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RESUMO 
 

Esta tese investiga o Curso de Agronomia na formação de assentados da Universidade 
Federal do Pará-Campus Marabá, por demanda e parceria com movimentos sociais da Região 
Norte do país, com o propósito de compreender as aprendizagens (produção do conhecimento) 
a partir de trocas e relação de confiabilidade no outro, construídas na organização e realizadas 
do Curso. O pressuposto que orienta este estudo é que os diálogos e aprendizagens ocorridas 
no curso de Agronomia provocaram mudanças nos professores, nos integrantes dos movimentos 
e, principalmente, nos assentados egressos. Tais mudanças acontecem pela promoção do 
diálogo entre conhecimentos, áreas, pessoas e instituições nas tomada de decisões e no 
desenvolvimento das ações coletivas. Observo as concepções de educação, de pesquisa, de 
extensão e de desenvolvimento presente nos discursos e nas práticas que orientam as ações 
relativas à educação discutidas por Freire (1985), Simões (2001, 2003) e de Amartya Sen (2000) 
e assumo como referencial teórico básico as idéias de Boaventura de Souza Santos (1985; 1989; 
2000; 2004; 2005; 2006; 2008), Paulo Freire (1975; 1981; 1985; 1997; 1996) e Miguel Altiere 
(1989). Metodologicamente analiso a produção do conhecimento através das teses e 
dissertações relativas a Educação do Campo, Movimentos Sociais, Universidade e Educação 
Superior, nos últimos 20 anos. Analiso as monografias de conclusão de curso de todos os 
educandos assentados, além de realizar entrevistas abertas com cada um/a. Utilizo a entrevista 
aberta, também, com os docentes do curso e com os dirigentes dos de movimentos sociais 
(MST, FETAGRI, CPT, EFA/FATA). Organizo e analiso os discursos a partir da idéia de ecologia 
de saberes como definido por Boaventura de Souza Santos (2006). Finalmente, realizo visitas 
em cinco municípios da mesorregião Sudeste do Pará, recorte metodológico final da pesquisa, 
para verificação in locu da execução dos experimentos propostos como atividade final do Curso 
de Agronomia. Organizo o trabalho em cinco eixos composto pelo processo de ocupação e as 
iniciativas que dele emergiram; modelo de desenvolvimento e as conseqüências sociais e 
ambientais; criação e papel da Universidade e as relações estabelecidas entre pessoas e 
instituições que deram origem ao Curso de Agronomia na UFPA e aos programas desenvolvidos 
na região; conjuntura de criação da turma de educandos assentados, proposta curricular, 
princípios e foco do curso e as ações vivenciadas; as práticas desenvolvidas no curso e as 
relações de confiabilidade vivenciadas interna e externamente a academia, os aprendizados e os 
diálogos promovidos pelo curso. Considero que o diálogo provocou mudanças na organização do 
conhecimento e nas práticas educativas dos professores, bem como nas práticas sócio-
produtivas dos educandos egressos e dos assentados.  

Palavras-Chave: Educação do Campo. Diálogo. Aprendizagem. Educação Superior. 
Movimentos Sociais. Curso de Agronomia.  

 
 
 
 



 

_______ 
RESUMEN 

 
Esta tesis investiga el Curso de Agronomía en la formación de los colonos de la 

Universidad Federal do Pará - Campus Marabá, la demanda y la asociación con los 
movimientos sociales de la Región Norte del país, con el fin de entender el aprendizaje (la 
producción de conocimiento) de comercio y relación de confianza en el otro, construido y puesto 
en la organización del Curso. El presupuesto que orienta este estudio es que el diálogo y el 

aprendizaje que se produjo en el curso de Agronomía provocaran transformación en los 

profesores, miembros de los movimientos y, especialmente, en los egresados alumnos colonos. 

Estas mudanzas pasan por la promoción del diálogo entre las áreas de conocimiento, personas 

e instituciones en la toma de decisiones y el desarrollo de la acción colectiva. Observo las 

concepciones de la actual educación, pesquisa, extensión y desarrollo en los discursos y 

prácticas que guían las acciones relacionadas con la educación discutidos por Freire (1985), 

Slater (2001, 2003) y Amartya Sen (2000) y asumo como referencial teórico básico las ideas de 

Boaventura de Souza Santos (1985, 1989, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008), Paulo Freire (1975, 

1981, 1985, 1997, 1996) y Miguel Altieri (1989). Metodológicamente analizo la producción de 

conocimiento a través de las tesis y disertaciones sobre la Educación Rural, los Movimientos 

Sociales de la Universidad y la Educación Superior en los últimos 20 años. Analizo todavía las 

monografías de la finalización de curso de todos los alumnos colonos, así como entrevistas 

abiertas con cada alumno e alumna. Yo uso la entrevista abierta, también, con los profesores 

del curso y con los líderes de los movimientos sociales (MST, FETAGRI, CPT,  EFA/ FATA). 

Organizo y analizo los discursos a partir de la idea de ecología del conocimiento, como es 

definido por Boaventura de Souza Santos (2006). Por último, hago visitas en cinco municipios 

de la región del Sudeste de Pará, al final el enfoque metodológico del estudio, para 

comprobación in loco de la ejecución de los experimentos propuestos como actividad final del 

curso de Agronomía. Organizo el trabajo en cinco áreas que comprenden el proceso de 

ocupación y de las iniciativas que surgieron de él; el desarrollo del modelo y el desarrollo social 

y ambiental y el papel de la universidad y las relaciones entre personas e instituciones que 

dieron origen al campo de la Agronomía en la UFPA y los programas desarrollados en la región; 

la coyuntura de creación del grupo de los estudiantes colonos, el currículo, los principios y 

enfoque del curso y la experiencia de las acciones, prácticas desarrolladas en el curso y las 

relaciones de confianza con experiencia dentro y fuera de la academia, los aprendizajes y los 

diálogo promovido por el curso. Creo que el diálogo ha provocado mudanzas en la organización 

de los conocimientos y en las prácticas educativas de los profesores, así como las prácticas 

socio-productivas de los educandos egresados y de los colonos. 

 

Palavras-Chave: Educación rural. Dialogo. Aprendizaje. Educación Superior. Movimientos 
Sociales. Curso de Agronomía.  

 



________ 
ABSTRACT 

 
 

This thesis aims to investigate the Agronomy course in the perspective of the graduation 
course for the settlers of the Universidade Federal do Pará- Marabá. This course requires a 
partnership with the social movements of the North region of the country, with the purpose to 
understand knowledge production and how learning process occurs from the point of interaction 
and reliable relationships which are established in the organization during the course. The base 
of theses studies is to reflect of how the dialogue and learning processes occurred during the 
Agronomy course and resulted in changing in the teachers’ behavior and in the other integrated 
members of the group and mainly in the graduating settlers students. These changings happens 
as a consenquence of the dialogue production between the most varied areas, different people 
and institutions which take collective decisions. I  observe educational actions, researches, 
extention  concepts of extension  and also development researches presented in the educative 
actions discussed by Freire (1985), Simões (2001, 2003) e de Amartya Sen (2000). The theory 
in which I am basing these studies are based in Boaventura de Souza Santos Simões (2001, 
2003) and Amartya Sen (2000). Methodologically I analyse knowledge production by sudying the 
thesis and scientific works related to rural education, social movements, university and higher 
education in the last 20 years. I analyze the scientific works of all settler students, and besides, I 
do open interviews with the students, as well as, with the teachers and the leaders of social 
movements (MST, FETAGRI, CPT, EFA/FATA). I organize and analyze all the speeches from 
the ecological knowledge as defined by Boaventura de Souza Santos (2006). Finally, I visit five 
towns of municipal districts of the southeast of Pará, which represents the final methodological 
part of the research, in order to verify in loco the practices of the experiments purposed as final 
activity of the Agronomy course. I organize the work in five areas composed by the occupational 
process and the initiatives which emerged from them; development model and the social and 
environmental consequences; I also organize the university role  and the relationship 
established between people and institutions which gave origin to the Agronomy course of UFPA 
and the programs developed in the region;  conjuncture of creation of the groups of settled 
students, curriculum, principles and focus on the course and the experienced actions; developed 
practices in the course and the relations of reliability experienced internally and externally to the 
Academy, the learning and dialogue promoted by the course. I believe that the dialogue has 
caused changes in the organization of the knowledge and in the educative practices of the 
teachers, as well as, in the socio-productive practices of the regressed settled students. 

   
 

Key-Words: Rural Education. Dialogue. Learning Process. Higher Education. Social 
Movements. Agronomy Course.  

