualidade dos alimentos. Esse processo foi evoluindo 

e confluindo para uma diversificação de leituras e práticas, que atualmente se 

identificam com a agroecologia. É o caso das instituições, redes e assessoria, 

objetos desta pesquisa, que compartilham com esses ideais, integrando, no Estado 

e nacionalmente o movimento agroecológico.  

A recusa do termo Assistência Técnica e a opção por se definir enquanto 

assessoria já anuncia esse desejo por uma nova prática e relação com o rural e os 

agricultores. Como afirma Ghizelini (2007), a noção de extensão e assistência 

técnica tradicional está bastante vinculada ao princípio que acha que seus atores 

(extensionistas) são os “donos do conhecimento”, a partir de suas crenças na 

racionalidade técnico-instrumental, como meio para solucionar os problemas 

presentes no meio rural. 

Essa lógica descontextualizada ignora a experiência e os saberes dos sujeitos 

locais, construídos através de gerações, no enfrentamento de dificuldades 

provocadas por fatores ambientais e internos (terra insuficiente para desenvolver a 

policultura como essência da agricultura de base familiar e camponesa, chuva 

concentrada em um período do ano como no caso do semi-árido, entre outros) e 

fatores externos como a lógica predominante do mercado e de atuação do Estado 

adversa à sua realidade.  

Como afirma Wanderley (2001), no Brasil, a grande propriedade e seu modelo 

agrícola, priorizando a monocultura, se impôs como aquele socialmente 

reconhecido, em detrimento do espaço camponês, que se efetuou sob o signo da 

precariedade. Como condição de sobrevivência, o campesinato teve que 

desenvolver uma série de atributos de convivência com essa realidade, incluindo a 

opção por determinadas culturas58, que se tornaram tradicionais na nossa culinária, 

tais como o milho, feijão, mandioca e seus derivados,  que pudessem garantir uma 

autonomia relativa perante os fatores externos.  

                                                 
58

 Garcia Jr. (1989) discute o Princípio da Alternatividade, que significa aquela produção familiar que 
pode ser consumida ou vendida. A cultura da mandioca é um exemplo ilustrativo de alternatividade, 
pois sua produção pode ter vários destinos. Um deles é ser transformada em farinha e goma nas 
tradicionais Casas de Farinha existentes no local ou entorno; outra possibilidade é servir de alimento 
para os animais; pode ainda ser comercializada in natura ou depois de transformada e, por fim, 
constituir-se em poupança, já que ela pode ficar na roça por um longo período sem problemas de 
tornar-se perecível. Isso dar múltiplas possibilidades para a família, de acordo com suas 
necessidades e estratégias.  
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Nessa intervenção a seguir, percebe-se uma busca de uma assessoria que 

fuja do paradigma tradicional e mercantil de repasse de pacotes, dando 

principalidade à função de estimular a reflexão para uma convivência com a 

natureza e entre as pessoas, além da relevância da produção para o autoconsumo 

quando enfatiza a importância de uma boa alimentação, que a terra conquistada 

pode propiciar. 

 
O sentido principal é fazer pensar, caminhar para a autonomia, 
construindo com a assessoria uma relação de parceria, de 
interação. Autonomia individualizando, mas num sentido de 
crescimento. Lembro de uma declaração de uma assentada na 
época do Projeto Lumiar “a TECHNE ensinou a gente viver em 
comunidade”. Acho que é isso: trabalhar o comunitário, a 
convivência com a natureza, que você faz parte dela, da importância 
de comer bem, de você fazer parte de um sistema. Ainda tenho uma 
visão “romântica” da assessoria, não apenas como uma coisa 
mecânica de aplicar pacotes e projetos (Assessora da TECHNE – 
Pesquisa de campo, 2009). 

 

Aqui, o que ganha relevo são os processos endógenos, em detrimento de 

uma leitura de desenvolvimento centrada na ideia da necessidade de adesão ao 

método de transferência de tecnologias exógenas e suas permanentes inovações, 

sem análise crítica da viabilidade e capacidade de adaptação nas condições locais. 

Essa predominância dos inputs externos, em uma lógica mercantilizante da 

produção e do consumo, certamente é um dos fatores de destaque que justifica os 

problemas pelos quais passam os assentamentos aqui investigados, onde os 

projetos de investimentos deixaram como principal herança dívida, inadimplência e 

um sentimento de fracasso entre os assentados, comprometendo o futuro de muitos 

deles enquanto agricultores.  

Mas como realizar uma assessoria diferenciada quando ainda os 

pressupostos da revolução verde, mesmo que colocados sob suspeita, ainda estão 

presente na lógica majoritária das instituições estatais, na assessoria e nos 

agricultores, que, de diferentes formas, com mais ou menor intensidade, adentraram 

nesse modelo? Parece que o momento atual é aquele de uma época de transição 

em que “o velho já morreu e o novo ainda não nasceu”, pelo menos com capacidade 

de se constituir como ampla referência. 

Nas entrevistas com a assessoria, foi constante a presença do dilema entre 

manter firme os princípios da agroecologia durante o trabalho, porém evitando que 
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essa convicção transforme-se em prática autoritária, reproduzindo o que se quer 

negar, isto é, uma relação vertical entre assessoria e assentados. O desafio é 

desenvolver uma metodologia que consiga sensibilizar as famílias para a 

necessidade de refletir criticamente sobre as práticas vigentes, abrindo um canal 

para percorrer um outro caminho.  

No intuito de construir esse processo, aparecem muitas “pedras no meio do 

caminho”. Por um lado, tem a convicção da assessoria de priorizar um processo que 

não comprometa os recursos naturais, como o solo e a mata nativa, em um 

horizonte mais longo e, por outro, os assentados têm as suas convicções, 

geralmente tensionadas pelas necessidades imediatas e praticidade do mundo 

moderno, que nem sempre significa o método mais sustentável. Por exemplo, a 

queimada é menos trabalhoso do que coivara (juntar em montes o que foi 

desmatado e deixar se decompor), mas, no médio prazo, causa erosão e 

compromete a fertilidade do solo; ou ainda, um projeto de investimento convencional 

tende a ser mais facilmente elaborado e liberados os recursos do que um projeto 

melhor elaborado que busque apreender a realidade social e produtiva do local, ter 

um caráter inovativo e participativo, calcado na viabilidade técnica. Essa segunda 

opção exige mais tempo para discussões, assim como um período mais longo para 

sua execução. Na vida real, essas duas racionalidades, o imediato e a 

sustentabilidade, nem sempre se encontram.  

Caso não se tenha uma visão de como se chegará a um processo de 

sustentabilidade, as ações terão sempre um caráter imediatista, pragmático e 

desarticulado com uma proposta, que busque pensar o assentamento em um 

horizonte mais longo. Nesse caso, prevalece, entre os assentados, a visão de que o 

bom técnico é aquele que faz cinco ou seis projetos em série dentro do escritório, 

reproduzindo modelos convencionais, muito preocupados com as exigências dos 

agentes financeiros e displicente com a viabilidade técnica e a sustentabilidade. 

Como já tido anteriormente, essa opção de atender apenas os anseios imediatos, a 

longo prazo, transforma-se em grave problema para a família assentada.  

Nesse contexto, o desafio posto é construir alternativas, estratégias e 

metodologias convincentes, para sair da bitola estreita de uma concepção em que, 

inclusive pressionado pelos próprios assentados que reclamam por resultados 

imediatos, termina por reproduzir um modelo de assessoria que apenas reafirma as 

tendências convencionais. Porém, parece que o legado principal deixado no trabalho 
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de assessoria é quando ela consegue inovar a partir de um pensamento crítico da 

realidade atual, vislumbrando novas possibilidades, tal como afirma essa declaração 

de um assentado que está tentando fazer a transição agroecológica nas suas 

atividades, a partir do estímulo da assessoria. 

 
Os técnicos, depois de muita insistência e questionamento sobre os 
agrotóxicos que a gente usava, fez com que a gente mudasse a 
cabeça. Hoje, nós compreendemos sobre os problemas disso. Essa 
experiência com a agroecologia a gente vai ficar prá sempre e 
deixar para nossos filhos e netos (Assentado de Bonsucesso – 
Pesquisa de campo, 2009). 

 

Entretanto, ao mesmo tempo, o trabalho da assessoria, para ganhar 

legitimidade perante o assentamento, precisa imergir no “mundo do assentamento”, 

respeitando as opções feitas pelos assentados, buscando entendê-las dentro de um 

contexto histórico. Isso significa escutar e dar importância às suas demandas 

emergenciais e prioritárias. Elas podem servir na perspectiva de transição como 

ponto de partida para problematizar tais opções, entendendo que elas têm uma 

razão de ser, existe uma racionalidade definida diante das alternativas que eles 

detêm. Essa é a condição para o estabelecimento do diálogo entre esses dois 

sujeitos, mas sem esquemas fechado e partindo da “sede deles”, como nesta fala: 

 
Tem que ir para o assentamento resolver os problemas que eles 
acham importantes, não os problemas que a assessoria acha que 
devem ser enfrentados, mas que realmente sejam os problemas 
deles a partir deles. Quando a gente vai com uma coisa muito 
planejada, reunião com mulher, jovens, formar grupos, termina não 
dando espaço para eles expressarem seus problemas. Porém, uma 
coisa fundamental é o tempo e continuidade do trabalho para 
diagnosticar quais os problemas a partir deles, para posteriormente 
construir um planejamento de intervenção. Para isso, tem que partir 
da assessoria a sensibilidade de saber ouvir para contribuir para 
matar a sede que eles estão sentido, não a nossa sede, que 
achamos que é a sede deles (Assessora Terra Viva – Pesquisa de 
campo, 2009). 

 
 

Fica o desafio de definir metodologicamente como trabalhar as questões 

imediatas e um processo mais estratégico de caráter estruturante, compreendendo 

que, na prática, sem sempre é fácil harmonizar essas duas vertentes aqui 

analisadas. Às vezes, elas se apresentam de forma concorrente, contraditória e de 

difícil conciliação. Por isso, a necessidade na atuação da assessoria em evitar os 

extremos de, por um lado, tentar impor a todo custo à visão agroecológica, o que 
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significa sair de um pacote para entrar em outro. O pêndulo oposto é naturalizar o 

modelo convencional com uma postura conformista em virtude das resistências 

daqueles que já vivenciaram a revolução verde e estão praticando esse tipo de 

agricultura há décadas, manejando a terra de forma convencional, fazendo 

queimadas, usando agrotóxico, sem nenhuma reflexão crítica.  

Mesmo existindo uma grande parte dos agricultores que guardam em suas 

práticas muitas das características das tradições campesinas no trato com a 

agricultura, existe uma idéia generalizada nesses assentamentos que o progresso 

vem de fora. Sem dúvidas, essa é uma das principais vitórias do ideário da 

modernização da agricultura, significando uma desvalorização e erosão dos 

conhecimentos e práticas tradicionais. Nesse caso, o sentido da assessoria técnica 

é historicizar o desenvolvimento da agricultura junto com as famílias, levando em 

consideração a cultura e as tradições locais, mas ao mesmo tempo propiciando 

reflexões sobre possibilidades de inovações, tendências e leituras mais amplas 

sobre a dinâmica da sociedade e da agricultura.  

Essas ações contribuem para desnaturalizar as opções que os assentados 

estão praticando, entendê-las como processo histórico passível de modificação, 

como bem afirma este entrevistado: 

 
Ele tem que perceber o agricultor na sua história e no seu ambiente. 
Na sua forma de pensar e de ver o mundo. Porque se não, você vai 
falar, falar e fica o dito pelo não dito. A obra de Paulo Freire foi muito 
importante para compreender a situação atual do assentado. 
Olhando não apenas para o indivíduo agricultor, mas para o 
indivíduo que tem uma família, que tem uma relação entre as 
pessoas da comunidade, mas que, ao mesmo tempo, precisa se 
organizar para viver em sociedade. Talvez no primeiro momento ele 
pode não compreender a necessidade da organização, mas, com o 
tempo, ele vai entender que isso é fundamental. Aí o aporte técnico 
é fundamental para potencializar esse processo (Assessor da 
TECHNE – Pesquisa de campo, 2009). 

 

 Pelo tempo restrito que a assessoria tinha para cada assentamento, buscou-

se uma metodologia de trabalho que não ficasse presa a uma atuação 

generalizante, como se a realidade fosse uma unidade. Nesse sentido, procurou-se 

ver aquelas pessoas mais identificadas como a agricultura, abertas a inovações e 

que já estivessem, mesmo sem reflexão, realizando atividades com princípios 

agroecológicos. Esse público poderia estar mais aberto para construir processo de 

transição agroecológica. 
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 A partir desses agricultores e agricultoras, foram se constituindo experiências 

inovativas dentro dos assentamentos através de pequenos grupos, que começaram 

a aprofundar a discussão e práticas agroecológicas. Essa opção tem como objetivo 

fazer com que essas iniciativas tornem-se contraponto ao modelo convencional e 

referência de uma nova concepção de agricultura, podendo ser replicadas dentro do 

assentamento. 

 Para que esse processo tivesse um bom resultado, esses grupos foram 

privilegiados com uma atenção especial da assessoria e com investimentos em 

capacitação, através de cursos sobre agroecologia e intercâmbio, que lhes 

propiciassem visualizar experiências exitosas já em andamento. Essas ações 

serviram de incentivos e aprendizagem para desenvolver suas atividades em seus 

assentamentos. 

 Pode-se perceber que uma das grandes virtudes dessa estratégia é a 

existência, hoje, de um número significativo de famílias que fizeram a opção pela 

agroecologia, com importantes experiências dentro dos assentamentos que integram 

esta pesquisa. Elas exercem um papel de multiplicadora e defensora da importância 

da opção por uma atividade agrícola que privilegie a soberania alimentar e 

desenvolva uma agricultura sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, que 

potencialize os recursos endógenos, através de adubação orgânica e defensivos 

caseiros feitos no próprio assentamento. Em uma realidade como a atual em que a 

agricultura foi praticamente artificializada, prevalecendo a lógica do produtivismo, 

mesmo nas opções governamentais, a existência de agricultores convencidos e 

praticando uma outra agricultura não é pouca coisa. Isso tem um enorme potencial 

de gerar uma nova consciência. 