 

 
 
 
 
 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

AGROCANP – Associação dos Moradores e Produtores de Grotão dos caboclos de Novo 
Paraíso 
APOCTRAN – Associação de Produção e Comercialização dos Trabalhadores Rurais do 
Assentamento 
APP – Áreas de Preservação Permanente 
APROTE – Associação de Produtores do Assentamento 17 de Abril 
APROTERRA – Associação de Produção 
ARCAFAR/PA – Associação Estadual das Casas Familiares Rurais do Pará 
BASA – Banco da Amazônia 
CAT – Centro Agroambiental do Tocantins 
CEBs – Comunidades Eclesiais de Base 
CFR – Associação das Casas Familiares Rurais 
CONSEP – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
COPSERVIÇOS – Cooperativa de Prestação de Serviços 
CPASP – Centro de Pesquisa e Assessoria 
CPT – Comissão Pastoral da Terra 
CRMB/IFPA – Campus Rural de Marabá 
CUT – Central Única dos Trabalhadores 
DAVES – Departamento de Vestibular 
EFA – Escola Família Agrícola 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 
FATA – Federação Agrária dos Agricultores do Tocantins e Araguaia 
FECAT – Federação das Cooperativas do Araguaia-Tocantins 
FERA – Fórum de Entidades de Reforma Agrária 
FESAR – Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida  
FETAGRI – Federação dos Agricultores na Agricultura do Estado do Pará e Amapá 
FETEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel 
FETRAF – Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
FMAs – fungos micorrízicos arbusculares  
FNS – Fundo Nacional de Solidariedade 
GRET/França – Grupo de Intercâmbio e Tecnologia 
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
LAET – Laboratório Agroextrativista da Transamazônica 
LASAT – Laboratório Agro-ambiental do Tocantins 
MAB – Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens 
MAE – Ministere dês Affaires Etrangeres 
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário 
MMCC – Movimento de Mulheres do campo e da Cidade 
MST – Movimento Sem Terra 
NEAF – Núcleo de Estudos Integrados sobre Agricultura Familiar 



ONGs – organizações não governamentais 
PAET – Programa Agro-Ambiental da Transamazônica 
PAP – Pesquisa-ação Participativa 
PAs – Planos de Aplicação 
PDA – Projeto de Desenvolvimento do Assentamento 
PEAPs – Planos Especiais de Aceleração da Produção 
PNERA – Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária 
PRA – Plano de Recuperação do Assentamento 
PROCAMPO – Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 
Campo 
PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar 
PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
PSDP – Pesquisa-Desenvolvimento em Sistemas Agrícolas 
RL – Reserva Legal 
SAFs – Sistemas Agroflorestais 
SEMEDs – Secretarias Municipais de Educação 
SPDDH – Sociedade Paraense dos Direitos Humanos 
STR – Sindicato de Trabalhadores Rurais 
SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
UAG – Université des Antiles et de la Guyane 
UEPA – Universidade Estadual do Pará 
UFPA – Universidade Federal do Pará 
UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SUMÁRIO 
 
 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................14 

1 A POPULAÇÃO DO CAMPO E AS CONSEQÜÊNCIAS DA MIGRAÇÃO 

INCENTIVADA NO SUDESTE PARAENSE ...........................................................41 

1.1 A DINÂMICA DA MIGRAÇÃO NA MESORREGIÃO: EXPROPRIAÇÃO E VIOLÊNCIA NO 

CAMPO .................................................................................................................... 41 

1.2 O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA MESORREGIÃO SUDESTE ................. 53 

1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DA MESORREGIÃO SUDESTE DO PARÁ: 

POTENCIAL E LIMITAÇÕES ....................................................................................... 65 

1.4 A REALIDADE EDUCACIONAL DO CAMPO DO PARÁ E A BUSCA PELA EDUCAÇÃO NA 

MESORREGIÃO ........................................................................................................ 68 

2 A COLONIZAÇÃO DOS POVOS E DO CONHECIMENTO E O PAPEL CONTRA-

HEGEMÔNICO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS .....................................................72 

2.1 A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA E A COLONIZAÇÃO DOS POVOS 

E DO CONHECIMENTO ............................................................................................. 72 

2.2 A PRESENÇA DO CONHECIMENTO COLONIZADOR NA UNIVERSIDADE E AS 

CONTRADIÇÕES NO INTERIOR DA INSTITUIÇÃO ...................................................... 80 

3 A CONSTRUÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE NA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ..................................................................97 

3.1 MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO COMO CONSTRUTORES DE ESPAÇOS 

EDUCACIONAIS ....................................................................................................... 97 

3.2 O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ COMO FORÇA MOTRIZ..........................100 

3.2.1 O Programa Centro Agroambiental do Tocantins (CAT)........................106 

3.2.2 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA)....109 

4 O CURSO DE AGRÔNOMOS COMO ARTICULADOR DE CONHECIMENTOS ...119 

4.1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CURSO.............................119 

4.2 A PROPOSTA DO CURSO: OBJETIVOS, CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS ......................129 

4.3 O PROCESSO JURÍDICO.....................................................................................136 

4.4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLÓGICA DO CURSO ...............................137 



4.5 OS SUJEITOS QUE COMPÕEM O CURSO DE AGRONOMIA ....................................143 

4.6 A DINÂMICA PEDAGÓGICA VIVENCIADA NO CURSO............................................146 

5 DIÁLOGOS E APRENDIZAGENS ....................................................................158 

5.1 O DIÁLOGO DE CONHECIMENTOS E AS MUDANÇAS POR ELE PROVOCADAS.. ......159 

5.2 OS ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DOS AGRÔNOMOS E MATERIALIZAÇÃO DO DIÁLOGO DE 

CONHECIMENTOS ...................................................................................................208 

5.2.1 O caso do Projeto de Assentamento 17 de abril, Município de Eldorado 

dos Carajás......................................................................................................221 

5.2.2 O caso do Projeto de Assentamento 26 de Março, Município de Marabá....  

.........................................................................................................................228 

5.2.3 O caso do Assentamento Grotão dos Caboclos, Município de Eldorado dos 

Carajás ............................................................................................................232 

5.2.4 O caso do Assentamento 1º de Março, Município de São João do 

Araguaia..........................................................................................................235 

5.2.5 O caso dos Projetos de Assentamentos: Reino Encantado, Bom Futuro e 

Sol Nascente, Município de Tucuruí ................................................................239 

ATÉ QUE OS FRUTOS SE MULTIPLIQUEM .......................................................248 

REFERÊNCIAS..................................................................................................259 

 



 

 

 

14 

INTRODUÇÃO 

 

Nesta tese me proponho a investigar o Curso de Agronomia para assentados, 

da Universidade Federal do Pará-Campus Marabá, com o propósito de compreender a 

relação dialógica e as aprendizagens entre a Universidade e os movimentos sociais na 

produção do conhecimento.  

A investigação busca entender como se realiza o diálogo, as trocas efetivas, 

as relações de confiabilidades no outro, as aprendizagens e as mudanças provocadas na 

interação entre conhecimentos, sujeitos e instituições.   

O interesse pela pesquisa advém de dois tipos de experiência: a primeira, da 

prática concreta como filha de agricultores e militante dos movimentos sociais do 

campo, que me colocou diante do viver em uma região (Transamazônica), marcada pela 

ausência e fragilidades das políticas públicas, cuja realidade nos desafiou a pensar um 

projeto de desenvolvimento do campo que se contrapusesse ao modelo de 

desenvolvimento econômico imposto pelo governo militar. E, a segunda, da atuação 

como educadora e pesquisadora em experiências educativas junto às populações do 

campo no Pará e na Amazônia, que me desafiaram a pensar a Educação do Campo, 

compreendendo suas populações como protagonistas dos processos formativos e de 

mudanças. 

Em minha trajetória profissional atuei na educação popular em sindicatos, 

centros de formação, organizações não governamentais e educacionais com ações 

voltadas para agricultura familiar e a educação de jovens e adultos junto às populações 

do campo. O caminho percorrido vem sendo construído de forma coletiva, em diversos 

tempos, o que me fez perceber a origem dos problemas sociais e a importância da 

construção coletiva do conhecimento. Nessa atuação acumulei experiência que me 

possibilitaram obter condições para atuar na docência na educação escolar, inserindo 

nessa prática uma postura problematizadora, dinâmica e dialógica, contribuindo para a 

construção de uma matriz de Educação do Campo.  
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Essa atuação sempre esteve motivada pela crença de que as mobilizações 

populares são capazes de alcançar mudanças em favor das populações, historicamente, 

excluídas do acesso aos serviços básicos. Além disso, sempre me vi empenhada em 

manter coerência entre os princípios defendidos e as ações desenvolvidas. Essa busca, 

de certa forma, existe pela insatisfação frente às incoerências percebidas no percurso 

de minha atuação.    

As incoerências se apresentam na contradição entre discursos e ação seja em 

tensões de cunho político em que as pessoas que assumem postos de coordenação 

defendem a democracia, mas centralizam as decisões; em espaços organizativo-sociais 

em que as pessoas buscam mudanças sociais, porém mantém posturas e práticas 

machistas, discriminatórias e preconceituosas; seja nas práticas pedagógicas em que 

educadores que defendem o acesso ao conhecimento, às técnicas e tecnologias, 

entretanto, as negligenciam aos educandos sob a justificativa de estar desenvolvendo 

uma educação diferenciada.  

No percurso da minha experiência de vida as referências teóricas tiveram, 

inicialmente, um cunho religioso e sindical dos anos de 1970 e 1980 em que autores 

como Marx, Lenin, Gramsci, entre outros, eram estudados. Outra referência que obteve 

presença constante em minha prática social e educativa foi Paulo Freire. Essas 

referências fortaleceram em mim a postura de não submissão, omissão ou 

desesperança, ao mesmo tempo em que provocaram o desejo permanente de luta por 

mudança social.       

Na academia me engajei no movimento estudantil, tive contato com as 

produções de inúmeros pesquisadores da área da educação que me possibilitaram 

perceber a minha opção pelo diálogo e no processo de pesquisa me empenhei em 

estudar a reformulação curricular do Curso de Pedagogia, oportunizando-me pensar em 

uma formação mais alargada desses profissionais. 

No mestrado pesquisei as práticas educativas de educadores do campo em 

formação propiciando-me constatar que a transformação das práticas ocorreu, 

necessariamente, quando houve ações coletivas, seja no âmbito da escola, seja no 

âmbito da relação escola-comunidade/assentamento. 
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Essa constatação fortaleceu a crença de que a participação ativa dos sujeitos 

se faz, fundamentalmente, em processos coletivos, mas para isso é fundamental o 

diálogo entre os sujeitos envolvidos. 

É nesse contexto que busquei entender a ação educativa desenvolvida no 

Curso de Agronomia, visto que o mesmo é fruto de uma construção coletiva envolvendo 

a Universidade e os movimentos sociais, que tinha como desafio formar as populações 

do campo para ajudar a desenvolver a produção de modo sustentável, contribuindo com 

a formulação de outro projeto de campo.  

Desse modo, estudar o diálogo de conhecimentos no Curso de Agronomia 

para assentados possibilitava conhecer uma proposta de formação que prioriza o 

desenvolvimento da agricultura familiar camponesa e a construção de matrizes 

tecnológicas com base nos princípios da agroecologia; compreender o Projeto político-

pedagógico e o currículo de um curso que se diferenciam de outros existentes nas 

instituições de ensino do estado do Pará e do país que atuam na área das Ciências 

Agrárias, pois o mesmo tem como foco de atuação e de pesquisa a agricultura familiar 

camponesa e está localizado em uma mesorregião do Pará com maior organicidade 

social, conter maior número de assentamentos e, ainda, ter um campus Universitário 

que desenvolve quatro cursos de nível superior no âmbito da Educação do Campo. 

Assim, a escolha pelo curso de Agronomia para assentados está baseada na 

compreensão de ciência hegemônica presente nos cursos de Ciências Agrárias e uma 

compreensão de conhecimento da luta social, do trabalho e de vida que desafia esse 

conhecimento, pois a formação profissional na área das Ciências Agrárias não tem 

atendido aos pressupostos de uma agricultura sustentável, visto que está voltada, via de 

regra, para a monocultura. 

Desse modo, o foco no conhecimento que envolve a formação superior de 

assentados tem como referência à necessidade de acesso a uma educação que permita 

resolver ou minimizar questões atuais na produção rural. É um fato a busca crescente, 

pelos jovens do campo, pelo estudo na cidade e que essa ação tem provocado 

mudanças profundas nas relações familiares e no interesse de sucessão da terra e da 

re-produção familiar. 
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Considero fundamental o acesso à educação pela população do campo para a 

sua integração social e acesso aos meios de produção e as técnicas e tecnologias 

necessárias à melhoria de vida dessas populações, hoje restrita a poucos. Compreendo, 

também, que apenas a educação não é capaz de solucionar/minimizar todos os 

problemas advindos desse meio de produção, mas tem papel estratégico e articulador 

de conhecimentos sem a necessidade do afastamento da terra pelo assentado.  

O pressuposto básico que orienta essa postura é que a inter-relação entre os 

diferentes conhecimentos é fundamental para que se possa alcançar uma dimensão 

mais aproximada do contexto rural, na busca de soluções para os complexos problemas 

da produção no campo.  

Aqui assumo a concepção de Educação do Campo fundamentada na 

expressão do e no campo, em que no campo, indica a necessidade da escola estar 

localizada no espaço geográfico, político e social do campo, possibilitando a apropriação 

e sistematização do conhecimento produzido no âmbito da ciência; e, do campo, 

representa a educação construída/produzida com as populações do campo, a partir de 

seus interesses e necessidades, implicando na estruturação de um currículo que priorize 

e valorize os valores expressos por essas populações. A concepção de Educação do e no 

Campo pressupõe o desenvolvimento de protagonismo e de participação efetiva e crítica 

dos sujeitos, enquanto produtores de sua história, de lutas sociais, com acúmulo de 

conhecimento sobre a vida e o meio em que vivem e trabalham. 

Esta concepção está fundada na indissociabilidade entre as políticas públicas, 

a educação e a pesquisa; a cidadania, o campo e a produção, sendo apontada por 

Molina (2003) como a tríade Campo–Políticas Públicas–Educação e, por Michelotti 

(2008), como a tríade Produção–Cidadania–Pesquisa. Em ambos, há o destaque para a 

elaboração de políticas públicas com base na relação entre as diferentes áreas de 

conhecimento (a educação, a sociologia, a economia, a agronomia, a política, a história, 

a filosofia) e configura o rural como um lócus transdisciplinar de produção e 

sistematização de conhecimento, ancorado na heterogeneidade, dinamismo e 

diversidade, cujo projeto de desenvolvimento é centralidade na produção camponesa. 
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Nessa concepção de campo, a forma de produção camponesa está baseada 

na cooperação entre os agricultores para produção em três níveis: para o próprio 

consumo, para a comercialização nas cidades próximas e para comercialização em pólos 

comerciais mais distantes. Daí ser necessário promover e reivindicar políticas públicas e 

ações que viabilizem a educação, a assistência técnica e o crédito financeiro. 

Nessa perspectiva, a dimensão da pesquisa, apontada por Michelotti (2008), 

é assumida como estratégia, como princípio educativo e, como impulsionadora da 

produção do conhecimento vinculada ao trabalho rural.  

Diante disso, assumo que a educação do e no campo tem importante papel 

na construção do projeto popular de campo e ferramenta estratégica para 

sistematização de conhecimentos com base na diversidade, heterogeneidade e 

pluralidade de homens e mulheres do campo, seus modos de vida e seu trabalho. 

Assumir tal concepção de educação do e no campo instigou-me a escolha do 

objeto de pesquisa que trago neste estudo. Escolher o curso de Agronomia para 

assentados, desenvolvido na universidade pública, evidencia a compreensão do papel do 

conhecimento da luta social e o papel do diálogo como mediador para efetivação de tal 

formação.  

É com essa compreensão que assumo o conceito de conhecimento tal qual 

delimitado por Cortella (2008), como ferramenta de liberdade e de um poder como 

amálgama da convivência igualitária que se realiza por meio de uma construção cultural 

(social e histórico), elaborado pelos seres humanos que atribuem significados moldados 

pela cultura, pela sociedade e pela história dessa cultura; portanto, sua produção, 

historicamente, está relacionada com as necessidades de sobrevivência.  

Acredito que a formação superior na área das Ciências Agrárias não tem 

conseguido atender aos pressupostos de uma agricultura agroecológica e sustentável, 

por estar voltada, de um modo geral, para a monocultura e por ter como foco o lucro, 

desconsiderando os custos sociais e ambientais dos processos produtivos. 

Daí o interesse desta pesquisa em identificar como se efetivou o diálogo 

entre os diferentes conhecimentos e as práticas desenvolvidas durante e após 

a formação dos agrônomos no Curso de Agronomia da UFPA-Campus Marabá, cuja 
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prática educativa desafiou a lógica da estruturação tradicional do conhecimento 

científico. Interessa entender os discursos dos assentados e dirigentes de movimentos 

sociais, bem como dos coordenadores dos cursos, principalmente, por criticarem a 

crença de que na educação das populações do campo é suficiente ensinar a ler, 

escrever e dominar as quatro operações matemáticas.  

Considerando tais premissas, as motivações básicas que tem orientado o 

estudo do diálogo de conhecimento no curso de Agronomia para assentados, 

representam as possibilidades de uma educação que prioriza o desenvolvimento de uma 

agricultura familiar camponesa e a materialização de matrizes tecnológicas com base 

nos princípios da agroecologia.  

A agricultura familiar camponesa1 é compreendida aqui como um modelo de 

organização da produção com eixo no trabalho familiar e a agroecologia como o 

contraponto a maneira de produzir e de se relacionar com a natureza de modo 

sustentável.  

Essa forma de viver e de se relacionar com a natureza vem sendo pautada 

pelos movimentos sociais e por uma parcela significativa pesquisadores do meio 

acadêmico, por meio de concepções, metodologias, práticas sociais e educativas mais 

abrangentes que se pautam na totalidade, na interdisciplinaridade e no estudo crítico e 

problematizador das práticas produtivas e educativas. 

Alguns teóricos ajudam a compreender a relação entre os conhecimentos e a 

democratização do acesso a ciência, às técnicas e a tecnologia e as políticas públicas, 

como Boaventura de Souza Santos (1985; 1989; 2000; 2004; 2005; 2006; 2008), Paulo 

Freire (1975; 1981; 1985; 1996; 1997), Miguel Altiere (1989) e Amartya Sen (2000).  