 Por outro lado, a parte negativa dessa opção é que o restante do 

assentamento tende a se sentir preterido em relação aos “escolhidos”. Alimenta um 

sentimento de privilégio de poucos que tem uma atenção especial da assessoria, 

que viajam para ver novas experiências e participarem de capacitações, enquanto a 

maioria fica isolada desses processos. Nesse caso, o resultado, no lugar de virtuoso, 

em que as experiências agroecológicas se estendam por todo o assentamento, pode 

se transformar em um ciclo vicioso em que elas e seus participantes se isolam, 

perdendo a possibilidade de interlocução com o restante da comunidade. 

 Essa fala de uma integrante do grupo da horta é bem ilustrativa em relação ao 

descompasso da opção por priorizar um grupo: 
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Tem muita gente por aí que diz que não vê futuro. Só querem andar 
(suposição que a assessoria passa um tempo no assentamento e 
vai embora); que só olha para o grupo das mulheres, mas eu não 
tenho nada contra não. Tem ajudado muito a gente (Assentada de 
Planalto do Retiro – Pesquisa de campo, 2009).  

 

Uma fragilidade percebida no funcionamento das equipes de ATES é uma 

dificuldade de seu funcionamento orgânico, já que são compostas por profissionais 

de diferentes áreas. Á medida que não se consegue uma atuação conjunta, 

compromete-se a própria idéia da agroecologia, de perceber os obstáculos e 

possibilidades de forma sistêmica em que as questões produtivas, sociais e políticas 

estão entrelaçadas, portanto, em última instância, indivisíveis. 

Mesmo sendo considerada uma importante conquista a obrigatoriedade de 

profissionais dessa área, principalmente dos cursos de Serviço Social, Pedagogia, 

Sociologia, desde o Projeto Lumiar e reafirmado agora na ATES, foi muito frisado 

que existe na prática uma dificuldade de como deve funcionar uma equipe 

multidisciplinar. Na ausência de reflexão e elaboração, que possa dar conta dessa 

tarefa, o que tem sido praticado é burocraticamente dividir a equipe entre técnicos 

responsáveis pela parte produtiva e profissionais da área social para pensar 

atividades específicas com segmentos, como as mulheres e jovens, além de 

políticas públicas sociais.  

Nas entrevistas foi lembrado que, desde o Projeto Lumiar, pessoas da 

assessoria da área social vêm tentando incentivar essa discussão, inclusive com a 

realização de um encontro desse setor para aprofundar sua atuação na assessoria 

como um todo. Porém, pela própria interrupção do programa, essa discussão foi 

esquecida, não sendo retomada na ATES. No geral, parece claro a existência de 

uma lacuna e falta de iniciativa, por parte do programa em desconstruir o formato 

vigente. 

A tarefa fundamental seria ir além da multidisciplinaridade e entrar na 

transdisciplinaridade, saindo do formato atual de uma divisão estanque de papéis 

dentro da equipe, para uma atuação diversificada, mas integrada, a partir de leituras, 

estratégias e ações unificadas em que cada atividade potencializasse os objetivos 

mais gerais da assessoria. Uma atuação em equipe, de aproximação e contribuição 

mútua, para que o funcionamento dos grupos, o processo de gestão e organização, 

as relações de convivência no assentamento possam vivenciar e incorporar todas as 
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dimensões. Pois, para a mudança possível e necessária, é imprescindível uma 

compreensão que abarque os aspectos sociais, políticos, ambientais e produtivos, 

constituindo-se em um todo, formado por parte, porém indivisível. 

Ou seja, a realidade se apresenta de forma misturada, como na fala a seguir. 

O necessário é avançar na compreensão de como dinamizar e potencializar uma 

equipe com formações diferenciadas, para abarcar a riqueza e as dimensões 

presentes na vida das famílias e dos assentamentos. 

 
Mas, ao mesmo tempo é muito misturado. Lógico que a pessoa da 
área social não vai ao lote orientar sobre tratos culturais de uma 
determinada cultura. Como é problemática também a parte técnica 
que não pode ser só o tecnicismo, pois há um ambiente social, você 
está lidando com pessoas, famílias. Por isso, é fundamental discutir 
o papel de uma equipe multidisciplinar. O que não pode é retroagir, 
achar que não precisa de pessoas da área social. O que é preciso 
pensar é como a equipe pode funcionar na prática sem se dividir 
(Assessora da TECHNE – Pesquisa de campo, 2009).   

 

Para alguns profissionais entrevistados, o trabalho social não pode negar as 

questões imediatas que afligem as famílias nesses assentamentos, como a ausência 

de garantia das necessidades básicas de proteção social, e que não estão 

relacionadas especificamente com a agricultura familiar. Nesse caso, a abordagem 

da área social é essencial, numa concepção que possibilite que esse processo 

aconteça dentro de uma reflexão sobre as debilidades das políticas públicas sociais 

e como a comunidade pode intervir para a mudança dessa realidade. 

  Nesse sentido, o central da assessoria é exercer um papel educador, 

formador e fomentador de discussões temáticas para além das questões produtivas, 

contribuindo com que os assentados compreendam o contexto e possam relacionar 

com o seu dia-a-dia. Por isso, a atuação da área social, ao mesmo tempo em que é 

específica em aspectos essenciais para com as temáticas da saúde, educação, 

hábitos alimentares e serviços sociais no geral, elas devem vincular-se com a 

dimensão política da importância da organização e participação dos diferentes 

segmentos, inclusive aqueles com menor visibilidade, como as mulheres e jovens na 

vida cotidiana dos assentamentos como condição necessária para as mudanças 

estruturais, assim como para que seus direitos e desejos sejam levados em 

consideração. Isso significa não “tirar os pés do chão”, ter uma ação sempre atenta, 

e vivenciando os acontecimentos e problemas variados do cotidiano do 

assentamento, expressado em forma de mobilizações, capacitações ou festejos. 
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Mas é fundamental exercer um papel de facilitador, que possa contribuir para que a 

comunidade contextualize os acontecimentos e questões cotidianas, estimulando a 

acreditarem na possibilidade de mudanças mais estruturais nas suas vidas e na 

realidade do assentamento. Afinal, como disse uma vez Eduardo Galeano, a utopia, 

mesmo que a gente não consiga alcançá-la, serve para fazer a gente caminhar, 

como retratado no depoimento desta assessora:  

 
O sentido da assessoria é fazer com que as famílias reflitam e 
construam alternativas a partir do local. Nós somos os facilitadores 
nesse processo. Ela deve está condicionado a uma perspectiva de 
mudança nas relações sociais no local e no município para que o 
desenvolvimento social, político, ambiental estejam contemplado 
nos processos. Deve contribuir para a mudança de mentalidade, do 
poder que as pessoas têm de transformar sua vida, de acessar e 
articular políticas públicas, de refletir sobre o rico processo da luta 
pela reforma agrária. Enfim, de construir uma nova história 
(Assessora da Terra Viva – Pesquisa de campo, 2009). 

 

É na análise do funcionamento da equipe multidisciplinar, tal como descrita 

acima, em que a compartimentalização de atuação continua presente, que se 

evidencia uma ausência de proposta mais consolidada em termos de concepção de 

assessoria, para que as partes estejam integradas e em movimento com o todo, tal 

como sugere a abordagem agroecológica. Nesse vácuo, termina reproduzindo o 

convencional: segmentando as ações e fragmentando uma realidade que se 

apresenta de forma articulada.  

 

 

5.3.2 O que a assessoria acha que os assentados acham sobre ela 

 

Foi comum entre os assessores entrevistados, a percepção de que os 

assentados têm uma postura de passividade perante o trabalho da assessoria, 

chegando mesmo a um viés paternalista. A assessoria está lá para buscar os 

projetos e resolver os problemas deles, quaisquer que sejam. Acham, inclusive, que 

atualmente essa situação tem piorado, pela intervenção de alguns agentes oficiais 

que afirmam para os assentados que eles são os patrões da assessoria, dificultando 

a construção de uma relação harmônica e de cooperação de conhecimento e 

vivência, que possam contribuir para o avanço, de acordo com o que propõe o 

Manual de ATES. 
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Outros acham que, pelas dificuldades presentes e ausência do poder público 

para resolver o que lhe compete, assim como pela fragilidade do movimento sindical, 

que formalmente representa os assentados, estes, terminam enxergando na 

assessoria, por estar mais constante no assentamento, seus representantes para 

resolver seus problemas mais imediatos que lhes afligem, seja na COSERN, na 

previdência social ou no INCRA.  

Também predomina uma visão de que a assessoria se restringe à parte 

agropecuária, mais especificamente na elaboração de projetos que possa carrear 

recursos financeiros para as famílias. Nessa lógica, destaca-se o fetiche do projeto 

como ação redentora, além da valorização da figura do projetista, que tem 

habilidade e agilidade para fazer vários projetos e negociar com os agentes 

financeiros para liberar os recursos, em detrimento do conteúdo, da qualidade e da 

sustentabilidade do projeto.  

 
A compreensão deles sobre a assessoria é muito distante daquela 
contida no Manual. Acham que a assessoria técnica se limita à 
agricultura, de ir ao lote, ver como está à cultura, como fazer para o 
crédito chegar. Se não tiver isso, o balanço é negativo, culpando 
inclusive a assessoria que não conseguiu êxito. Mas é preciso 
responder a outras coisas; chegar em outras dimensões, como o 
social. Falta um caminho que incorpore isso tudo. Não abraçar o 
mundo, mas também não ser só técnico (Assessora da TECHNE – 
Pesquisa de campo, 2009). 

 

Mesmo a atividade de ATES tendo os eixos que dimensionam uma atuação 

para além dos aspectos produtivos na área agropecuária, culturalmente o central 

tem sido o acesso ao crédito. Alguns assessores acham que boa parte das famílias 

vê os técnicos como meros projetistas para elas receberem recursos, porque, a 

expectativa e a análise, por parte da maioria dos assentados, estão presas ao 

crédito. Entretanto, muitas vezes, é possível fazer uma ação de impacto no 

assentamento, com pouco ou nenhum recurso externo, e outras vezes o acesso ao 

crédito se constitui, a longo prazo, em um problema que vai contribuir para o 

fracasso do assentamento, pelas suas repercussões negativas. 

 
A família pega R$ 10, 18 mil do PRONAF e aplica de forma 
equivocada, tudo de uma vez, em uma atividade duvidosa, sem 
chance de experimentar, ou seja, um investimento pouco ousado, 
planejado e extremamente convencional. Aí o resultado é a 
inadimplência (Integrante da Equipe de Unidade de Articulação da 
AACC – Pesquisa de campo, 2009). 
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De acordo com as entrevistas com a assessoria, para a comunidade, o papel 

do profissional da área social é muito confuso. Isso decorre porque no percurso 

dessa atividade ele foi se restringindo ao trabalho com mulheres, jovens, crianças, 

idosos, desvinculada da dinâmica geral do assentamento. O desafio é ir além de 

uma atuação apenas pontual, conseguindo alinhavar as particularidades na 

totalidade, para construir uma perspectiva de mudança, tal como nesta fala: 

 
Contribuir para dar um norte, para a mudança de prática, de 
pensamento. No caso das mulheres, por exemplo, elas começam a 
se perceber de outra forma e, conseqüentemente, de se comportar 
de outra forma dentro do assentamento. Quando a gente consegue 
realmente concretizar uma ação, a gente está contribuindo com a 
mudança, uma pequena mudança, mas isso é importante 
(Assessora da Terra Viva – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Porém, como pode ser conferido mais à frente, quando é avaliada a 

percepção dos assentados, mesmo prevalecendo essa abordagem mais tecnicista 

de captação de recursos via projetos ou para ações assistencialistas, ela não está 

restrita a esses aspectos. Principalmente os setores que estão dialogando com a 

agroecologia, que percebem a assessoria como apoio importante na transição para 

uma atividade mais sustentável, além de contribuir no avanço dos processos 

participativos e organizativos das famílias assentadas. Nesse caso, a assessoria é 

vista por eles como facilitadores indispensáveis para potenciar esses momentos. 

 

5.3.3 A visão dos assentados 

 

A literatura sobre o desempenho dos mediadores em comunidades rurais é 

bastante enfática no papel que esses exercem como liderança natural a partir dos 

seus conhecimentos, mesmo nem sempre tendo essa consciência. Isso é bastante 

problemático pela tendência em exercitar uma postura autoritária e desrespeitosa 

perante os costumes tradicionais da localidade (CAVALLET, 1999). Já para Martins 

(1989) as populações rurais e os agricultores com suas práticas, são colocados em 

uma condição de subalternidade na relação com os mediadores; que estes são os 

portadores de um projeto para os subalternos, nem sempre compreendendo o 

contexto e os desejos dessas populações. Mesmo assim, se arvoram do direito de 

falarem por elas, a partir de suas concepções do que seria as melhores alternativas 
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para o enfrentamento das questões colocadas no cotidiano dessas populações 

rurais. 

A razão principal do processo de legitimação da assessoria é motivada 

porque ela tem uma dupla função, para dentro e para fora da comunidade.  Para 

dentro, é responsável para viabilizar os recursos econômicos e simbólicos, 

principalmente através dos projetos que significam o progresso e o moderno. Para 

fora, a assessoria tem o papel para fazer com que os desejos e insatisfação das 

comunidades assessoradas cheguem até aos órgãos competentes, essencialmente 

àqueles do Estado, na viabilização desses intentos. 

Nesta fala de um assentado, essa perspectiva de liderança e facilitador de 

processos por parte da assessoria se faz presente. É ela que faz a mediação nos 

problemas e relações tensas entre os assentados, além de dinamizar espaços para 

discutir os problemas e oportunidades do assentamento.   