                                                           
1 Esse conceito é empregado aqui para caracterizar um determinado modo de viver, produzir e se 
relacionar com a natureza e a sociedade. Portanto, o que define o camponês é a produção de sua 
existência, cujo foco está na autonomia produtiva e de auto-determinação. Costa (2000), discutindo sobre 
a produção camponesa e capitalista nos alerta para sua diferença e evidencia que essas duas visões se 
encontram em disputa na sociedade, portanto permeiam as ações dos sujeitos. Para esse autor, enquanto 
na produção capitalista predominam as relações assalariadas e a separação entre o comando e a 
execução da produção, na produção camponesa predomina o trabalho e a gestão familiar, não havendo 
separação entre aqueles que trabalham, aqueles que se beneficiam do resultado desse trabalho e aqueles 
que decidem sobre a alocação do trabalho, constituindo-se uma unidade indissociável entre a esfera da 
produção e do consumo. O que as diferencia são as relações sociais com conseqüências nas suas relações 
com a natureza.  
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A compreensão de Santos (2008, p. 17) é a de que “o conhecimento 

científico é a forma oficial e privilegiada de conhecimento e sua importância para a vida 

da sociedade nunca fora questionada”. No entanto, não podemos deixar de “[...] 

questionar o privilégio de um conhecimento em detrimento dos demais”, uma vez que 

isto tem conferido “privilégios extracognitivos (sociais, políticos e culturais) a quem os 

detém”. Segundo ele, isto ocorre tanto porque o conhecimento provoca impactos na 

sociedade, quanto pelo fato do conhecimento científico não estar equitativamente 

distribuído na sociedade. Diante disso, o autor propõe começar por mudar a razão que 

preside tanto aos conhecimentos como a estruturação deles, para que possa haver 

mudanças profundas na estruturação dos conhecimentos. Para isso, Santos (2008) 

indica que é necessário desafiar a razão indolente, ou seja, o modelo de racionalidade 

ocidental que esconde e desperdiça as experiências sociais existentes em diferentes 

países.  

Para Santos (2006), há uma hegemonia do modelo de racionalidade ocidental 

predominante no mundo, nos últimos 200 anos, e essa visão não só esconde e 

desperdiça as experiências sociais existentes, como tem impedido que elas sejam 

traduzidas em alternativas ao capitalismo global. Nessa perspectiva, defende que é 

preciso democratizar o conhecimento científico para que a sociedade possa utilizá-lo. Ao 

mesmo tempo se faz necessário reconhecer os conhecimentos tradicionais existentes 

em diferentes países do mundo e o seu papel na construção da humanidade.  

Analisando o paradigma emergente, Santos (2006) defende que não pode ser 

apenas científico, mas social. Ele denomina de conhecimento prudente para uma vida 

decente, porque emergirá no contexto de uma sociedade revolucionada pela ciência. 

Nessa perspectiva, apresenta quatro teses, cujas reflexões traduzem as contribuições 

para a educação do nosso tempo.   

Na primeira tese, Santos (1985), defende que todo o conhecimento científico-

natural é científico-social, pois a distinção dicotômica entre ciências sociais e naturais 

deixou de ter sentido e utilidade, na medida em que as ciências naturais vêm se 

apropriando dos conceitos e modelos explicativos das ciências sociais, possibilitando que 

ambas se aproximem das humanidades.  
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Desse modo, “o sujeito, que a ciência moderna lançará na diáspora do 

conhecimento irracional, regressa investido da tarefa de fazer erguer sobre si uma nova 

ordem científica” (SANTOS, 1985, p. 43) e a recuperação de seu papel na produção do 

conhecimento está na superação da referida dicotomia, na incorporação do novo 

paradigma que re-valoriza os estudos humanísticos das ciências sociais, o que requer a 

superação da cisão homem/natureza e a valorização da compreensão do mundo à 

manipulação do mundo.  

No entanto, a superação de tal distinção possibilitará tornar o conhecimento 

não dualista, porque supera a distinção entre natureza e cultura, natural e artificial, vivo 

e inanimado, mente e matéria, observador e observado, sujeito e objeto, coletivo e 

individual, entre outros. Resta, porém, saber o sentido e o conteúdo dessa superação e 

quais ciências podem ser preponderantes na determinação de seus parâmetros. A 

concepção humanista das ciências sociais para ser agente catalisador da fusão das 

ciências naturais e sociais deve colocar no centro o ser humano, ou seja, a pessoa no 

centro do conhecimento e a natureza no centro da pessoa. Nesse processo, a ciência do 

paradigma emergente se configura como uma ciência assumidamente analítica. 

(SANTOS, 1985). 

Já na segunda tese, Santos (1985) defende que todo conhecimento local é 

total, na medida em que ele se organiza em torno de temas estruturados em função de 

sua adoção por grupos sociais concretos, não pela disciplinarização do conhecimento 

científico. Entende-se, com isso, que os temas são como galerias por onde os 

conhecimentos se deslocam ao encontro uns dos outros, como projetos de vida locais. 

Então o conhecimento é local e também total, porque toma como base a os projetos 

cognitivos locais.  

Ao incentivar “os conceitos e teorias desenvolvidas localmente a emergirem 

para outros lugares cognitivos, de modo a poderem ser utilizados fora do seu contexto 

de origem” (SANTOS, 1985, p. 48) a ciência do paradigma emergente se configura 

como uma ciência tradutora. Tal perspectiva é possível porque esse é um conhecimento 

construído por meio da imaginação e não da operacionalização, do mesmo modo que se 
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generaliza por meio da qualidade e do exemplo vivido/da experiência e não da 

quantidade.  

Essa dimensão do conhecimento potencializa o pensamento e as práticas 

educativas, pois possibilita a imaginação criativa e criadora de educadores e educandos 

e seus fazeres, atualmente marginalizados porque locais, reconhecendo o seu potencial 

de multiplicação devido suas características qualitativas, de pesquisa e a pluralidade 

metodológica (no sentido da transgressão ao que está dado), de modo a romper com a 

personalização do trabalho científico.  

Nessa perspectiva, apresenta a terceira tese na qual defende que todo 

conhecimento é auto-conhecimento, em que o conhecimento é criação, não descoberta 

e se pauta na relação sujeito/sujeito, não na relação sujeito/objeto. Assim, os 

pressupostos, as crenças e os valores são parte integrante da explicação científica 

(portanto não vem antes nem depois dela) e a prevalência dessa forma de explicação 

da realidade nada tem de científico (sendo apenas um juízo de valores naturalizado 

através do tempo). Para Santos (1985), nossas trajetórias de vida, valores e crenças são 

a prova última de nossos conhecimentos e, por isso, os sentidos dos conhecimentos 

estão vinculados a nossa história. Para ele, o paradigma emergente de conhecimento 

surge da necessidade de outra forma de conhecimento, além do funcional; um 

conhecimento compreensivo que une os sujeitos à realidade estudada.  

Nesse paradigma, segundo Santos (1985) o que mais importa é a satisfação 

pessoal por partilhar conhecimentos, o que traz proximidade com a criação literária ou 

artística, pois associa à dimensão ativa da transformação do real à possibilidade de 

contemplação dos resultados/da obra de arte, quer dizer, o conhecimento científico 

ensina a viver a traduzir e traduzir-se em um saber prático.  

Nesse contexto, Santos (1985) apresenta a quarta tese, qual seja, todo 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum, pelo fato de nenhuma 

forma de conhecimento ser, em si mesma, racional; ou seja, somente a configuração de 

todas as formas de conhecimento o é. Isso implica na necessidade do diálogo entre as 

diferentes formas de conhecimento e de interpretação entre elas e aponta o 

conhecimento do senso comum como importante nesse diálogo, por ser vulgar e prático 
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com que no cotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido a nossa vida, 

livrando-o da condição de falso ou superficial que a ciência moderna o relegou.  

Santos (1985) reconhece que o senso comum é uma forma de conhecimento 

que tende ao conservadorismo e à mistificação; ainda assim, vê nele uma dimensão 

utópica e libertadora2 que pode ser ampliada pelo diálogo com o conhecimento 

científico. Desse modo, o senso comum pode estar na origem de uma nova 

racionalidade ”feita de racionalidades”. Para ele, do mesmo modo que o conhecimento 

deve traduzir-se em auto-conhecimento, o desenvolvimento tecnológico só faz sentido 

se for traduzível em sabedoria de vida. 

Considero que Paulo Freire (1996) contribui com a discussão sobre a 

importância do acesso ao conhecimento científico e às tecnologias, ao apontar que, 

historicamente, uma pequena parcela da sociedade tem deles se utilizado como forma 

de manutenção da 'ordem' opressora, com a qual manipulam e esmagam, massificam e 

inculcam informações que servem aos interesses de grupos econômicos para retificá-los.  