 
O assentamento nunca mais se reuniu. Têm vários novos 
assentados que estão em condições de fazer o Pronaf A. Quando 
tinha ATES ela chamava para se reunir, discutir os problemas do 
assentamento. O presidente que é quem tem que fazer isso, parece 
que ele tem medo de chamar os assentados para discutir. A ATES 
que quer trabalhar ela se envolve, ela vai à luta, traz informações. 
Ela chama um assentado, ela chama um presidente. E isso nós 
estamos perdemos muito. Estamos isolados, a ver navios 
(Assentado de Canto da Ilha de Cima – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Para D‟Inácio (1995), há três fatores que contribuem para o processo de 

legitimação da assessoria nos assentamento da reforma agrária perante o público 

ao qual assessora. O primeiro relaciona-se à racionalidade burocrática exigida em 

uma área que sofreu a intervenção do Estado, para se constituir e com uma série de 

políticas públicas de ordem produtiva e social em que a assessoria detém uma 

imprescindibilidade para que elas cheguem às famílias; o segundo, é motivado pela 

possibilidade de Projetos de investimento, que exercem uma condição quase mágica 

para os assentados saírem do estágio em que se encontram e adentrarem na 

modernidade produtiva; a terceira razão de legitimação da assessoria é o aporte do 

saber científico e técnico, colocado como verdade absoluta, dando poder à 

assessoria de definir o que é o melhor para o assentamento e as famílias. 

A função dos mediadores, seja com qualquer uma das denominações que se 

tornou conhecida: assistência técnica, extensão rural, agente de desenvolvimento ou 

assessoria, tem em comum ser historicamente uma intervenção externa ao contexto 
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local. Porém, segundo Novaes (1994) em estudo sobre mediação, essa atividade 

tem três categorias: os mediadores externos, que seriam constituídos por aqueles 

pertencentes à igrejas, universidades, ONGs, Estados. Nesses contextos, o termo 

mediação ganha singularidade, já que se propõe a desenvolver uma ação mais no 

campo da assessoria, que pode aportar recursos financeiros e humanos e, junto 

com estes, são trazidos recursos simbólicos e novos valores. 

A segunda categoria seriam os técnicos do Estado, considerados mediadores 

“de cima”, por sua função de impor nas comunidades os projetos definidos 

externamente a partir de uma visão hegemônica no interior do aparelho do Estado, 

sem nenhuma mediação com a cultura local. Nesse aspecto, uma boa ilustração foi 

a adesão aos pressupostos tecnológico e metodológico da revolução verde, que foi 

assumido pelas instituições estatais de assistência técnica.  Além destes, teria uma 

terceira forma de mediação, que ele define como “de dentro”, impulsionado por 

sindicados e movimentos sociais. 

Dentro dessa nomenclatura, aonde se encaixaria a experiência de assessoria 

técnica desenvolvida nos assentamentos e investigada nessa pesquisa? Parece 

mais evidente que ela é um misto desses formatos. Tem uma influência do Estado, 

já que é financiada e coordenada por instituições estatais, mas sofre muitas 

intervenções sociais na sua definição e concepção, além disso, as instituições 

executoras tem vínculos com as comunidade. É por isso que a ATES tem sido um 

jogo de tensão e contradição no processo de sua execução, inclusive na dificuldade 

de encontrar modelos de funcionamentos, que atendam, ao mesmo tempo, as 

exigências e interesses da política de Estado e das entidades e movimentos sociais, 

que reclamam pela implantação de uma concepção agroecológica e participativa 

dessa política pública.  

 Essa característica de portador do conhecimento científico faz do técnico um 

sujeito diferenciado do assentado. Manusear os normativos das políticas públicas, 

construídos em formato burocrático impossível de compreensão pela maioria dos 

beneficiários da reforma agrária, coloca-o como o tradutor indispensável entre os 

atores, pois o domínio dessa linguagem é conferido ao técnico por suas habilidades 

na escrita e no saber adquiridos na universidade (PIMENTEL, 2007).  

O exemplo que pode evidenciar melhor essa situação é a política de crédito 

para a produção em que só é possível ser acessada pela família assentada com a 

intervenção do técnico que elabora e assina os projetos, muitas vezes sem 
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problematização. No limite, está presente mais fortemente a concepção do técnico 

do que do próprio agricultor, que é quem vai implementar e se responsabilizar pelo 

pagamento do projeto, podendo ficar posteriormente inadimplente perante as 

instituições financeiras. Apenas os iniciados são capazes de entender as normas 

bancárias, econômicas e financeiras, que estão imbuídas em termos como custeio, 

investimento, capacidade de pagamento, negociação da dívida, etc.  

Essa relação de aparente superioridade da assessoria diante do agricultor 

tem como base a própria lógica, construída desde a formação profissional e 

permeando as instituições públicas, da existência de um tipo de agricultura atrasada, 

desenvolvida pelos agricultores tradicionais, e uma outra moderna, baseada na 

introdução de insumos e tecnologias exógenas, a ser perseguida como condição 

para alcançar o progresso. Esse contexto contribuiu para que a assessoria construa 

ou reproduza nos assentamentos um discurso e uma prática sem mediação com a 

cultura local. Esse depoimento de um assentado sobre a dificuldade de 

compreensão sobre o que o técnico explica nas reuniões é bem ilustrativo neste 

sentido. Mesmo considerando inteligente e esforçado, termina por se caracterizar o 

que Freire (1971) define enquanto uma relação anti-dialógica. 

 
Eu admirava, é esforçado. Só lamento uma coisa [pausa]. Não é 
falando mal dele não. Ele falava muito [pausa], assim [pausa], 
chegava numa reunião, gostava de botar aqueles óculos escuros. Aí 
ele falava muita palavra que ninguém entendia, quem não tinha 
aquele conhecimento. Ele tinha que falar [pausa] ele é um homem 
sabido, mas ele tinha que falar da nossa iguala, prá gente entender. 
Ele falava muitas palavras que a gente saía sem saber nem o que 
danado ele tinha falado, com licença da palavra, porque aqui só tem 
agricultor que tem pouquinho estudo. Era isso que eu ignorava dele, 
porque ele é um homem muito inteligente, mas tinha esse problema 
(Assentado de Antônio Conselheiro – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Importante realçar que não há unanimidade entre os assentados de uma 

visão pragmática da assessoria. Existe também, geralmente naqueles que tiveram 

alguma participação de liderança ou envolvimento em grupos que estão realizando 

processos produtivos sustentáveis, uma compreensão que vai além da elaboração 

do projeto. Acham que é muito difícil o desenvolvimento do assentamento sem uma 

assessoria técnica que possa facilitar os processos de construção de alternativas.  

 

Muita gente acha que assessoria é para buscar dinheiro todo dia 
para projeto e, na verdade, o seu trabalho não é só isso. Ele tem 
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que orientar e facilitar para a gente construir as nossas soluções. É 
como se fosse um professor. Ele propicia um encontro, uma troca de 
idéias com os outros. Mas esse pensamento é muito forte. Dizem 
“se não resolver o problema do banco (inadimplência que impede 
acessar outros créditos), ah, essa assessoria não presta (Assentado 
de Antônio Conselheiro – Pesquisa de campo, 2009).  

 

Para os grupos agroecológicos analisados nesta pesquisa, a assessoria tem 

se mostrado determinante no desenvolvimento dessas experiências, não apenas no 

aspecto agronômico, mas também no sentido da orientação e do estímulo para que 

os integrantes seguissem em frente, mesmo com a desistência de alguns dos 

componentes que participaram da sua origem. Uma integrante do grupo de mulheres 

de Bonsucesso relembra a motivação da assessoria para ela continuar persistindo, 

admitindo que foi essencial para continuar e chegar ao estágio atual. Também, em 

forma de diálogo, improvisa as constantes conversas que tinha com as outras 

mulheres do grupo, para que elas continuassem no grupo. 

 
Eu agradeço primeiro a Deus e depois aos homens da terra como a 
TECHNE e os meninos (referência aos assessores: assistente social 
e agrônomo) que me deu muita forma; que dizia Nicinha, agüenta, 
tenha fé. Aqui era um pai-nosso: num desista, num desista... 
Eu tentava repassar esse ânimo para as outras mulheres do grupo. 
(reproduzindo o diálogo) 
- Minha gente, vamos ter fé 
- Que fé nada. Fé numa coisa que não está dando em nada 
- Mulher, um dia a gente chega lá 
- Chega lá quando? (Assentada de Bonsucesso – Pesquisa de 
campo, 2009) 

 

 

5.3.4 O que pensa o INCRA e a Unidade de Articulação 

 

Em estudo analisando as razões para o encerramento do Projeto Lumiar, 

Duque & Quirino Pereira (2001) avalia que um dos principais motivos para o final 

abrupto desse programa foi a própria relação que o INCRA, encarregado de sua 

gestão, tinha com as outras instituições que integravam o Lumiar. A atuação de 

jovens profissionais envolvidos com os movimentos sociais e a temática da reforma 

agrária entravam em rota de colisão com boa parte do corpo de funcionário dessa 

instituição, criada no período do Regime Militar. Para esses setores, o Projeto 

Lumiar era “um INCRA dentro do INCRA”, como recorrentemente era ouvido pelos 

seus funcionários. Como comprovação do pouco apreço ao Projeto Lumiar, os 
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autores citados enfatizam que o INCRA não mostrou nenhuma reação contrária à 

extinção desse programa pelo MDA em 2000.  

É importante resgatar essa experiência de assessoria aos assentamentos, 

para justificar que existe uma enorme resistência corporativa em setores chave 

dentro do INCRA às iniciativas que propõem compartilhar a execução de políticas 

públicas nos assentamentos. De forma, consciente ou não, predominam nesses 

setores uma noção de que as áreas de reforma agrária são territórios exclusivos do 

INCRA. Agora com a ATES, de acordo com as análises das entrevistas e as 

observações durante esta pesquisa, pode-se dizer que esses problemas estão se 

repetindo.  

Mesmo reconhecendo a sensibilidade de um segmento dessa instituição mais 

identificado com o processo da reforma agrária e a necessidade de parceria com 

Organizações da sociedade civil que atuam no meio rural, os setores contrários 

continuam com muita influência e, conseqüentemente, com poder de dificultar a 

virtuosidade dessa relação. Um dos métodos usados para emperrar a dinâmica da 

ATES é apoiar-se no discurso das exigências legais. 

Segundo o atual superintendente, ele tem muita clareza de que a assessoria 

é fundamental para os assentamentos, mesmo com todos os problemas e a 

necessidade de avançar e enfrentar os obstáculos que impedem que essa atividade 

alcance o que está proposto no Manual de ATES. Acha que seria necessário, por 

parte da assessoria, um maior esforço, na tentativa de articular sua ação com uma 

variedade de políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal, para que 

elas pudessem chegar aos assentamentos. 

Argumenta que, não raras vezes, a assessoria fica muito presa e limitada às 

demandas surgidas no assentamento, sem iniciativa de construir uma agenda mais 

propositiva, que lhe permita ir além das urgências existentes. Porém, pondera que 

uma parte significativa dessa prática limitada deve ser creditada à própria 

incapacidade do programa de ATES funcionar com regularidade e estabilidade 

temporal, permitindo um planejamento de longo prazo, e não apenas “apagando 

fogo”. Mas fica a crença de que poderia ser diferente. 

Já para uma funcionária do INCRA, envolvida com a ATES no período de 

investigação desta pesquisa, a assessoria é fundamental para contribuir na 

organização e avanço do assentamento, inclusive na parte da produção. Enfatiza 

que é incorreto se conformar com argumentos que avaliam como suficientes a 
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melhora em alguns aspectos subjetivos das famílias contempladas. É necessário 

perseguir o sentido mais nobre da reforma agrária, que é influenciar em uma 

perspectiva de desenvolvimento diferente. 

 
Os estudos apontam questões genéricas de avanço tais como que 
as famílias estão em melhores condições hoje, quando comparado 
com sua vida antes do assentamento, melhorou a auto-estima, etc. 
Acho que devemos ser mais ousados; não pensar a reforma agrária 
como política social meramente. Tem que dar uma contribuição 
efetiva para o desenvolvimento do País. Acho que tem condições de 
ser diferente, e a ATES pode contribuir por aí, contribuindo para um 
melhor acesso a mais políticas públicas, na discussão ambiental, etc 
(Chefe da Divisão de Desenvolvimento do INCRA/RN – Pesquisa de 
campo, 2009). 

 
 

Para a equipe da Unidade de Articulação, o arranjo da ATES, mesmo sendo 

interessante, tem muita dificuldade de tornar-se realidade. Como não tem uma 

proposta consolidada em termos de princípios e funcionamento, termina o INCRA 

dando a tônica, em detrimento dos espaços formalmente criados, como a 

Coordenação Regional da ATES. Em última instância, o palco de negociação se dá 

nos bastidores e mobilizações dos movimentos sociais, de maneira fragmentada, em 

que geralmente a pauta discutida com cada movimento tem um caráter corporativo, 

não confluindo para os interesses anunciados no Manual de ATES.  

A composição da própria Coordenação da ATES, que, entre outras funções, 

tem um caráter de avaliação da execução do programa, já se apresenta de forma 

problemática. Cada movimento que tem assento nessa instância e também tem suas 

instituições que executam o serviço de ATES. Esse duplo papel constitui-se como 

empecilho para avaliações e decisões isentas de interesses particulares, 

contribuindo para formar um “pacto de mediocridade”. É o que atesta esse 

depoimento de uma representação da Unidade de Articulação que tinha a função de 

animar esse processo. 

 

A equipe de articulação tentou fazer avaliação, monitoramento, mas 
você vai para uma Coordenação Regional, que era o espaço 
privilegiado para isso e parece que os movimentos não queriam que 
elas funcionassem. Porque, se ela funcionasse, teria que cobrar, de 
certa forma, das instituições, inclusive a deles (Integrante da Equipe 
da Unidade de Articulação da AACC – Pesquisa de campo, 2009).  
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 Como fechamento desta parte, é possível concluir que o Manual de ATES e 

os planos de reforma agrária têm muita coisa de tudo o que a sociedade civil quer 

para a agricultura familiar de base camponesa, como a agroecologia, a mudança na 

matriz tecnológica, uma relação diferenciada com os agricultores que rompa com a 

lógica tecnicista, que traz a técnica pronta para ser implantada. Mas as intenções 

batem de frente com a prática no processo de execução. As estruturas do Estado 

não estão montadas para deslanchar essas concepções, pois são burocráticas no 

sentido de emperrar o trabalho e as pessoas, nas instituições não estão motivadas 

para incorporar essas novas abordagens. Uma boa ilustração é a ATES, que seu 

Manual aponta para a agroecologia e a economia solidária, porém a maioria dos 

funcionários do governo está, na prática, apostando na produção e no mercado 

convencional, de exportação, mesmo afirmando que são simpáticos ao conteúdo do 

programa. 