Sobre tal questão, compreendo que o acesso das populações do campo à 

ciência, às técnicas e às tecnologias é fundamental para ajudar a resolver os complexos 

problemas da produção no campo; mas isso requer atitude criticamente curiosa, 

indagadora, crítica, vigilante e em permanente processo de reflexão, de modo a 

possibilitar que a tecnologia seja usada sem que os seres humanos sejam manipulados 

por ela, pois a ciência a e tecnologia, via de regra, estão a serviço de uma concepção de 

mundo que não é emancipadora. 

Nessa perspectiva, o domínio tecnológico não pode ser pelo aniquilamento 

dos conhecimentos dos agricultores com base na visão de extensão como invasão 

                                                           
2 Para Santos (1985, p. 56), o senso comum faz coincidir causa e intenção; subjaz-lhe uma visão de 
mundo assente na ação e no princípio da criatividade e da responsabilidade individuais. [...] é prático e 
pragmático; reproduz-se colado às trajetórias e às experiências de vida de um dado grupo social e nessa 
correspondência se afirma viável e secundarizante. [...] é transparente e evidente; desconfia da 
opacidade dos objetivos tecnológicos e do esoterismo do conhecimento em nome do princípio da 
igualdade do acesso ao discurso, à competência cognitiva e à competência lingüística. [...] é superficial 
porque desdenha das estruturas que estão para além da consciência, mas, por  isso mesmo, é exímio em  
captar a profundidade horizontal das relações conscientes entre pessoas e entre pessoas e coisas. [...] é 
interdisciplinar e imetódico; não resulta de uma prática especificamente orientada para produzir; 
reproduz-se espontaneamente no suceder quotidiano da vida; aceita o que existe tal como existe; 
privilegia a ação que produz rupturas significativas no real; é retórico e metafórico; não ensina, persuade. 
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cultural em que o conteúdo reflete a visão de mundo daqueles que o levam, se 

superpõe àqueles que passivamente o recebem, pois, como Freire (1985), acredito que 

o progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses 

humanos e às necessidades da existência humana, perde sua significação. 

Nesse sentido, o conhecimento não se estende daquele que julga saber tudo 

para aqueles que julgam nada saber; ao contrário, deve se constituir na relação ser 

humano-mundo, por meio de relações que se aperfeiçoam na problematização crítica, 

possibilitando que estes entendam mais a realidade na qual e com a qual estão 

inseridos e que se desdobrem em ação transformadora da realidade para a superação 

do conhecimento sensível. 

Desse modo, acredito que a apropriação do conhecimento científico e das 

técnicas e tecnologias em articulação com os conhecimentos empíricos permitem 

construir estratégias/saídas para diminuir a dureza do trabalho braçal no campo, 

produzindo processos de recuperação do solo, da floresta, dos igarapés, da produção 

pautada no aproveitamento dos recursos naturais, ancorado na visão agroecológica. 

A perspectiva de transmissão de técnicas como depósito de conhecimento se 

funda em uma visão que transforma os seres humanos em quase coisa, que negam os 

sujeitos como um ser de transformação do mundo. Assim, atuar interdisciplinarmente 

na assistência técnica – a partir da compreensão do ser humano concreto em uma 

realidade concreta que o condiciona – requer que a ação dos técnicos não se restrinja 

ao ato de ampliar os conhecimentos e as técnicas por meio de conteúdos estáticos; ao 

contrário, ela acontece na realidade agrária, que é dinâmica e não existe sem os seres 

humanos (FREIRE, 1985). 

Freire (1985) continua propondo a extensão educativa como propiciadora de 

um que-fazer educativo em que o agrônomo é um educador-educando e os camponeses 

são educandos-educadores, cujo trabalho-ação se dá no domínio do humano 

envolvendo um problema filosófico de reflexão crítica, em que a questão central não é 

substituir uma forma de conhecimento por outra. Ao contrário disso, exige reflexão de 

caráter teórico, que não se degenera nos verbalismos, nem na mera explicação da 

realidade que devesse permanecer in-tocada, ou seja, necessita-se da “reflexão em que 
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a explicação do mundo devesse significar a sua aceitação, transformando-se, desta 

forma, o conhecimento do mundo em instrumento para a adaptação do mundo a ele” 

(FREIRE, 1985, p. 16).  

As contribuições de Altiere (1989) estão no âmbito da produção 

agroecológica, quando ressalta como fundamental a abordagem sistêmica no uso de 

metodologias participativas que incentivem a interação entre pessoas e conhecimentos, 

pelo processo da participação e mudança de postura por parte dos técnicos.  

Altiere (1989) defende que a agroecologia se apresenta como uma concepção 

de natureza, trabalho e de inter-relação homem-natureza, na medida em que concebe o 

ser humano como parte da natureza, interagindo e entrelaçando a diversidade do 

contexto que vai além dos aspectos de produção e técnica. Para isso, incorpora 

dimensões amplas e complexas que incluem variáveis econômicas, sociais, culturais, 

políticas e éticas para a otimização do equilíbrio dos agroecossistemas em sua 

totalidade. Isso requer que o conhecimento se organize visando a interpretação das 

complexas relações inerentes à vida no planeta terra.  

Nessa perspectiva, a agroecologia não pode ser confundida com um estilo de 

agricultura, nem com um conjunto de práticas agrícolas ambientalmente amigáveis 

(CAPORAL; COSTA BEBER, 2002a), pois requer a compreensão dos agroecossistemas 

como sistemas biológicos que se relacionam com os componentes socioeconômicos e 

culturais. Nessa visão, a agroecologia contém elementos que valorizam o 

estabelecimento de uma relação intrínseca entre os diferentes conhecimentos e não se 

limita apenas à busca do sucesso das ações a serem desenvolvidas no meio rural, mas 

visa contribuir para a construção de políticas públicas que ajudem a firmar um modelo 

de desenvolvimento do campo que se paute na equidade social.  

Em sua obra “Desenvolvimento como Liberdade”, Amartya Sen (2000) sugere 

que o sentido e o uso do conhecimento para o desenvolvimento deve estar ausente de 

qualquer forma de restrição das liberdades.  

As reflexões feitas pelo autor apontam que uma das privações da liberdade é 

a restrição a possibilidade dos indivíduos buscarem seus próprios meios de subsistência, 

que é considerada, por ele, como essencial para garantir a autonomia e, 
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conseqüentemente, a liberdade. Para ele, ambas perpassam, necessariamente, pelo 

reconhecimento do tempo de produção das populações do campo – que tem que ver 

com o clima, o solo e a cultura dos povos – e a importância em produzir alimento de 

forma a garantir a reprodução familiar.  

Para Sen (2000) essa perspectiva se fundamenta na necessidade do 

desenvolvimento social baseado no fortalecimento das capacidades de escolha e opções 

das pessoas como participação sócio-política, tendo a liberdade como eixo central. A 

liberdade significa participação ativa e política, ou seja, decidir e intervir na realidade. 

Segundo ele, este pode ser um caminho que dá sustentação ao projeto de 

desenvolvimento que propicia a sustentabilidade humana e ambiental. 

No entanto, a imposição ao modelo de desenvolvimento econômico e de uma 

única forma de conhecimento como verdadeira e superior tem criado tensões e debates 

na sociedade. Em contraposição, busca-se outro modelo de desenvolvimento, 

protagonizado, principalmente, pelos movimentos sociais do campo e por setores da 

Universidade. Este segundo modelo de desenvolvimento está pautado nos princípios da 

solidariedade e da sustentabilidade, e se articula com a idéia de desenvolvimento como 

liberdade, proposto por Sen (2000). 

As questões sobre desenvolvimento discutidas por Simonian (2007), Pires 

(1998) e Duarte (2003) se somam as já apresentadas por Sen (2000).   

Para Simoniam (2007), pensar a sustentabilidade requer “tratar da relação 

entre recursos naturais, o manejo adequado às especificidades das espécies e dos 

ecossistemas e as questões sociais envolvidas”. Neste sentido, o desafio que se coloca 

está em fazer com que esta proposta deixe de ser mero indicativo e/ou experiências 

pontuais e passe a ser efetivada no âmbito das políticas públicas.  

Na compreensão de Pires (1998), faz-se necessário uma reflexão acerca do 

conceito de desenvolvimento, pois ainda não existe um conceito preciso sobre o 

desenvolvimento sustentável, mas apenas rejeições aos padrões atuais. Ele defende que 

uma concepção que analise o desenvolvimento com vistas à sustentabilidade não pode 

continuar com um padrão de leitura que percebe a realidade de uma maneira 

fragmentada em caixinhas de ciência. A idéia da sustentabilidade requer um olhar 
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complexo, capaz de abordar de maneira articulada os aspectos culturais, ambientais, 

sociais, políticos, econômicos e institucionais dos problemas analisados.  

A concepção de desenvolvimento econômico, de acordo com Duarte (2003), 

dá ênfase apenas ao crescimento econômico e tecnológico criando o mito do progresso 

e do crescimento ilimitado e causando a crise, que leva a perda da identidade cultural, 

ao desenraizamento progressivo dos modos de vida e das representações sócio-culturais 

locais. 