 

 

5.4 Brotos, desafios e obstáculos para a transição agroecológica 

 

 As experiências de construção da transição agroecológica aqui investigadas 

estão situadas nos próprios agricultores, principalmente naqueles sem muito 

envolvimento, pelos menos num primeiro momento, com estruturas burocráticas 

formais de sindicatos e outros movimentos. São setores que ainda têm na 

agricultura sua principal atividade, o que o faz vivenciar as possibilidades e 

dificuldades produtivas e de mercado existentes atualmente. Ou seja, essa imersão 

nas atividades agrícolas contribui para que tenham uma postura aberta à reflexão e 

à experimentação de novos processos produtivos. Por isso, são eles e elas os 

principais protagonistas da transição agroecológica. E é com esse público que as 

entidades de assessoria, identificadas com a agroecologia, têm encontrado o campo 

mais fértil para dialogar e potencializar essa concepção. 

De acordo com os indicadores listados na parte introdutória desta pesquisa, 

objetivando averiguar o estágio em que os grupos e as famílias se encontram em 

relação à agroecologia, verificou-se que essa concepção ainda tem um caráter 

embrionário e pouco difundido na totalidade desses assentamentos, e que a 

compreensão em relação a essa temática é bastante superficial, pelo menos em 

termos de discurso ou de expressar o que entendem sobre essa questão. Quando 
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abordados sobre qual a compreensão de agroecologia, notou-se muita dificuldade 

em conceituá-la, mesmo alguns já tendo participado de eventos, como encontros e 

intercâmbio, com essa temática. Geralmente, a resposta foi muito vaga e em torno 

de uma produção sem usar venenos, como nessa colocação: 

 
Às vezes quando (pausa) eu assim vou para um encontro, eles 
falam muito (de agroecologia). Só que eu nunca entendo bem o que 
é direito, mas eu sempre vejo falar. Assistindo televisão (pausa) de 
vez em quando fala disso. Acho que é uma agricultura sem veneno. 
Só que eu sou muito esquecida (Assentada de Planalto do Retiro – 
Pesquisa de campo, 2009). 

 

Ou, ainda, como nesta fala de uma jovem que integra um grupo de quintais 

agroecológicos: 

 
Já ouvi falar, mas não sei o que significa, ou até a gente sabe o que 
é, mas, às vezes, por a palavra ser difícil, a pessoa fica confusa. 
Acho que é inovar para se contrapor ao modelo que está aí (Filha de 
assentado de Antônio Conselheiro – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Na parte da assessoria, guardada as devidas proporções de mais acesso à 

informação e ao debate, pode-se afirmar que, no geral, o estágio sobre a concepção 

agroecológica não é muito distinto quando comparado aos assentados. Segundo 

alguns assessores, o enraizamento de uma prática que tenha como horizonte a 

transição agroecológica nos assentamentos enfrenta, pelo menos, três obstáculos, 

listados a seguir. 

O primeiro refere-se à dificuldade do trabalho de ATES, com foco na 

agroecologia, ter outros parceiros em termos de políticas públicas, que pudessem 

construir articulações para reforçar essa tendência. Ao contrário, como já enfatizado, 

a maioria das ações governamentais, principalmente as de maiores impactos, como 

o Pronaf e o biodiesel, transitam em uma direção contrária. Essa opção, na prática, 

pela continuidade do modelo convencional e dependente de fazer agricultura 

constitui-se como um aceno de que é esta a concepção viável e importante do ponto 

de vista produtivo e de geração de renda. Nesse caso, a proposta de agricultura 

sustentável, a partir de uma nova matriz produtiva, torna-se algo bonito, bem 

intencionado e bom para os discursos. 

O segundo empecilho é a deficiência das entidades de assessoria adeptas da 

agroecologia. As dificuldades de funcionamento contribuem para uma alta 
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rotatividade dos profissionais, impedindo um maior acúmulo institucional e 

impossibilitando um acompanhamento sistemático ao longo de um período das 

experiências em curso. Essas mudanças, sem falar das interrupções do programa, 

significam sempre um eterno recomeço e perda de seqüência do que está sendo 

feito. 

 
Porque a agroecologia, a economia solidária é inovação/ 
transformação. A gente tem experiências nesse sentido, mas circula 
muita gente nas nossas entidades (entra gente, sai gente) e isso 
contribui para que a proposta não seja absorvida pela entidade 
como um todo. Não em termos ideológicos, mas do saber-fazer, do 
provocar na prática à mudança. Eu vejo essas dificuldades 
(Assessora da Terra Viva – Pesquisa de campo, 2009). 

 

 A terceira razão para o pouco acúmulo sobre a agroecologia é a fragilidade na 

maioria dos profissionais de assessoria, no sentido de um maior aprofundamento 

teórico sobre o tema, que dê possibilidade às entidades de construírem estratégias 

de pressão, para que o Manual da ATES tivesse validade na prática, quando na 

execução das políticas públicas. Como não existe essa reflexão, acúmulo e, 

consequentemente, a convicção da necessidade de superar o modelo convencional, 

termina não tendo muita persistência nos desafios do trabalho cotidiano em afirmar a 

agroecologia como alternativa.   

 
As equipes não estão convencidas. Discursam mas não agem nesse 
sentido. Quando constroem o projeto, manejam na forma 
convencional e como não estão convencidas, não conseguem dar o 
“pulo do gato” necessário para superar as dificuldades. Então, 
terminam fazendo de forma convencional (Assessora da TECHNE – 
Pesquisa de campo, 2009). 

 

Mostrar as fragilidades da proposta agroecológica, às vezes quase marginal 

na vida dos assentamentos, assim como uma série de dificuldades de avanço no 

trabalho da assessoria técnica, é importante como diagnóstico dos contextos e dos 

desafios que precisam ser enfrentados para o seu avanço. Não significa, portanto, 

negligenciar sobre a enorme relevância que têm essas iniciativas de transição, no 

aspecto da inovação e de apontar um caminho alternativo para a produção agrícola 

nesses assentamentos, que contribuam para melhorar, de forma saudável a 

alimentação das famílias e de uma produção mais sustentável e diversificada. 



 197 

Nesse sentido, esse processo em curso nesses assentamentos se encaixa 

naquilo que Ploeg (2008) define como as sementes e os brotos para a transição da 

agricultura e da visão de desenvolvimento rural, baseado no uso sustentável do 

capital ecológico, aumento da autonomia do processo produtivo com inputs 

endógenos, valorizando a soberania alimentar e buscando uma relação diferenciada 

com o mercado, através de uma relação de proximidade e direta com os 

consumidores, por meio das feiras, cestas agroecológicas e vendas diretas, como 

tentativa de suprimir o papel do atravessador.  

É um conjunto de novidades promissoras, em contraposição a uma postura 

passiva de apenas absorver acriticamente os pacotes tecnológicos que estão 

fazendo desses agricultores referências para a comunidade, a região onde moram, e 

começa a chamar a atenção de diversos segmentos das políticas públicas para um 

maior investimento nesse processo59. 

Mesmo que a proposta agroecológica ainda não esteja muito bem delimitada 

e enraizada nos agentes que integram esse movimento, foi possível perceber em 

algumas falas que, por um lado, a vivência e o fracasso com a agricultura 

convencional e, por outro lado, a experimentação com a agroecologia está 

fortalecendo a convicção nessa proposta, a exemplo deste depoimento: 

 
A agroecologia vai chegando aos poucos; hoje, a gente já tem uma 
noção do que é. Eu hoje estou conseguindo visualizar essa 
perspectiva. Na época do Pronaf (implantação do Pronaf A) a gente 
era obrigada a aceitar porque a gente tava necessitado, e a gente 
não tinha alternativa. Por isso foi aquele desmantelo. Hoje eu estou 
vendo que o modelo de agricultura familiar para a gente é o baseado 
na agroecologia, na produção orgânica (Assentado de Antônio 
Conselheiro – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Os sinais dos brotos na opção pela agroecologia se desenvolvem também 

através da autonomia financeira, quando a atividade agrícola começa a dar um 

retorno financeiro, principalmente com as mulheres que tinham uma total 

dependência dos maridos, como nesta afirmação de uma integrante do Grupo da 

horta em Bonsucesso. Mesmo destacando que ainda é um valor pequeno, ressalta 

que agora pode definir o que fazer, lembrando, inclusive, de uma viagem que foi em 

                                                 
59

 Até mesmo o Ministério da Agricultura, muito identificado com a agricultura convencional, no estilo 
da monocultura de exportação, está dando ênfase à importância, para a saúde e o meio ambiente, do 
consumo de alimentos orgânicos, com campanha publicitária nos meios de comunicação e semanas 
que abordam essa temática. 
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Pernambuco para participar de um intercâmbio sobre experiência com agrofloresta, 

que foi por conta própria e ainda trouxe uma “lembrança” para os familiares.  

 
Pra mim, este grupo é muito importante. Porque antes eu não tinha 
um centavo para comprar nada (lembra que antigamente fumava), aí 
tinha que pedir a meu marido tudo que eu queria (improvisa um 
diálogo) 
- Ei, me dá um dinheirinho aí! 
- Prá quê? 
- Pra comprar isso. 
E, hoje, eu tenho meu dinheirinho pouquinho, mas que é meu. Eu 
compro o que eu quiser (Assentada de Bonsucesso – Pesquisa de 
campo, 2009). 

 

Essa opção de algumas famílias assentadas pela agroecologia parece ser 

uma questão de muita relevância política, visto que ela transcende o aspecto da 

produção de alimentos limpos, abarcando a temática ambiental e ecológica, ainda 

muito restrita a classe média urbana. Aqui, identifica-se com o que Canuto (1998) 

chama de ecologismo popular, protagonizado por agricultores pobres, situados em 

áreas econômica e socialmente marginalizadas, em que as condições ambientais 

estão em processo de degradação pela própria lógica do modelo econômico e 

agrícola, que exclui a pequena produção camponesa e contamina o meio ambiente. 

Nesse caso, a consciência ecológica se manifesta de forma prática e 

cotidiana, como no repúdio ao cenário das agrovilas com os lixos espalhados, 

principalmente sacos plásticos ou nos recipientes de agrotóxicos, que são 

abandonados após serem usados. A luta pela sobrevivência se aproxima da luta 

pelo manejo sustentável dos recursos naturais. 

É nessa direção que vão os reclames deste assentado em relação à 

naturalização do uso generalizado de agrotóxicos em Canto da Ilha de Cima, sem 

nenhuma preocupação com as suas conseqüências para o ambiente e saúde 

humana: 

 
Na área coletiva (Velha Chica, onde todos plantam), deixam os 
depósitos jogados. Além de usarem veneno, que prejudica o meio 
ambiente, não se preocupam nem em colocar num canto. Também 
não usam nenhum tipo de proteção. Alguns afirmam que já ficaram 
bêbados após aplicarem (Assentado de Canto da Ilha de Cima – 
Pesquisa de campo, 2009). 

 

Como a assessoria tem trabalhado a perspectiva da transição agroecológica? 

Uma das experiências analisada nesta pesquisa é a do grupo do assentamento 
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Bonsucesso (histórico já abordado no quarto capítulo). O modelo convencional, 

caracterizado pelo uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes químicos e 

monocultura, no caso o melão, foi o que predominou no início da atividade. Porém, à 

medida que o tempo avançava, a experiência ia mostrando seus problemas. Após a 

terceira colheita do melão, o grupo começou a perceber as dificuldades com essa 

cultura, inclusive os limites e riscos dessa atividade, voltada essencialmente para o 

comércio externo e um custo elevado para a produção, além de ser um produto 

muito perecível, fragilizando os produtores e fortalecendo o atravessador, que sabe 

que os produtores não têm muita “margem de manobra”. Ou vendem o melão, ou ele 

rapidamente se estraga. 

Desde então, foram aprofundando a discussão com o grupo, tanto sobre as 

conseqüências da opção pela produção convencional como a importância de iniciar 

novas experiências, inclusive re-valorizando práticas e culturas que são tradicionais 

na região, que eles tinham conhecimento e que historicamente foram a base para a 

alimentação da população local. Outro aspecto trabalhado no início foram os 

impactos no solo, no ambiente e na própria saúde das pessoas do grupo com a 

convivência cotidiana com produtos químicos. Nesse aspecto, aqui a re-significação 

foi muito importante, quando deixaram de chamar os produtos usados no controle de 

pragas e doenças de defensivos, aparentemente inofensivos, que apenas defendem 

a cultura do melão, para caracterizá-los como agrotóxicos, dando-lhes um sentido de 

veneno, de perigo. Essa nova abordagem significou uma reflexão sobre seu uso. 

Diante dessa realidade, a assessoria iniciou um processo de discussão com o 

grupo para buscar uma alternativa de transição produtiva, baseada em práticas de 

conservação dos recursos naturais, diversificação da produção e priorização do 

comércio local, além da ênfase na soberania alimentar das famílias envolvidas como 

essencial para ser alcançada. Trouxe para a reflexão do grupo alguns aspectos 

como, por exemplo, o significado de, no fim do dia de trabalho, ter algo para levar 

para alimentar os animais criados no quintal e para a própria família.  

Essas percepções podem ser comprovadas no depoimento de um dos 

componentes do grupo sobre a produção diversificada e integrada, tendo como 

preocupação o consumo familiar. É o que mostra esta afirmação:  

 
No dia em que a TECHNE passou um vídeo, mostrando agricultores 
que sempre levavam alguma coisa para casa, eu fiquei pensando, 
será que um dia a gente também vai conseguir isso? E, hoje, é difícil 
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um dia para a gente não levar coisa para um animal ou prá gente 
comer (Assentado de Bonsucesso – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Outro aspecto trabalhado no início pela assessoria foram os impactos no solo, 

no ambiente e na própria saúde dos integrantes do grupo com a convivência 

cotidiana com produtos químicos. Nesse aspecto, aqui a re-significação foi muito 

importante, quando deixaram de chamar de defensivos os produtos usados no 

controle de pragas e doenças, aparentemente inofensivos, que apenas defendem a 

cultura do melão, para caracterizá-los como agrotóxicos, dando-lhes um sentido de 

veneno, de perigo. 

A assessoria aprofundou as discussões sobre alternativas de transição 

produtiva, baseadas em práticas de conservação dos recursos naturais, 

diversificação da produção e priorização do comércio local, além da ênfase na 

soberania alimentar das famílias envolvidas como essencial para ser alcançada. 