O modelo de desenvolvimento que os movimentos sociais do campo e a 

UFPA-Campus Marabá defendem é sistematizado no Projeto de Criação do Curso de 

Agronomia, ao enfatizar a centralidade da organização e da produção dos povos do 

campo enquanto base para um projeto de desenvolvimento camponês, possibilitando 

que os sujeitos do campo se coloquem como protagonista de sua construção, a partir da 

capacidade de organização, de luta e de produção de conhecimentos necessários para 

esse projeto (UFPA, 2003). 

A postura que assumo, nesta pesquisa, é que a concepção de 

desenvolvimento com vistas à sustentabilidade precisa superar a fragmentação e a 

compartimentalização do conhecimento, avançando para uma concepção que seja capaz 

de perceber a realidade de maneira complexa, abordando, concomitantemente, os 

aspectos sociais, econômicos, ambientais, políticos, culturais e institucionais dos 

problemas analisados.  

Penso que o modelo de desenvolvimento econômico hegemônico na 

Amazônia é responsável pela alteração das relações sociais e culturais, haja vista que a 

matriz tecnológica implementada tem como base a racionalidade industrialista do capital 

que se pauta pela concentração da terra e da riqueza, pela expropriação dos bens 

materiais e do trabalho, pelo aniquilamento dos conhecimentos das populações do 

campo, cujo propósito é a busca do lucro fácil.  

Nesse sentido, busco compreender como a experiência do curso de 

Agronomia para assentados avança na efetivação do diálogo entre 

conhecimentos com vistas ao desenvolvimento sustentável do campo. 
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A minha aposta é a de que para a organização do curso superior de 

Agronomia foram necessários vários momentos de entendimento e de interações que 

permitiram a construção coletiva de conhecimentos e saberes que se realizou pelo 

diálogo em tempo e espaços formativos, entre área do conhecimento, entre as pessoas 

envolvidas, entre as instituições envolvidas, com impactos para a academia e na 

inserção dos egressos nos assentamentos.  

Encontrar a melhor forma de investigação dessa realidade e identificar as 

categorias que fundamentam diálogos e práticas, a partir do curso de Agronomia, na 

perspectiva de facilitar a análise, foi inquietante e desafiador. Assim, trabalhar as 

questões relacionadas às ecologias (saberes, temporalidades, reconhecimentos, trans-

escalas e produtividade) discutidas por Santos (1985; 2000; 2004; 2006; 2008) parecia 

nos oferecer elementos facilitadores de uma abordagem histórico-social apontando, ao 

mesmo tempo, para o modo de produção de conhecimentos, derivando implicações 

curriculares, metodológicas e políticas para a Educação do Campo. 

Nesse sentido, tomei como elemento organizador da análise as cinco 

ecologias descritas por ele para trazer à tona as realidades existentes e historicamente 

negadas, da supressão e da marginalização dos conhecimentos das populações do 

campo, para compreender o diálogo entre pessoas (educandos, professores, 

assentados), áreas (inter e multidisciplinaridade), instituições (UFPA Marabá e 

Movimentos socais do campo) e entre conhecimentos (científico e dos agricultores).  

A ecologia de saberes consiste “na promoção de diálogos entre o saber 

científico ou humanístico que a universidade produz e os saberes leigos, populares, 

tradicionais, urbanos, camponeses, provindos de culturas não ocidentais” (indígenas, de 

origem africana, oriental etc.) que circulam na sociedade (SANTOS, 2006, p. 76).  

A monocultura do saber se fundamenta na lógica do saber formal que tem a 

ciência moderna e a alta cultura como critérios únicos de verdade, em que a não 

existência produzida é a ignorância. Portanto, a sua superação estaria na transformação 

da ignorância em um saber aplicado, ou seja, na identificação de contextos e práticas 

em que os diferentes saberes se tornam operantes, superando por meio da sua 

aplicação, a ignorância com a qual eram anteriormente identificados. 
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Assim, o procedimento de superação da ecologia dos saberes está na idéia de 

que , 
 

Não há nem ignorância em geral nem saber em geral, pois cada forma 
de conhecimento reconhece-se num certo tipo de saber a que contrapõe 
um certo tipo de ignorância, a qual, por sua vez, é reconhecido como tal 
quando em confronto com esse tipo de saber. Todo saber é saber sobre 
uma certa ignorância e vice-versa [...] (SANTOS, 2000, p. 78). 

 

A ecologia das temporalidades parte da compreensão de que é preciso 

relativizar o tempo linear e valorizar outras temporalidades, por meio de procedimentos 

de liberação das práticas sociais do seu estatuto de resíduo, pelo reconhecimento da 

multitemporalidade constitutiva da sociedade, pela visibilização das diferentes práticas, 

não mais localizáveis em uma escala evolutiva, mas sim como modos diferenciados de 

ser e estar no mundo, visto que essa diferenciação se torna potencialidade favorável a 

superação dos erros cometidos pela modernidade em nome do progresso e do 

desenvolvimento capitalista (que tem como base o princípio da regulação e da 

emancipação), e na crença na “racionalidade global da vida social” única que gerou a 

irracionalidade global (SANTOS, 1995, p. 102).  

A monocultura do tempo linear se pauta na lógica do progresso e do 

desenvolvimento econômico, compreende que a história tem sentido único e conhecido 

para melhor e a não existência produzida é o subdesenvolvido, o atrasado, o tradicional, 

o linear... A superação está na relativização do tempo linear e na valorização de outras 

temporalidades.  

Assim, tornar visíveis as práticas sociais tidas como menos desenvolvidas, em 

que os espaços-tempos de inserção social e suas lógicas de constituição seriam menos 

colonizados pelo sistema instaurado pela modernidade valorizando-as, representa uma 

forma de contribuir para o enfretamento dos problemas do nosso tempo.  

Para isso é fundamental fazer o enfrentamento a visão que naturaliza as 

diferenças e produz a inferioridade, seguindo a lógica da estratificação social, na qual as 

populações são distribuídas pelas categorias que naturalizam as hierarquias entre elas. 

Cabe, porém, a ecologia dos reconhecimentos a compreensão das diferenças não 



 

 

 

30 

hierarquizadas, não tornadas desiguais, pelo fortalecimento da articulação entre o 

princípio da diferença e da igualdade e, de reconhecimentos recíprocos (SANTOS, 

1999).  

A monocultura da naturalização das diferenças atua sobre a lógica da 

estratificação social e a não existência produzida é a inferioridade e leva a produção da 

inexistência do particular e o local. A sua superação perpassa uma nova articulação 

entre o princípio da igualdade e da diferença, de reconhecimentos recíprocos, em que 

as diferenças subsistem sem hierarquização e sem desigualdade.  

O debate sobre essa ecologia perpassa também pela compreensão do 

processo de emancipação e de regulação social existentes, bem como as possibilidades 

e as necessidades de reinvenção da idéia de democracia, em que Santos (1999, p. 62) 

discute a questão da igualdade/diferença, concluindo que “temos o direito de ser iguais 

sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a 

igualdade nos descaracteriza”.  

Para isso, é fundamental a ampliação da diversidade de práticas sociais de 

modo a oferecer alternativas ao globalismo localizado, fazendo o enfrentamento a 

cultura da universalização que produz a lógica da escala global como primordial, 

determinando a irrelevância das outras.  

Cabe à sociologia das ausências confrontar essa lógica por meio da 

recuperação do que no local, não é efeito da globalização hegemônica3, o que exige 

uma desglobalização do local de modo a identificar o que não foi integrado na 

globalização hegemônica.  

Na visão de Santos (2000) a superação está na ecologia das trans-escalas 

que significa a ampliação da diversidade de práticas sociais que se caracterizam como 

alternativas ao globalismo localizado, que “são os impactos específicos nas condições 

                                                           
3 Santos (2000) a caracteriza como a globalização econômica, que está relacionada ao neoliberalismo e á 
concentração de poder econômico por ele gerado. O autor diferencia a globalização econômica da 
globalização social (fenômeno que amplia as desigualdades sociais), da globalização política (crise do 
Estado-nação e a noção de Estado mínimo que caminha  paralelo a crescente prevalência do princípio do 
mercado sobre o Estado) e a globalização cultural (propõe que se questione a expressão, devido à 
ocidentalização do mundo, onde os valores, artefatos culturais e universos simbólicos que se globalizam, 
são ocidentais). 
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locais produzidas pelas práticas e imperativos transnacionais que decorrem dos 

localismos globalizados” que são os processos nos quais um fenômeno local é 

transformado em global, possibilitando uma globalização contra-hegemônica4, 

constituída pelo “cosmopolitismo e o patrimônio comum da humanidade” que 

representam “a luta pela transformação de trocas desiguais em troca de autoridade 

partilhada” (SANTOS, 2000, p.71-76).  

Para ver as diferentes escalas o que elas mostram e ocultam é necessário o 

exercício da imaginação cartográfica, pois os mapas são modos de imaginar e 

representar o espaço, quer dizer, os mapas “são distorções reguladas da realidade, [...] 

organizadas de territórios que criam ilusões creditíveis de correspondência”, cujo 

objetivo é instruir a orientação. Sendo que as distorções são reguladas por “mecanismos 

e operações determinadas e determináveis” (SANTOS, 2000, p. 198-199) que seguem 

regras e procedimentos não arbitrários. 