Trazendo para a reflexão do grupo alguns aspectos, como por exemplo, o 

significado de no fim do dia de trabalho ter algo para levar para alimentar os animais 

criados no quintal e para a própria família.  

No processo, o grupo foi construindo uma reflexão crítica, comprovadas em 

depoimentos de alguns dos seus componentes sobre o custo dos insumos para 

produzir o melão, com afirmações como, “estamos trabalhando para a loja”. A loja a 

que ele se referem é o comércio onde eles adquirem a semente, os fertilizantes e os 

agrotóxicos. 

Esse novo olhar, (re)descobrindo práticas e possibilidades, vai contribuindo 

para ganhar confiança, além de abrir canais para ir além na perspectiva da 

transição, saindo da lógica da monocultura e adentrando em processos baseados na 

diversificação, inclusive com plantações  mais bem aceitas no comércio regional. 

Isso não significa que ainda não estejam presentes no grupo, ou em alguns de seus 

componentes, aspectos fundamentais da agricultura convencional como a única com 

viabilidade financeira. Mas notou-se que o grupo hoje é mais sensível às propostas 

da agroecologia, mesmo sem ter muita clareza de como é possível fazer essa 

transição para atividades que também lhes tragam sustentabilidade de produção e 

retorno financeiro. 

Essas mudanças fizeram com que esse grupo tornasse uma referência no 

território do Mato Grande e no próprio Rio Grande do Norte. Isso se deu, 
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inicialmente, pela sua capacidade em desenvolver as atividades de forma coletiva e 

com distribuição de tarefas. No entorno e no próprio assentamento, várias tentativas 

de ações nessa perspectiva foram frustradas, pois, em pouco tempo, terminavam se 

desfazendo e individualizando as atividades. Outro aspecto que chamou a atenção, 

como realçado anteriormente, foram as mudanças que o grupo começou a 

implementar com a diversificação da produção, uma maior preocupação com o 

autoconsumo e a disposição em buscar a transição para a agroecologia. 

 
Figura 5: Estudantes de Geografia e Gestão Ambiental (IFRN) visitam os Grupos      

Agroecológicos 

 
Fonte: Arquivo do autor. Pesquisa de campo, município de Pedra Grande/RN, 2008. 

 

 

Esses fatores o credenciaram para se integrarem no Projeto Semeando 

Agroecologia, que, além de um acompanhamento sistemático, propicia ao grupo 

atividades de capacitação e um constante processo de intercâmbio com outros 

grupos que estão experimentando agroecologia. Além disso, o grupo foi beneficiado 

com 21 ovinos, sendo 20 matrizes e 01 reprodutor, como estratégia para avançar na 

diversificação da produção e das possibilidades de alimento para consumo familiar e 

geração de renda. A lógica foi que uma parte da produção da alimentação desses 

animais deveria vir dos restos de cultura do plantio da área coletiva. A outra parte 

viria da mata nativa e do plantio de forragem feita no espaço coletivo e nos lotes 

individuais. 
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Uma outra vantagem da criação de ovinos vista pelo grupo é a produção de 

esterco dos animais, que pode ser usado diretamente ou fazer composto para, 

posteriormente, ser usado na adubação da área coletiva. Como o grupo compra 

fertilizantes químicos, estava percebendo o aumento constante de preço desses 

insumos, que terminava sendo acompanhado pelo esterco.  

No início, o grupo era formado apenas por nove homens, que estavam 

trabalhando na área coletiva. Paralelo a esse grupo, a assessoria acompanhava um 

grupo de mulheres, que estava se formando, incentivadas pela discussão de gênero, 

de maior participação das mulheres na vida do assentamento. Foi negociada com o 

grupo a possibilidade de uma parte da área coletiva ser usada para esse recém-

formado grupo de mulheres, para que elas pudessem iniciar uma atividade produtiva 

com hortaliças, aproveitando o poço já existente. A proposta foi aceita, e cinco 

mulheres começaram o trabalho. Porém, em virtude das dificuldades com a falta de 

infra-estrutura para a produção, a maioria não viu perspectivas na atividade e 

terminou abandonando essa experiência, ficando apenas uma delas. 

Posteriormente, entrou uma esposa de um integrante do grupo, contribuindo com a 

consolidação dessa atividade específica na área coletiva. É um subgrupo de duas 

mulheres dentro do grupo, hoje composto por dez pessoas.  

Atualmente, a produção da horta de Bonsucesso, juntamente com a de outra 

horta existente no Assentamento de Canto da Ilha de Cima, distante a 23 km de 

Bonsucesso, tem atendido semanalmente a um grupo de consumidores de 40 

pessoas, em Natal, através da venda de cestas contendo frutas e verduras 

agroecológicas. Essa experiência motivou o grupo a conquistar consumidores na 

própria cidade de Pedra Grande e distritos próximos.  

 

 

5.4.1 Soberania Alimentar, autoconsumo e diversificação 

 

Os sistemas tradicionais da agricultura familiar estão sendo constantemente 

pressionados pela extrema homogeneização induzida pelo avanço da modernização 

capitalista de produção de alimentos. Em contrapartida a essa tendência, o 

campesinato continua tendo, na biodiversidade e na policultura, suas principais 

fontes de trabalho, que, antes de qualquer consciência ecológica, são muito mais 
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uma manifestação dos seus interesses em garantir a oferta suficiente para o auto-

abastecimento das suas famílias. 

Esse princípio tem sido alimentado pelas iniciativas dos agricultores, com 

apoio de organizações de assessoria, em desenvolver atividades de diversificação 

da produção e resgate de muitas espécies da fauna e flora nativa, que estavam 

perdendo sua importância no sistema produtivo que garantisse renda e soberania 

alimentar, inclusive, algumas delas, sofrendo ameaça de extinção. É o que enfatiza 

Canuto (1998) sobre a importância desse resgate para a sustentabilidade dos 

sistemas agrícolas locais e regionais. 

 
El resgate de recursos genéticos es fundamental para mejorar la 
posibilidad de supervivencia y, en algunas situaciones, puede llevar 
a alternativas de renta. En la mayoría de los casos, se impone como 
prioridad la recuperación de recursos de apropiación inmediata, 
como son los alimentos básicos. Lo que resalta en nuestro estudio 
es la recuperación de semillas de cultivos rústicos de maíz, frijol, 
plantas para alimentación animal y razas autóctonas de cerdos 

(CANUTO, 1998, p. 85), 
 

Para Whitaker (2008), a discussão sobre soberania alimentar está na ordem 

do dia, pois não basta se preocupar apenas com o aspecto da segurança alimentar 

de acesso à alimentação para todos os setores da sociedade. É necessário dar um 

passo à frente, no intuito da autonomia e independência, que as populações locais 

possam produzir o que desejam e necessitam consumir, baseado fundamentalmente 

nos seus recursos naturais e tecnológicos, iniciando pelo controle das sementes. 

Nesse sentido, o processo de reforma agrária, que vem pontilhando o País 

com milhares de pequenos lotes, pode muito contribuir para o avanço de práticas 

referenciadas na soberania alimentar. Ao contrário da monotonia das monoculturas 

em vastas extensões territoriais, graças aos assentamentos, já se pode perceber “a 

formação de mosaicos diversificados, próprios da agricultura camponesa com suas 

hortas, pomares, criações e cultivos variados” (WHITAKER, 2008, p. 326). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 204 

Figura 6: Diversidade da produção agrícola na área coletiva em Bonsucesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor. Pesquisa de campo, município de Pedra Grande/RN, 2008. 

 

Em pesquisa com o público do Pronaf B, no Nordeste brasileiro, Gomes da 

Silva & Teixeira (2008), podem constatar um perfil de consumo bastante 

simplificado, apresentando sinais de subalimentação ou em situação perene de fome 

em que as refeições (almoço e jantar) baseiam-se em feijão, arroz e farinha, mesmo 

assim, nem sempre garantido. 

A referida pesquisa sugere em sua conclusão que para o enfrentamento 

desse contexto de insegurança alimentar pelo qual passa essas famílias, medidas, 

como o avanço da reforma agrária, é indispensável, já que a exploração agrícola, 

em grande escala, tem se voltado historicamente para a exportação em detrimento 

do abastecimento interno. Portanto, sem “investir na agricultura familiar não temos 

como pensar em segurança alimentar e nutricional, já que os alimentos básicos de 

uma alimentação „adequada‟ deveriam surgir desse segmento” (GOMES DA SILVA 

& TEIXEIRA, I,. 2008, p.114). 

A diversificação da produção tem uma relação direta com um cardápio plural 

e uma maior possibilidade de soberania alimentar, assim como de geração de renda, 

através de produtos diferenciados que podem ser colhidos e comercializados em 

distintos meses do ano. A fala desta assentada ilustra como uma produção familiar 

com essas características garante uma variedade de opções: 

 
Acho que 80% do que a gente consome é aqui do assentamento. 
Macaxeira, batata, feijão, milho prá gente e pra as galinhas e 
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animais (ovinos e caprinos). Fruta é toda ela do assentamento: 
banana, goiaba, siriguela, umbu, acerola, limão, caju, cajá. Galinha 
caipira aos domingos... aqui a gente toma muito suco, na hora do 
almoço toma franco, uma garrafa (apontando para um depósito de 
dois litros) dessa é pouco, a gente engole todinho (risos). O frango, 
quando a gente não quer matar galinha, aí vai e compra o frango, 
assim como o feijão, quando quer variar, aí vai e compra o feijão 
(Assentada de Canto da Ilha de Cima – Pesquisa de campo, 2009).   

 

  Existe em escala global uma tendência a um processo avassalador de 

homogeneização dos hábitos alimentares manipulados pelos Impérios que não 

produzem mais alimentos, mas imitação deles (Ploeg, 2008). Klein (2002), 

descrevendo a tirania das marcas, afirma que as grandes corporações do setor de 

alimentação, a exemplo da McDonald‟s e coca-cola, estão vendendo as mesmas 

coisas, da mesma forma e em todas as partes do mundo. Logicamente que essa 

tendência que devasta culturas locais tem, enfrentado oposição e resistência 

também em uma dimensão global60 em que “o familiar bicho-papão do século XX, „o 

imperialismo cultural americano‟ transformou-se, nos últimos anos, nos gritos 

empolgados de „Chernobyl cultural‟ na França e estimulou a criação de um 

„movimento de slow-food na Itália, em oposição ao fast-food” (KLEIN, 2002. p. 140). 

Para Carvalho (2002), as práticas sociais induzidas pelas políticas públicas e 

pelos grandes meios de comunicação que massificam um “jeito moderno de ser”, no 

consumo e no comportamento ou na matriz tecnológica produtiva, inicialmente 

difundida pela revolução verde e agora com os transgênicos, inserem as famílias 

camponesas em um contexto cultural e econômico, que os colocam em choque com 

suas condições sociocultural, abrindo o que ele define como uma crise de 

identidade.   

Nesse terreno, se não consegue produzir nem mesmo o suficiente para 

alimentar o núcleo familiar, esse segmento não tem futuro de se reproduzir 

socialmente, tendo na agricultura uma fonte determinante para a sua sobrevivência, 

                                                 

60 O filme Super Size Me, dirigido e estrelado por Morgan Spurlock, traz à tona o debate em torno 

dos malefícios do fast-food. E o questionamento sobre a publicidade na sedução de crianças e 
jovens. Mostra o dia-a-dia do diretor que passa 30 dias se alimentando exclusivamente nas lojas do 
McDonald‟s dos Estados Unidos. Amparado por três médicos e uma namorada vegetariana, ele 
constatou “na pele” que os alimentos trazem sérios prejuízos à saúde. Morgan consumiu, em média, 
cinco mil calorias por dia e engordou ao final de um mês 11 quilos, além de problemas no fígado, 
depressão e disfunção sexual. Seu colesterol subiu de 168 para 230. Na terceira semana, os médicos 
o aconselharam a abandonar o projeto. 
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inclusive cultural. À medida que a identidade anterior entra em crise, a nova 

identidade mais provável tem sido a de excluído sociamente e dependente das 

políticas públicas compensatórias que não abrem possibilidade de superação. 

Pensando uma estratégia que tenha na atividade agrícola um pilar 

fundamental para a resistência a essa perda de identidade, Carvalho (2002) vai 

sugerir que deve ser perseguida pelas famílias idênticas àquelas dos 

assentamentos, buscar ao máximo substituir os produtos exógenos ao local, na 

produção e no consumo alimentar, por aqueles produzidos internamente. Essa 

perspectiva, baseada na soberania alimentar, tende a provocar uma diversificação 

da produção, para contemplar a alimentação familiar e maiores variedades de 

produtos excedentes para a comercialização. 

Durante a pesquisa, verificou-se que, no cotidiano dos assentamentos 

investigados, essa questão também se faz presente. É perceptível o fascínio que os 

produtos industrializados geram para a grande parte dos seus residentes, 

principalmente os jovens e as crianças. Nos comércios e bodegas, praticamente 

tudo o que está nas prateleiras vem de fora, inclusive pela baixa capacidade de 

beneficiamento e transformação do que é produzido no assentamento, geralmente 

consumido ou vendido como matéria-prima.  

Um exemplo ilustrativo que abarca esses assentamentos é a cajucultura. Em 

alguns deles, como Quilombo dos Palmares, Antônio Conselheiro e Canto da Ilha de 

Cima, quase todas as famílias têm, pelo menos, um hectare, o que, quando somado 

corresponde a uma produção anual significativa. No entanto, praticamente toda a 

castanha é vendida in natura para atravessadores, e o caju (pseudofruto) é 

consumido pelas famílias, ou como ração para os animais, sendo que a maior parte 

se estraga. Praticamente, não existe nenhum processamento que garanta maior 

durabilidade e agregação de valor, apesar de várias possibilidades já bastante 

difundidas: castanha assada, doces, cajuína, polpa, licor, etc.  

Essa falta de estratégia em definir processos produtivos, que garantam, 

mesmo que parcialmente, a soberania alimentar das famílias, é analisado pela 

assessoria como um processo em que agricultores começaram a acreditar que o 

importante é plantar uma cultura que garanta o rápido retorno financeiro através da 

comercialização como matéria-prima. A renda adquirida com essa atividade 

garantiria a compra dos alimentos no mercado. Nesse prisma, a lógica pode estar 

invertida, quando se compara com a tradição campesina de desenvolver atividades 
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agrícolas diversificadas, relacionando plantação e criação, cujo resultado possa 

garantir a soberania alimentar e a comercialização do excedente. 

Outro argumento citado sobre essa perspectiva da soberania alimentar é o 

afastamento e desvalorização da produção agrícola daqueles produtos tradicionais, 

que tem uma função de autoconsumo, inclusive pela facilidade em adquirir os 

alimentos básicos no mercado a partir de rendas de trabalho e programas 

governamentais, que garantem uma renda mensal para essas famílias, dando-as 

condições de algum grau de segurança alimentar via mercado.   

 
Em uma oportunidade, num curso sobre alimentação com mulheres 
em um assentamento, observei que elas não tinham vontade de 
plantar nada nos quintais, queriam tudo do supermercado. Elas não 
tinham nada para comer que viessem do assentamento (Assessora 
da TECHNE – Pesquisa de campo, 2009). 

 

As características climáticas, com chuva concentrada em quatro meses do 

ano, assim como ausência de estrutura de irrigação, mesmo que de pequeno porte, 

fazem com que o acesso ao alimento tenha uma variação significativa. No geral, no 

período chuvoso quase tudo do que é consumido pela família nesses 

assentamentos vem do lote ou do quintal, já na estiagem, praticamente toda a 

alimentação é adquirida no mercado. Além das questões climáticas, não existem 

condições suficientes de infra-estrutura para guardar a produção, que garantisse a 

alimentação durante o restante do ano, obrigando a comercialização em um período 

de muita oferta. 

Nisso tudo, notou-se que falta prioridade nas estratégias da maioria das 

famílias, assim como nas políticas públicas em desenvolver ações que reforcem a 

perspectiva da soberania alimentar, como bem argumenta esta assentada: 

 

No inverno, pouco a gente compra. O feijão branco, a goma que a 
gente faz o beiju, a castanha, o caju... mas no verão a gente 
consome a maioria de fora. Sei lá, não tem armazém prá gente 
armazenar as coisas, plantar muito não tem condições. Não é falta 
de terra, nós tem (terra)... mas se você tiver condições de plantar e 
armazenar, a gente tinha o que comer o ano todinho, mas desse 
jeito, a gente come tudo na metade do verão (Assentada de Antônio 
Conselheiro – Pesquisa de campo, 2009). 

 

É importante realçar que existe o outro lado da história, que caminha na 

direção de ter na produção para o autoconsumo uma prioridade. Essa opção, não 
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poucas vezes submetida à crítica do extensionismo convencional, que enxerga 

nessa tendência uma demonstração de apego a uma tradição que impede esses 

agricultores de se especializarem para entrarem nas atividades produtivas 

modernas, continua sendo muito presente como hábito cultural (ter o milho verde 

nas festas juninas) e estratégias que possibilitem maiores possibilidade de garantir a 

alimentação familiar e comercialização de produtos variados. De acordo com as 

entrevistas com os assentados, foi possível perceber que a produção provoca uma 

série de impactos positivos entre as famílias. Uma delas é a possibilidade da 

alimentação farta, ao contrário daquela que é adquirida no mercado, que, em virtude 

do preço, a quantidade deve ser mais regrada. “Lá em casa são oito pessoas. Um 

quilo de feijão é pouco, imagina se a gente fosse comprar todo dia” (Assentada de 

Canto da Ilha de Cima). 

Além da fartura, a produção que incorpora, além da comercialização, a 

dimensão do autoconsumo, contribui também para práticas de fortalecimento de 

redes sociais de solidariedade, em que os alimentos produzidos são também doados 

para familiares e vizinhos que tiveram problemas na plantação, ou ainda, sua 

lavoura não está no tempo da colheita. A reciprocidade é um tipo de sistema de 

relações de trocas, baseado na lógica da dádiva, compreendendo três momentos: 

aquele do dar, do receber e do retribuir. Nesse sistema, os bens circulam de forma 

horizontal, e o objetivo principal da reciprocidade é a perenização dos laços sociais 

(MAUSS, 1974).  

Segundo Sabourin (2006), essas estruturas produzem amizades, mas 

também confiança entre as pessoas que mais participam. Mesmo nas sociedades 

complexas com suas estruturas burocráticas prevalecendo, permanecem existindo, 

paralelo a essas estruturas, relações sociais com conteúdo informal, a exemplo da 

reciprocidade (RADOMSKY, 2006), como podemos conferir nestas duas falas: 

 
Você come à vontade, comprado é só uma coisinha pouca, às vezes 
não tem nem condição de comprar muito. Quando a gente produz 
pode chegar dez pessoas em casa, um vizinho, que tem o que 
comer franco (Assentada de Quilombo dos Palmares – Pesquisa de 
campo, 2009). 
 
Tem feijão, macaxeira, fava, milho prá galinhas... Tem ovo... Tem 
semente prá o próximo ano... Bota milho prá as galinhas, até a dos 
vizinhos que estão no terreiro (Assentada de Planalto do Retiro – 
Pesquisa de campo, 2009) 
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Além de não ser preciso recurso financeiro para a aquisição do que será 

consumido, outro aspecto da produção para o autoconsumo é a certeza quanto ao 

procedimento desses alimentos, isto é, a segurança da qualidade da alimentação 

familiar. Ao contrário dos adquiridos no mercado que não se sabe como foi o 

processo produtivo, principalmente em relação ao uso de produtos químicos para 

aumentar a produção e controlar pragas e doenças.  

 
A gente produz feijão, milho, macaxeira, inhame, batata, abacaxi. Se 
a gente não produzir, vai comer de onde... sou mais do roçado que 
eu sei que não tem veneno. Lá no mercado (Touros) a gente vê o 
inhame grande, mas eu acredito que foi produzido com veneno 
(Assentado de Planalto do Retiro – Pesquisa de campo, 2009). 

 

 

Muito do que já foi tradição na agricultura familiar camponesa por muito tempo 

foi desprezado e visto como razão do atraso para o processo de modernização da 

agricultura. Agora, essas práticas são ressignificadas como ações que apontam para 

uma maior autonomia perante as incertezas do futuro, provocadas tanto pelo 

mercado hostil como pelas próprias características do ambiente. As sementes 

crioulas, os bancos de sementes, entre outras iniciativas, vêm ganhando muita 

relevância, inclusive transformando-se em políticas públicas. 

Mesmo que essas iniciativas governamentais, a exemplo da Ates, tenham 

enormes dificuldades de se concretizarem, não deixam de ser algo de significativa 

relevância. Durante décadas, o Estado incentivou, através de distribuição gratuita 

aos agricultores, sementes melhoradas e híbridas, uma dependência, porque, além 

de ser necessária nova aquisição em cada novo plantio, essas sementes para uma 

melhor produtividade, exigem condições ideais de água e nutrientes, além de serem 

mais susceptíveis a pragas e doenças. Isso significa aderir ao restante do pacote, 

através da compra de fertilizantes químicos e agrotóxicos, resultando numa total 

dependência dos agricultores aos mercados de insumos monopolizados. 

Nas palavras de um assessor, algumas práticas agrícolas antigas estão 

sendo resgatadas e valorizadas como instrumentos importantes do ponto de vista da 

viabilidade, sustentabilidade e autonomia dos agricultores perante o mercado. 

 

Hoje, busca-se resgatar a agricultura dos avôs (banco de semente, 
guardar semente, das trocas, trocar milho por feijão) coisas que 
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existiam antes começam a ser valorizadas de novo; os agricultores 
começam a se convencer de que esse é o melhor caminho, até 
porque experimentaram o pacote da revolução verde, mas é um 
começo (Assessor da TECHNE – Pesquisa de campo, 2009). 

 

 

 

5.4.2 Os métodos endógenos na agricultura 

 

Uma das características desses assentamentos e dos seus entornos são os 

crescentes desmatamentos e o uso generalizado de agrotóxicos, para controlar os 

ataques de pragas e doenças. Esses métodos têm provocado um significativo 

desequilíbrio ambiental, criando um arriscado ciclo vicioso, em que a cada processo 

produtivo faz necessária uma dose maior de agrotóxico, que vai provocando um 

aumento da dependência aos insumos químicos. Significa também que os custos de 

produção tendem a crescer, além de ir provocando maior desequilíbrio, que fica 

difícil ter uma previsão otimista do futuro61.  

Esse depoimento de um assentado, clamando uma presença mais efetiva da 

assessoria para uma orientação de como controlar as pragas que estão em um 

crescimento acelerado, com repercussão na produção, reporta essa realidade 

crítica. Vale ressaltar que esse assentamento e seu entorno passam por uma 

expansão do plantio de abacaxi, que tem um bom retorno econômico, tomando uma 

dimensão de monocultura e provocando uma devastação da mata nativa através do 

desmatamento. 

 

Adianta muito, mas está faltando chegar mais junto, porque está 
dando tanta praga. O feijão também não está dando com era, 
quando a gente chegou aqui era feijão franco, mas agora a praga 
está demais (Assentado de Planalto do Retiro – Pesquisa de campo, 
2009). 

 

 Segundo uma assessora, a modernização da agricultura, entre outros 

impactos negativos na vida dos agricultores, provocou um profundo processo de 

artificialização da atividade agrícola, que contribui para o afastamento dos 

agricultores do meio ambiente, onde a natureza integrava sua vivência através de 

                                                 
61

 Em uma conversa com um assentado em Canto da Ilha de Cima, ele lembrou que, antes desse 
local ser assentamento, a fava era considerada quase com um mato, pela grande quantidade da sua 
produção, sem ser necessário plantá-la. Atualmente, essa cultura é muito problemática, já que é 
constante o aparecimento de pragas e doenças que compromete a produção. 
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observações que serviam de orientações para várias das suas ações. O quadro 

atual nos assentamentos é muito distinto, pois  

 
A natureza foi esquecida pela maioria do público assentado. Nesse 
sentido, não se consegue construir um processo de agroecologia, se 
você artificializou a agricultura e a vida no geral. É evidente que tem 
pessoas que não têm essa postura. Mas não vejo o elemento 
natureza como parte, como o centro da vida e da agricultura com via 
anteriormente em que as questões da natureza eram muito 
presentes, na observação da lua, das florações, do céu, das 
estrelas. Isso ajudava a fazer um link com a natureza (Assessora da 
TECHNE – Pesquisa de campo, 2009).  

 

Será que, em casos idênticos a esse é possível a recampesinização? Essas 

famílias não lograram sucesso na tentativa de embarcar no processo de 

modernização de agricultura, parecendo mais próximas do squeeze analisado por 

Ploeg (2008). Também a alternativa de integrarem o assentamento foi em virtude da 

inviabilidade da vida urbana, inclusive para aquelas famílias que já estavam na 

cidade antes de virem morar no assentamento. A agroecologia não poderia ser esse 

link de ressocialização através de uma atividade produtiva que tem seu cerne na 

busca de uma convivência harmônica com a natureza e os recursos naturais? 

É impossível construir ilhas agroecológicas em torno de ações em que 

predomina a agricultura convencional. Parece esse ser um dos grandes desafios 

para aquelas famílias que fizeram a opção pela produção orgânica. Não é possível 

elas prosseguirem e avançarem com essas práticas sem convencer o restante do 

assentamento a aderir e construir a sustentabilidade.  

Nesse sentido, em última instância, a opção pela agroecologia, para ser 

exitosa, não pode ser uma atividade isolada e exótica, em comparação com às do 

vizinho. Seu sucesso depende do re-equilíbrio do meio ambiente em que está 

inserido, precisando assim, convencer o restante a abandonar as práticas 

convencionais e a fazer a transição para a agroecologia. Por isso, reveste-se 

também de uma dimensão política em convencer os outros sobre a viabilidade da 

agroecologia. 

As pessoas integrantes dos grupos já fazem vários tipos de controle com 

inseticidas naturais, mostrando que já absorveram essa concepção da possibilidade 

de produzir sem o uso de agrotóxicos. Mas afirmam que existe um certo consenso 

dentro dos assentamentos que para produzir, principalmente em uma quantidade 
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maior, só é possível se aplicarem veneno, denominado por eles como remédio para 

“dar banho no milho e no feijão”.  

 

Na horta, a gente não usa, no lote também não. Mas o restante dos 
assentados usa muito carrapaticida no feijão, milho, algodão, e até 
nos quintais. Acham que só produzem se usar veneno. Aplicam até 
três vezes no feijão (Assentada de Canto da Ilha de Cima – 
Pesquisa de campo, 2009). 

 

Sobre o que usam para combater as doenças e pragas, foram listados por 

uma série de receitas usando o nin62, pimenta, a nanipueira, o alho e a urina de 

animais, principalmente da vaca, que é mais fácil de coletar. Dizem ter aprendido 

com os técnicos no assentamento ou em algum curso que participou promovido pela 

ATES. Afirmam que sua eficiência é melhor quando usado de forma preventiva, 

antes de algum ataque que possa comprometer a produção. 

 
A gente trabalha com inseticidas naturais, e usamos antes da praga 
atacar e quem trabalha com o veneno só vai aplicar quando a praga 
já atacou. É verdade que o veneno mata de imediato, nesse sentido 
faz mais efeito que o produto natural, por isso temos que controlar a 
praga antes dela atacar e fortalecer a planta (Assentada de Canto 
da Ilha de Cima – Pesquisa de campo, 2009). 

 

 

A dificuldade em colocar em prática as novidades é muito grande. Às vezes, 

mesmo achando que os métodos alternativos são os melhores, não conseguem 

romper com as práticas convencionais. Notou-se que a preocupação com a saúde 

daqueles que usam agrotóxicos inexistes, inclusive demonstrando um sentimento 

muito forte de fatalidade. Segundo depoimento dos integrantes do grupo de 

produção orgânica, eles até tentam convencer as pessoas a não usarem veneno, 

mostrando o quanto é prejudicial para saúde de quem constantemente faz 

aplicações. Nesses casos, muitas vezes, tem um deboche como resposta: “eu vou 

morrer mesmo” ou “o que não mata engorda”. 