As escalas são formas em que os mapas distorcem a realidade, sendo que o 

mapa desenhado em pequena escala mostra pouco de uma grande área, enquanto que 

se ele apresenta uma grande escala divulga muito de uma pequena área selecionada, 

assim, versões miniaturizadas do real “envolvem sempre uma decisão sobre os detalhes 

mais significativos e suas características mais relevantes” (SANTOS, 2000, p. 202).  

Desse modo, a pequena e a grande escalas se complementam como forma 

de compreensão do mundo social, permitindo a cada uma, a percepção de alguns 

aspectos e ocultando outros, embora não os anulem. Portanto, é a utilização simultânea 

de diferentes escalas que permite a superação da invisibilidade do local e do particular.  

Assim, a contribuição desta da ecologia das trans-escalas está em favorecer o 

pensar a globalização contra-hegemônica como um dos principais aspectos da 

globalização contra-hegemônica que, na visão de Santos (2000), é o produtivismo, visto 

                                                           
4 O cosmopolitismo, por se tratar da organização transnacional da resistência de Estado-nação, regiões, 
classes ou grupos sociais vitimizados pelas trocas desiguais, em que as resistências significam transformar 
trocas desiguais em trocas de autoridades partilhadas e se traduz em lutas contra a exclusão, a inclusão 
subalterna, a dependência, etc; e, o patrimônio comum da humanidade entendido com um conjunto de 
lutas transnacionais pela proteção e desmercadorização de recursos,, entidades, artefatos,ambientes 
considerados essenciais para a sobrevivência digna da humanidade,cuja sustentabilidade só pode ser 
garantida à escala planetária (SANTOS, 2000, p 75). 
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que a lógica da produtividade capitalista está fundada no paradigma do 

desenvolvimento e do crescimento econômico, com vista à acumulação e não a 

distribuição.  

Portanto, a monocultura do produtivismo que produz a lógica da 

produtividade capitalista, produz como não existente as formas de produção não-

capitalista, por considerá-las produtoras da improdutividade e/ou da esterilidade.  

A superação, segundo Santos (2006) se dá pela ecologia da 

produtividade, em que a recuperação da credibilidade dos objetivos de distribuição 

que serão viabilizados por meio de procedimentos de recuperação e valorização dos 

sistemas alternativos de produção, de modo a reconstruir e retirá-los da subalternidade 

a qual foram relegados.  

Compreendo que a formação proposta e adotada pelo curso de Agronomia 

UFPA-Campus Marabá tem relação com cada uma dessas ecologias e pretendo utilizá-

las como forma de identificar os conhecimentos colocados como não existentes no 

âmbito das práticas organizativas e produtivas dos assentados, buscando resgatar 

aquilo que a escola tem negligenciado em nome da primazia do saber científico, da 

cultura ocidental e do modelo econômico de desenvolvimento.  

Identificar e valorizar outros modos de pensar, de produzir, de estar no 

mundo e de agir sobre ele de maneira mais sustentável é aqui compreendido como 

fundamentais, visto que para entender o que acontece nos processos educacionais que 

escapam ao modelo urbano de educação e as propostas curriculares oficiais, é preciso 

considerar as formas de saber, fazer, pensar, sentir, estar no mundo como válidas para 

além dessa racionalidade.  

É nessa perspectiva que esta pesquisa também analisa como os 

conhecimentos em torno da formação de assentados contribuíram para melhoria das 

formas de produção. 
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A Pesquisa 

 

Defino como objeto de análise o Curso de Agronomia, apoiado pelo Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA)5 e desenvolvido na Universidade 

Federal do Pará-Campus Marabá em parceria com os Movimentos sociais do campo 

existentes na Mesorregião Sudeste do Pará6.  

 O curso de Agronomia foi desenvolvido com base no conhecimento 

produzido no âmbito das Ciências Agrárias, vivenciado na rede Marabá-Altamira-Belém e 

da Educação do Campo, sob a responsabilidade da UFPA Marabá. 

 O curso teve a duração de quatro anos (2004-2008), com 49 inscritos, 42 

selecionados, sendo que 36 concluíram o curso. Cinco educandos abandonaram o curso 

logo no primeiro semestre e apenas um educando não apresentou o trabalho de 

conclusão de curso. Todos os educandos eram assentados, sendo 21 do estado do Pará; 

15 do estado do Maranhão e 01 do estado do Tocantins, conforme quadro apresentado 

detalhadamente no capítulo 4.  

Outro dado importante para a escolha do Curso é exatamente por ele ser 

resultado da mobilização de movimentos sociais fortemente presente na Mesorregião 

Sudeste do Pará e da necessidade de articulação destes com a Universidade.  

Nesta pesquisa recorri a seis dirigentes sindicais, três coordenadores de curso 

integrados a linha de Educação do Campo e 36 educandos, na busca por conhecer 

melhor as estratégias utilizadas para o planejamento e efetivação do curso; a história e 

o papel dos movimentos; o papel da educação do campo no âmbito da formação 

                                                           
5 O PRONERA é um programa governamental e situa-se no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário em parceria com o INCRA e sua atuação no Pará é discutida na dissertação de Mestrado 
“Caminhos da Educação pela Transamazônica”, 2008. Também discutirei a atuação do PRONERA no 
Sudeste Paraense no Capítulo III. 
6 O estado do Pará é dividido em seis mesorregiões: Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense, Marajó, 
Sudeste Paraense, Nordeste do Pará e Belém (ver mapa em anexo). O Sudeste Paraense pode ser 
compreendido como uma mesorregião fundamentalmente rural visto que a maioria da população vive da 
atividade rural, pois as cidades (exceto Marabá que possui cerca de 200 mil habitantes) giram em torno 
da economia, da cultura e da produção do campo e a maioria das escolas existentes está localizada nas 
áreas rurais e grande parte de seu território é marcada pela existência de assentamentos. 
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superior, o papel da UFPA Marabá e os impactos de todo esse esforço para a região, 

para os movimentos e para a Universidade e para os egressos.  

Para coletar as informações realizei, em fevereiro de 2009, entrevistas 

abertas com três professores que compõem o núcleo de Educação do Campo na UFPA-

Campus Marabá que coordenam os cursos de Agronomia, Pedagogia e Letras do 

Campo; e, com seis dirigentes ligados aos movimentos sociais do campo, sendo dois do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), um da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), dois da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará e 

Amapá (FETAGRI) e um da Escola Família Agrícola (EFA/FATA).  

No que se refere aos aspectos gerais das entrevistas com professores da 

Universidade e com os dirigentes dos movimentos sociais do campo a organização das 

informações se deu nos primeiros contatos com os depoimentos, em que procurei 

entender as trocas efetivas e as relações de confiabilidade vivenciadas. A primeira 

questão percebida foi que os relatos não eram apenas históricos e cronológicos, pois 

traziam reflexões sobre o processo de construção do conhecimento. Logo percebi que 

havia pontos de convergência nos depoimentos, pois traziam informações comuns que 

reforçavam uma história vivida e refletida e os aprendizados enquanto um interagir 

entre sujeitos. Percebi, também, que em algumas questões os depoimentos traziam 

informações diferenciadas que se complementavam. Embora os relatos demonstrem 

momentos de conflitos vivenciados na construção coletiva; em nenhum momento 

apresentaram antagonismos. 

Após realizar inúmeras leituras das entrevistas identifiquei as convergências 

das falas e as questões específicas abordadas por cada um dos entrevistados. Para 

facilitar essa análise, organizei os depoimentos por eixos temáticos.  

Nesse esforço de entendimento, localizei cinco eixos, que deram origem a 

estrutura da tese. O primeiro eixo refere-se ao processo de ocupação da mesorregião e 

como influenciou na organização de iniciativas sociais e educacionais. O segundo trata 

da compreensão sobre o modelo de desenvolvimento imposto na Amazônia/mesorregião 

Sudeste do Pará pelo governo militar e as conseqüências sociais e ambientais, bem 

como as iniciativas contra-hegemônicas. Já o terceiro aborda o papel da Universidade, 
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destacando o objetivo de criação da UFPA-Campus Marabá, as relações de 

confiabilidade estabelecidas entre pessoas e instituições que deram origem ao Curso de 

Agronomia na UFPA e aos Programas desenvolvidos. O quarto eixo apresenta a 

conjuntura de criação da turma de educandos assentados, destacando a proposta 

curricular, os princípios, o foco do curso, o perfil dos professores e dos agrônomos do 

curso e as ações que possibilitaram trocas e aprendizados. Por fim, o quinto e último 

eixo trouxe as práticas desenvolvidas e as relações de confiabilidade vivenciadas interna 

e externamente a academia, as aprendizagens e os diálogos vivenciados no decorrer do 

curso.  

Nesse processo, senti necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a 

história da mesorregião, das lutas e das experiências educacionais ali desenvolvidas. 