                                                 

62
 O NIM, (Azadirachta indica) é uma planta originária da Índia. Desenvolve-se bem em regiões semi-

áridas, por ser resistente à seca e suportar temperaturas elevadas, adaptando-se facilmente a 
diferentes tipos de solos. Suas flores são muito procuradas pelas abelhas. Seus produtos são usados 
na proteção natural de plantas e animais domésticos contra um grande número de pragas e doenças. 
Controla lagartas, besouros, gafanhotos, pulgões, cochonilhas, mosca branca e pragas de grãos 
armazenados. É também indicado no controle de nematóides e doenças provocadas por fungos e 
bactérias. 
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 Por esse contexto, assim como pela fragilidade ainda presente nas práticas 

no manejo do solo e tratos culturais que aprofundem os princípios técnicos da 

agroecologia, nem sempre é possível ter sucesso nas suas tentativas de controlar os 

ataques das pragas e doença com métodos naturais. Porém, preferem perder parte 

ou mesmo a totalidade da plantação atacada a usar produtos químicos. 

Nesses assentamentos pouco se tem usado de fertilizantes químicos, com 

exceção daqueles que plantam melão ou abacaxi. Porém, as práticas alternativas, 

como a compostagem, só são usadas nas hortas dos grupos. O esterco dos animais 

para adubar seus lotes, segundo os entrevistados, é muito raro. Inclusive, foi 

afirmado que alguns, no lugar de fazer seu uso para melhorar o solo, preferem 

vender e, muitas vezes, compram o adubo químico para colocar em alguma 

plantação. A venda é efetuada para atravessadores que tem caminhão a um preço 

médio de R$ 200,00 a carrada de F4-1000 e conseguem vender por R$ 400,00 ou 

R$ 500,00 para médios e grandes agricultores, que estão produzindo banana, 

jerimum e outras culturas, com bom valor de mercado. 

Mas aqui também é possível perceber práticas diferentes em que o esterco é 

utilizado para potencializar a produtividade e com bons resultados, mostrando a 

importância da diversificação, através da prática da criação de animal como 

alternativa de produção de alimento, renda e adubo orgânico. 

 

Coloco esterco no lote. Fica melhor, pois a terra é meio fraca, 
quando faço isso a lavoura fica mais bonita, tem mais produção, a 
diferença é muito grande. Era prá gente fazer mais isso (Assentado 
de Planalto do Retiro – Pesquisa de campo, 2009). 

 

Foi percebido que, mesmo com algumas iniciativas da assessoria, essa opção 

ainda não se traduz na prática, no geral as abordagens não se constituem no centro 

da ação do trabalho. As razões para isso podem estar na ausência de um maior 

domínio e convencimento sobre as práticas alternativas, ou ainda, a metodologia 

usada para abordar a importância da agroecologia não é acompanhada de exemplos 

práticos que possam fixar mais essa idéia entre os assentados.  

Caso houvesse um maior empenho da assessoria e do poder público em 

fazer com que os métodos naturais tivessem mais visibilidade, certamente 

conquistaria mais adeptos que poderiam se transformar em multiplicadores, em um 

ciclo virtuoso, ao contrário do vicioso das práticas convencionais através de 
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fertilizantes químicos e agrotóxicos. É nessa direção que vai a fala deste agricultor 

agroecológico.  

 
Se tivesse um incentivo maior por parte da ATES para combater o 
veneno e usar inseticidas naturais, as pessoas iam começar a 
entender que o veneno não dá resultado. Falta mais incentivo por 
parte da ATES, até mesmo do governo, do INCRA. Podiam fazer 
seminários mostrando como o veneno é prejudicial e como tem 
como a gente trabalhar sem usar veneno que faz mal a saúde (Filho 
de assentado de Canto da Ilha de Cima – Pesquisa de campo, 
2009). 

 

 

5.4.3 Comercialização: tecendo alternativas 

 

A figura do atravessador é bastante presente no cenário dos assentamentos, 

principalmente no momento da colheita das culturas com maior valor comercial, 

como castanha, mandioca e seus produtos (farinha e goma), mel, abacaxi e no 

melão. Algumas iniciativas com a formação de cooperativas e associações no intuito 

de se construir como alternativa de comercialização da agricultura familiar, não 

conseguiu muito êxito. Mesmo as que permaneceram continuam muito marginais 

quando comparado com a predominância dos atravessadores. Falta capacidade 

organizativa, acúmulo que desse condições de pensar toda a cadeia produtiva, 

assim como falta de apoio de políticas públicas, que desse base para as iniciativas 

que surgem nesse sentido. 

A ausência de estruturas reais que pudessem reduzir a importância do 

atravessador não está relacionada por incapacidade dos agricultores visualizarem 

essa questão. O problema parece se concentrar essencialmente na impotência de 

criar alternativa perante uma situação vista por eles como muito prejudicial e que 

suga parte considerável dos seus esforços. Esta fala ácida de um assentado, de 

diferentes formas, é muito repetida pelos assentados, quando abordam a 

comercialização de seus produtos. 

 

Aprendemos que o atravessador é a pior praga que existe. É a 
mosca branca (praga do melão) pior que existe. A pior praga prá nós 
se chama atravessador (Assentado de Bonsucesso – Pesquisa de 
campo, 2009). 
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Diante desse quadro e das leituras críticas, vão surgindo formas de 

comercialização, inspiradas na idéia da economia solidária que, mesmo ainda em 

uma dimensão reduzida em termos de números de agricultores envolvidos, como 

também a quantidade do produto, está servindo para alimentar o sentimento de que 

são necessárias e atingíveis outras possibilidades de melhor comercializar os 

produtos familiares, apoiando-se na lógica de retirar o atravessador e constituir uma 

relação direta, aproximando a produção e o consumo. 

Para Canuto (1998), as diferentes formas de compra direta de produtos 

agrícolas no Brasil é um processo recente e promissor, que tem mostrado algumas 

vantagens para o produtor e o consumidor. Para o primeiro, a supressão dos 

intermediários, potencializando maior retorno econômico e a possibilidade de ouvir 

dos consumidores avaliações do que está produzindo; para o segundo, adquirir 

produtos mais frescos a preços mais baixos, favorecer pequenos e médios 

produtores, além de obtenção de maior conhecimento sobre a origem e forma de 

produção dos alimentos que vai consumir.  

Nos assentamentos que integram esta pesquisa, as principais iniciativas têm-

se apoiado na concepção da economia solidária, e as principais formas de 

comercialização tem sido a feira agroecológica de São Miguel do Gostoso (segunda-

feira); as Cestas Agroecológicas para consumidores de Natal e o centro urbano 

dessas cidades; venda para o Programa Compra Direta; as vendas diretas nas 

casas, em distritos e municípios próximos aos assentamentos, além da venda nos 

próprios assentamentos, mostrando que aí também tem a possibilidade de 

comercializar os produtos agroecológico. 

Seja como for, essas novidades precisam ser observadas para além da 

escala quantitativa do que estão produzindo e comercializando. O seu formato tem 

elementos muito distintos do modelo convencional que prevalece, pois aqui os 

agricultores são sujeitos do processo. Por isso, elas têm muitas possibilidades de 

avanço, em comparação ao estágio atual. Percebeu-se que os grupos envolvidos 

estão em movimento, empolgados e abertos a novos conhecimentos a partir de suas 

participações em espaço de formação e intercâmbios, além de mais empoderados, 

para exigirem políticas públicas que fortaleçam suas opções. 

É possível afirmar que uma das diferenças entre os agricultores que fizeram a 

opção pela agroecologia e aqueles que ainda não a descobriram é a percepção da 

própria agricultura. Enquanto estes estão muito pessimistas com as possibilidades 
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de melhoria de vida por meio da atividade agrícola, aqueles estão otimistas e sendo 

alimentados nos espaços de que participam. Quando saem para comercializar seus 

produtos, nas feiras ou diretamente nas casas, o retorno econômico é apenas uma 

das dimensões positivas. Esse processo tem dado vazão à auto-estima de 

produzirem um alimento diferenciado, já que, orgulhosamente fazem questão de 

dizer que seus produtos não têm veneno, além de que, o ato de comercializar, 

possibilita o exercício da comunicação, contribuindo para ficarem mais extrovertidos 

e falantes.  

Quem sabe, toda essa dinâmica de produção, respeitando a natureza e 

buscando uma relação direta com quem consome, alimentado pelo espírito da 

agroecologia e da economia solidária, não esteja enfrentando tanto o sentimento de 

subalternidade, retratado por Martins (1989), como o complexo de inferioridade dos 

camponeses, provocada pela cultura do latifúndio, como enfatiza Freire (1971)?  

Sobre tudo isso, é difícil uma resposta exata. Mas os brotos para essa 

transição já podem ser vistos. Se eles vão vingar dependerão de muitos fatores, tais 

como, desses sujeitos ganharem adeptos para se tornarem também sujeitos. Dessa 

forma, ganhariam mais força para sensibilizar amplos segmentos da sociedade e 

capacidade de pressão, para que as políticas públicas, bem intencionadas e 

voltadas para a sustentabilidade, saltassem do papel e se efetivassem na vida real, 

a exemplo do que poderia ser a ATES. 
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CONCLUSÃO 
 

A minha vida é um vendaval que se soltou, 
É uma onda que se alevantou, 

É um átomo a mais que se animou... 
Não sei por onde vou, 
Não sei para onde vou 

Sei que não vou por aí! 
Cântico Negro - José Régio 

 

 

Ao longo desta tese, buscou-se mostrar os diversos constrangimentos 

enfrentados na dinâmica da assessoria aos assentamentos da reforma agrária, 

impedindo a concretização do proposto pelo Manual de ATES de construir a 

transição agroecológica. Contudo, essas dificuldades de caráter estrutural e 

conjuntural, não impedem o reconhecimento da importância que essa atividade tem 

tido para desencadear processos de experimentação com o foco na agroecologia, 

constituindo-se como contraponto ao modelo convencional, referenciado na lógica 

da modernização da agricultura e na marginalização do segmento familiar 

camponês. 

Mesmo consciente de que essas ações, baseadas na agroecologia, atuam em 

um cenário adverso, marcado pela força econômica, social e política de um projeto 

antagônico, agora identificado com o agronegócio, elas têm conseguido abrir 

brechas nas políticas públicas e reconhecimento social, que podem ser 

consideradas como uma forma de sementes e brotos, pelo seu caráter de inovação 

e perspectiva de constituírem-se em uma saída para a crise agrária e ambiental, a 

partir da construção do capital ecológico, social e cultural.  

Os objetivos traçados na proposta de ATES são muito ambiciosos e com 

pouca estrutura operacional e arranjos institucionais para o seu funcionamento. 

Nesse sentido, eles parecem mais uma intenção a ser perseguida do que algo que 

dê suporte capaz de orientar uma avaliação do funcionamento dessa política de 

assessoria. Fazer uma comparação entre o concebido e o seu funcionamento e 

impactos, levando ao pé-da-letra o que está escrito em termos de objetivos e metas 

a serem alcançados, poderia servir apenas para comprovar a sua inoperância. 

Em termos de estrutura de funcionamento, parece pertinente o paralelo com 

aquela máxima camponesa, que, “para existir é preciso subsistir” como central para 
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a sua reprodução social. Desde a sua criação em 2004, a ATES tem uma profunda 

dificuldade de, pelo menos, subsistir. As interrupções permanentes e a ausência de 

um formato nacional tornam-se impeditivos de um avanço a partir das experiências 

acumuladas.  

As mudanças propostas em relação às políticas anteriores, como o Projeto 

Lumiar, não foram suficientes para consolidar um formato nacional com o mínimo de 

coerência prática, em que a concepção e objetivos estivessem condizentes com as 

condições estruturais de execução. Em alguns Estados, o serviço de ATES é 

prestado através de licitação, em outros, por convênio com as EMATERs ou 

entidades da sociedade civil. Porém, em todos eles têm sido comum a 

descontinuidade e fragilidade de seu funcionamento, impedindo a possibilidade de 

aperfeiçoamento desse programa. Esse descompasso vem provocando um 

desgaste na sua legitimidade, perante os beneficiários, os profissionais e a própria 

sociedade. 

Mas as dificuldades não se restringem aos aspectos estruturais. Notou-se 

uma lacuna na assessoria, em termos de concepção teórica e metodológica, que 

seriam essenciais para impulsionar as práticas agroecológicas e vencer as 

resistências presentes nos próprios assentados e agentes públicos com que a 

política de ATES faz interface. Acredita-se que a origem desse problema está na 

própria formação dos profissionais, distante da realidade vivida nessas localidades e 

das características produtivas da agricultura de base familiar camponesa. Nesse 

sentido, essa é uma questão essencial a ser enfrentada através de consistentes e 

permanentes processos de formação para profissionais e instituições envolvidos 

com a assessoria aos assentamentos rurais.  

A opção pela agroecologia e o restantes dos objetivos da ATES englobam 

uma complexidade interdisciplinar de conceitos e práticas que entram em choque 

com a formação dos profissionais e a fragilidade das instituições de assessoria, 

sendo mais um elemento inibidor para o avanço dessas idéias nos assentamentos 

de reforma agrária. Não basta ter a convicção de que a proposta agroecológica é 

uma alternativa viável. É necessária consistência teórica, imersão no cotidiano, para 

dialogar com as realidades e metodologia apropriada para desenvolver um trabalho 

que consiga, superando as adversidades do contexto, construir com as famílias 

assentadas o processo de transição para a agroecologia.  
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Durante toda a pesquisa, verificou-se uma razoável fragilidade nesse aspecto. 

Analisando as entrevistas com os assessores, ficou perceptível que, mesmo com 

uma adesão à proposta da agroecologia, esses atores têm muita deficiência, do 

ponto de vista institucional, em termos de instrumentos metodológicos e 

aprofundamento teórico sobre essa temática. Nesse sentido, ainda que 

assessorando importantes iniciativas em andamento, de fato, a agroecologia está 

mais no campo de um discurso genérico. 

Outro aspecto relevante é a necessária conexão do trabalho de assessoria 

com outras políticas voltadas para desenvolver os assentamentos em suas várias 

dimensões.  No limite, ela é dependente da própria dinâmica e do lugar da reforma 

agrária no contexto das políticas para a agricultura e o rural. Esses objetivos 

continuam sendo periféricos e, como opção de uma parcela minoritária das políticas 

públicas de Estado, em uma espécie de “nadando contra a corrente” ao paradigma 

desenvolvimentista de que são as grandes obras e ações, através dos processos 

exógenos, que impulsionam o avanço socioeconômico.  

Do ponto de vista macro, predominam os interesses das forças econômicas e 

políticas dos setores que buscam, mesmo com mudanças, manter a lógica da 

estrutura do sistema agroalimentar, em que os assentamentos da reforma agrária 

ocupam uma posição muito marginal. 

Essa investigação também verificou que existe uma série de problemas 

objetivos na atividade agrícola desses assentamentos, contribuindo para um 

crescente desestímulo das famílias diante da agricultura como um meio viável de 

extrair uma parte importante da alimentação para autoconsumo e possibilidade de 

geração de renda.  Entre eles, está o profundo desequilíbrio ambiental, que dificulta 

o processo produtivo, transformando-se em um desafio para as famílias e para a 

assessoria técnica. A seguir, é feita uma abordagem como eles se apresentam na 

prática.  

Primeiro, apenas os conhecimentos tradicionais desses agricultores têm-se 

mostrado insuficientes para a produção agrícola, mesmo daquelas culturas que 

anteriormente tinham um total domínio, como o milho, feijão e mandioca. Isso é 

motivado pelas intensas modificações sofridas nesses ambientes a partir da 

intervenção humana, dentro da lógica da modernização da agricultura, através de 

desmatamento, monocultura, redução da fauna e flora nativa, solos perdendo a 

fertilidade, uso de agrotóxicos, redução das sementes regionais, etc. Essas ações 
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provocaram impactos ao meio ambiente, tendo como conseqüência uma maior 

susceptibilidade das plantações aos ataques de pragas e doenças e redução da 

produtividade. Foi muito comum ouvir os agricultores falando de um tempo em que 

esses problemas não existiam, e que a produção era muito maior. 

A segunda questão problemática é que o método convencional de 

artificialização do processo produtivo, tendo como base sua mecanização e 

quimificação, mostra-se cada vez mais ineficiente, tanto do ponto de vista 

econômico pelos custos crescentes dos insumos, traduzido de forma perfeita pelo 

assentado, quando afirmou que “estamos trabalhando para loja”, assim como em 

relação ao ambiente, visto que essas opções tendem a agravar o desequilíbrio, 

provocando, a cada ano, uma maior ofensiva de pragas e doenças, mesmo que 

aumentando os gastos com os insumos químicos. É como se fosse uma corrida 

rumo ao abismo em que a dependência crescente de insumos externos contribui 

para que as relações mercantis penetrem no coração dos processos de trabalho e 

de produção, causando o squeeze, que seria o abafamento, aperto ou coerção, em 

que a atividade agrícola nessas condições se torna inviável. 

A terceira questão é a dificuldade da construção da alternativa para essas 

realidades descritas. A que tem se apresentado com mais vigor é a agroecológica. 

Porém, ainda sem a estatura de se constituir em uma proposta palpável para a 

maioria das famílias assentadas. Faltam aporte teórico e propostas reais aos atores 

envolvidos com esse processo, além de experiências mais expressivas e 

consolidadas, para que possam repercutir virtuosamente. 

As articulações em torno dessa temática ainda não têm a dimensão de um 

movimento social, capaz de um “agir conflitual” que lhe credencie como uma 

alternativa global ao ideário da modernização da agricultura. Portanto, o desafio é 

não ficar preso nas experiências pontuais, pois isso significa o risco do isolamento 

ou da domesticação pelo mercado, como também pelo Estado, tornando-se apenas 

uma prática marginal de produção agrícola com tecnologias alternativas.  

Em relação às ações do Estado em suas diferentes esferas, pôde-se perceber 

no curso dessa pesquisa que, mesmo com algumas iniciativas e boas intenções63, 

não existe uma confluência, nem convicção, nas políticas públicas e suas 

                                                 
63

 O Programa Compra Direta, uma das modalidades do PAA, diferencia os produtos orgânicos em 
relação aos convencionais, pagando para aqueles produtos um adicional de 30%, caso o produtor 
comprove o não uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos.  
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instituições que possam potencializar os processos agroecológicos que estão sendo 

experimentados nesses assentamentos. Bem ao contrário, esse setor termina por 

constranger esses processos pelos formatos convencionais. O crédito, como foi 

visto, é o exemplo mais ilustrativo, mas não o único. 

No geral, os planos governamentais de desenvolvimento são construídos 

dentro de uma perspectiva dos consensos entre atores, porém com interesses e 

percepções muito diferenciadas. O resultado prático dessa opção metodológica é 

que ela termina por se tornar uma peça genérica que agrada a todas, mas não 

consegue demarcar claramente e ter ousadia para apontar outro caminho. Não 

fazendo isso, termina por percorrer o já construído, ou seja, o convencional.  

Por outro lado, essas experiências protagonizadas pelas famílias e orientadas 

e incentivadas pela assessoria têm um enorme significado, pelo seu caráter 

inovativo e potencial, para se constituírem em uma perspectiva de desenvolvimento 

socioeconômico para esses assentamentos, em uma dinâmica que os recursos 

naturais tornem-se determinantes em uma lógica de uso que não provoque sua 

devastação e exaustão. É nesse sentido que essas dinâmicas agroecólogicas em 

movimento podem ser consideradas como sementes e brotos de um processo de 

transição de desenvolvimento rural para esses assentamentos e o território do Mato 

Grande, onde estão inseridos.  

Essa perspectiva parte da premissa da sustentabilidade, em que os 

assentamentos não se constituem como um negócio. Eles são essencialmente um 

espaço de moradia e trabalho, vida presente e futura. É o território conquistado para 

restabelecer laços de parentescos e de vizinhança, objetivando criar raízes. As 

atividades produtivas devem partir desse princípio, significando estarem baseada na 

lógica socioambiental e não apenas em ações que tragam recursos financeiros em 

curto prazo. Nesse sentido, o foco na agroecologia tem um grande potencial para 

ser o elemento central para a construção de projetos de desenvolvimento 

sustentável, que tenham uma visão de horizonte mais prolongado. 

As experiências agroecológicas em curso nesses assentamentos são muito 

válidas. Ao mesmo tempo em que as novidades são entrelaçadas com a 

recuperação de tradições da agricultura familiar camponesa, esses processos vão 

tomando uma dimensão de contraponto ao modelo convencional e ao desânimo 

presente na maioria das famílias com a agricultura, como possibilidade de trabalho 
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digno, que gere alimentos e renda. Percebeu-se que o trabalho da assessoria foi 

fundamental como facilitador e animador desse processo.  

Aliás, todos os grupos que estão construindo a agroecologia aqui analisados, 

não surgiram naturalmente. Tiveram na assessoria um aporte determinante: nas 

orientações técnicas, incentivando os assentados a fazerem a aposta, através da 

promoção de capacitações, encontros e intercâmbios em torno dessa temática. Isso 

significa que mesmo não conseguindo muito daquilo que está previsto no seu 

Manual, em virtude dos constrangimentos já relatados, a ATES mostrou que tem 

muita relevância e potencial para esses assentamentos. 

Essas experiências no Mato Grande convivem em um ambiente onde a 

agricultura convencional, através dos insumos químicos e da monocultura, continua 

muito forte nesse território, inclusive pela migração de vários produtores de melão, 

que vieram do Oeste Potiguar e estão comprando e/ou arrendando terras para o 

plantio daquela cultura.  Essa presença recente tenciona e instiga o imaginário dos 

agricultores familiares em optar por essa atividade. Além do melão, tem também, 

entre outras, as culturas do tomate e jerimum produzidas dentro do pacote 

convencional.    

Também é importante acrescentar o incentivo da Petrobrás e órgãos públicos 

para o plantio de oleaginosas, como o girassol, para a produção de biodiesel, 

reproduzindo, sem remendos, o pacote nos moldes da revolução verde, em que 

todos os insumos são exógenos ao local, inclusive a própria cultura a ser plantada. 

Essas tendências e opções macro nas políticas para o território criam uma tensão 

nos assentamentos entre uma proposta mais sustentável, que se aproxime da 

agroecologia, ou uma lógica de agricultura convencional mais voltada à produção 

para mercados distantes e oligopolizados.   

Acredita-se que as experiências nos assentamentos pesquisados não são 

idênticas às de setores do campesinato que tiveram pouco contato com as 

inovações impulsionadas pela revolução verde, assim como também não são iguais 

às de agricultores agroecológicos, que estão convencidos da importância dessa 

proposta e a praticam de forma consciente, inclusive construindo movimentos em 

defesa da agroecologia. No Mato Grande, o que existe é um processo nascente e 

heterogêneo, mas com muito potencial de crescimento e consolidação. 

Percebeu-se que, desde as suas fundações, esses grupos estão evoluindo 

bastante em alguns aspectos que se baseiam a agroecologia. Mas, partindo-se do 
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pressuposto de que não existem opções "puras", elas estão sempre recheadas de 

contradições por trazerem consigo práticas "agroecológicas" e "convencionais" sem 

muita reflexão sobre ambas. E nesse aspecto, a hipótese da transição 

agroecológica, sem ponto de chegada garantida, se constitui em um retrato mais fiel 

de suas realidades. É evidente que esse processo depende de fatores internos aos 

grupos, como suas dinâmicas de funcionamentos e êxito nas suas atividades, assim 

como das opções de políticas públicas mais gerais que, positiva ou negativamente, 

certamente irão impactar a existência do grupo. Entre elas, o avanço ou recuo na 

política de assessoria técnica em uma perspectiva agroecológica. 

 Por fim, antes de concluir, são necessárias duas observações. Primeiro, 

fazendo um paralelo com o que afirma Ploeg (2008), no seu livro Camponeses e 

Impérios Alimentares, quando diz que o campesinato não está na sua obra apenas 

para apresentar um problema, já que ele oferece perspectivas e soluções 

promissoras, embora ainda quase ocultas aos olhos da ciência, da sociedade e do 

poder público, nesta pesquisa sobre a assessoria em assentamentos, também se 

buscou mostrar que essas áreas, seu público e a ATES não devem ser vistos 

apenas como impasses e problemas, mas também como potenciais 

contemporâneos para contribuir na construção de um novo modelo de civilização 

baseado na sustentabilidade e diversidade social, ambiental e cultural. 

A segunda consideração, lembrando Burawoy (2007), é que é importante 

diferençar as “utopias verdadeiramente existentes” daquelas que se apresentam 

como “utopias imaginárias”. Nesse sentido, a tarefa das ciências sociais é explorar, 

com todos os instrumentos técnicos disponíveis, as condições de existência dessas 

utopias existentes. Mesmo que percorrendo por caminhos tortuosos, esse foi um dos 

objetivos principais dessa pesquisa: investigar o papel da assessoria técnica nas 

experiências de agroecologia desenvolvidas em assentamento da reforma agrária no 

Mato Grande, assim como suas possibilidades de saírem da condição de utopias 

vivenciadas por assessores e famílias assentadas e se constituírem em uma 

alternativa mais global. Parafraseando o verso, mesmo sem muita clareza por onde 

e para onde ir, os sujeitos envolvidos com a agroecologia são idênticos a um 

vendaval que se soltou, uma onda que se alevantou, um átomo que se animou. Aí 

está a força e a importância desse processo! 
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Roteiro para entrevista semi-estruturada com os assentados e grupos 

agroecológicos 

 

1. Como avalia a conquista da terra? Foi uma aposta correta? 

2. Em relação ao período antes do assentamento, acha que conseguiu avanços 

com a conquista da terra? 

3. Qual a importância da Assessoria para o assentamento? 

4. Como percebe o trabalho da Assessoria? 

5. Como pode descrever o conteúdo, a metodologia e a freqüência do trabalho 

da assessoria? 

6. Nas práticas produtivas, usa insumos externos como fertilizantes sintéticos e 

agrotóxicos? Em que cultura? Com qual freqüência?  

7. Usa insumos orgânicos produzidos no próprio assentamento? Em que? Como 

qual freqüência? 

8. Em relação a agroecologia, já ouviu falar? Como pode ser definida? Acha 

uma boa importante e viável para ser aplicada nas suas atividades? 

9. Qual a relação da assessoria com a agroecologia? Reforça essa proposta? 

Problematiza as práticas agrícolas, através de uso de agrotóxicos? 

10. A assessoria realizou atividades relacionadas com a agroecologia? Com que 

freqüência? Que tipo? 

11. Já participou de atividade como encontros, formação, intercâmbios, outros 

sobre a agroecologia? 

 

 

Roteiro de entrevista com a Assessoria Técnica e Representação das 

Instituições de Assessoria em Assentamentos Rurais 

 

1. Em relação ao Manual de ATES: conhece? Serve como referência para o 

trabalho? Tem discordância do seu conteúdo? Quais? 

2. Qual a relação existente entre os objetivos da ATES e as condições para 

realizar o trabalho?  

3. O Manual de ATES tem como foco a transição agroecológica. Nesse aspecto, 

qual a avaliação? Quais as dificuldades e constrangimentos para atingir essa 

meta? O que foi possível fazer? 



 237 

4. Quais as dificuldades encontradas no cotidiano do trabalho de assessoria? 

5. Em relação à formação acadêmica, tendo como referência o Manual de 

ATES, até que ponto ela contribui ou impede para a desenvoltura do trabalho 

de assessoria? 

6. Tem tido oportunidade de participar de momentos de reflexão e formação 

sobre o trabalho de assessoria? Quais? Com que freqüência? 

7. Em sua opinião, qual o sentido da assessoria técnica? E em relação aos 

profissionais da área social? Como elas podem contribuir para as famílias  

assentadas? 

 

 

Roteiro de entrevista com Representantes do INCRA/RN e Unidade de 

Articulação da ATES 

 

1. Qual a avaliação da assessoria técnica, tendo como referência a concepção 

contida no Manual de ATES?  

2. É significativo o hiato entre os objetivos traçados e os resultados da ATES?   

3. Quais os impeditivos para a consolidação da Assessoria nos Assentamentos? 

4. Qual o sentido da Assessoria para os assentamentos? 

5. Em que é necessário avançar para que a ação possa se aproxime da 

concepção pensada? 

6. Como avalia o desempenho do INCRA e da Unidade de Articulação no 

funcionamento da ATES; 

 

 

 