Para tanto, pesquisei em teses, dissertações, livros e pesquisas publicadas por 

pesquisadores que estudam a referida mesorregião como Guerra (1991; 2001), Dolores 

(1973), D’Incao (1990), Emmi (1985; 1989; 1999), entre outros. Sistematizei 

informações sobre os dados educacionais do Pará e da mesorregião Sudeste Paraense 

em sítios oficiais do estado e do governo federal e, também, em sítios de organizações 

não governamentais sobre a questão agrária. 

Isso me levou a conhecer, de modo mais aprofundado, como se deu a 

estruturação do conhecimento no processo formativo da turma de assentados do Curso 

de Agronomia. Para tanto, procurei ouvir os educandos da turma de assentados do 

Curso de Agronomia. Nesse processo foi necessário contactá-los em dois períodos 

distintos: o primeiro, na fase de conclusão do curso e, o segundo, após um ano e meio 

de formados. Utilizei dois procedimentos diferenciados de pesquisa: a realização de 

entrevistas abertas e a observação in lócus. 

No primeiro encontro com os educandos pretendia realizar entrevista coletiva 

utilizando a técnica de grupo focal, mas diante da impossibilidade, devido estarem 

envolvidos na apresentação das monografias de conclusão de curso, optei por realizar 

entrevistas individuais com todos os 36 educandos presentes. Essa opção deveu-se ao 

fato de todos serem dirigentes ou militantes dos movimentos sociais do campo, pois isso 
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poderia lhes conferir papel diferenciado na relação com a academia e os movimentos 

sociais.   

No processo de sistematização e análise das entrevistas fui identificando 

como os assentados participaram do processo seletivo, que motivos os levaram a fazer 

o curso, que expectativas tinham em relação ao curso e se elas foram atendidas; a 

contribuição trouxe a formação desenvolvida; como foi a relação com os professores; a 

concepção de desenvolvimento assumida; o nível de participação social, as perspectivas 

de futuro depois de formados. 

Esse processo permitiu perceber a necessidade de entender a proposta 

pedagógica do Curso e da própria UFPA-Campus Marabá. Desse modo, realizei a 

pesquisa documental a partir dos Planos de Gestão do Campus Marabá, do Projeto 

político-pedagógico do Curso de Agronomia, bem como dos Relatórios Anuais do 

referido Curso e dos Relatórios das atividades dos Tempos-comunidade dos educandos 

do curso e das monografias de conclusão do curso.  

Passado um ano e meio de conclusão do Curso, retomei o contato com os 

educandos egressos para realizar a visita aos assentamentos. Assim, em abril de 2010 

iniciei o contato por meio telefônico e eletrônico, com o propósito de trabalhar com o 

universo dos 36 educandos egressos residentes nos assentamentos dos estados de 

origem (Pará, Maranhão e Tocantins). Porém, as dificuldades de comunicação me 

levaram a optar por fazer o recorte da pesquisa para os assentamentos da mesorregião 

Sudeste do Pará. 

Esse recorte tomou como referência o fato da UFPA-Campus Marabá estar 

localizada nessa mesorregião e o curso obter um número significativo de alunos 

assentados nessa mesorregião, composto por 11 educandos egressos.  

O propósito foi entender onde e como estavam atuando os educandos 

egressos, como agrônomos, e se as ações desenvolvidas tinham algum tipo de relação 

com a questão agrária. Para tanto, construí dois procedimentos de pesquisa, sendo o 

primeiro composto por um formulário informativo sobre as ações em desenvolvimento e, 

o segundo, composto pela visita aos assentamentos dos educandos egressos.  
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 No mês de maio de 2010 dialoguei com os 11 educandos egressos do 

Sudeste paraense. Na sistematização das informações obtidas construí um quadro 

identificando as diferentes frentes de atuação de cada educando egresso, que compõe 

parte do quinto capítulo da tese. Nesse quadro pude identificar que 10 dos 11 

educandos egressos se encontravam empenhados no desenvolvimento de 

experimentações de base agroecológica. A exceção se deve ao fato do educando 

egresso estar cursando o mestrado no estado do Rio Grande do Sul.  

No período de maio e julho de 2010 visitei aos lotes dos 10 agrônomos em 

oito assentamentos de cinco municípios da mesorregião Sudeste, conforme mapa a 

seguir, com o propósito de conhecer os experimentos implantados ou em implantação e 

entender a relação que eles estabeleciam agrônomos dirigentes no assentamento, os 

referenciais acadêmicos assumidos e sua compreensão sobre as relações efetivadas com 

os assentados.  

 

Mapa 1 – Municípios da mesorregião Sudeste do Pará. Destaque para os municípios visitados 
na pesquisa. Divisão Geográfica segundo dados do IBGE. 

 

O momento da visita aos assentamentos possibilitou o contato com famílias 

assentadas que são acompanhadas pelos agrônomos. Nesse momento pude ter acesso 

à forma de organização da produção e entender os experimentos em processo, seus 

limites e potencialidades. 
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Para entender os experimentos desenvolvidos e em que eles refletem a 

mudança nas práticas sócio-produtivas dos educandos egressos, sistematizei em três 

dimensões: 1) contexto histórico de criação dos assentamentos; 2) descrição do(s) 

experimento(s) em desenvolvimento por assentamento; e, 3) identificação das 

mudanças provocadas pelos experimentos, por meio da avaliação dos agrônomos, 

incluindo sucesso, replicação e mudança na cultura dos agricultores.  

Nessa análise, considero que o fato dos experimentos se encontrarem em 

processo, a pesquisa não aponta ainda impactos no processo produtivo, restringindo-se 

as mudanças nas práticas produtivas dos egressos. Portanto, as posturas e práticas 

desenvolvidas pelos educandos egressos refletem as concepções de educação, de 

pesquisa, de extensão, de desenvolvimento e de conhecimento por eles assumidas; e 

são elas que orientam e delimitam os avanços das ações seja na dimensão individual 

(familiar) seja na coletiva (assentamento-organização social). 

A intensificação do contato com o material transcrito advindo das entrevistas 

com dirigentes, professores e educandos, atentando aos cinco eixos, para 

organização/estruturação da tese.  

Isso demandou um aprofundado de referenciais teóricos que explicitassem 

alguns conceitos necessários à compreensão do recorte analítico desse trabalho, qual 

seja: de conhecimento baseada em Santos (2004; 2005; 2006; 2008), Chauí (1988), 

Freire (1985), Cortella (2008), Duarte (2003); Simões (2001); Simões e Oliveira (2003); 

de desenvolvimento e sustentabilidade, Sen (2000), Pires (1998) e Simonian (2007); de 

rede, Scherer-Warremn (1993, 2009), de pesquisa, de extensão, de técnicas e 

tecnologias, Freire (1985; 1981; 1977; 1999) e Simões (2001) e de diálogo, Freire 

(1975).  

Essas leituras me situaram diante de uma produção intelectual que introduz 

no trabalho investigativo uma série de pressupostos epistemológicos (olhar às 

singularidades, às diferenças, ao não-linear, fluido e ambíguo) que se contrapõem ao 

paradigma positivista que estabelece regularidades e leis de aplicação universal, que 

pressupõe distinção radical entre sujeito e objeto de conhecimento. 
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A metodologia utilizada nessa pesquisa se aproxima da narrativa que tem 

como foco os relatos e depoimentos orais bastante utilizados, no campo educacional em 

discussão sobre a educação reflexiva e a formação inicial e continuada, por autores 

como Nóvoa (1992), Abrahão (2006), entre outros.  

Essa metodologia possibilitou a organização do trabalho propiciou a escrita de 

modo a apresentar os dados obtidos nas entrevistas com os dirigentes, os 

coordenadores e os educandos, visto que os depoimentos complementam as análises e 

ajudam a compreender o processo vivenciado no curso.  

Desse modo, optei por uma forma de apresentação dos relatos dos 

entrevistados que ajude identificá-los. Assim, quando há convergência entre as falas dos 

professores, dos dirigentes ou entre ambos, utilizo a expressão ‘segundo os professores 

do núcleo de Educação do Campo...’ e ‘segundo os dirigentes dos movimentos 

sociais...’; e, ainda, ‘segundo os professores e dirigentes...’. Porém, quando o 

depoimento reflete opinião individual utilizo a referência da pessoa: ‘segundo o 

coordenador do curso’... ‘de acordo com o dirigente do MTS’ ou ‘da CPT’ ou ‘da EFA’’.  

Para tanto, os depoimentos dos entrevistados são destacados em itálico e 

sem recuo de texto, de modo a facilitar sua identificação sem prejuízos de 

compreensão. 

O processo de pesquisa desenvolvido orientou a organização do trabalho que 

está assim organizado: no primeiro “A população do campo e as conseqüências da 

migração incentivada no Sudeste paraense”, me proponho a discutir mesorregião 

Sudeste paraense através do processo migratório e do modelo de desenvolvimento 

econômico implementado na Amazônia. Esse capítulo se articula e se complementa com 

o segundo “A colonização dos povos e do conhecimento e o papel contra-

hegemônico dos movimentos sociais” em que discuto as resistências e as 

iniciativas contra-hegemônicas promovidas pelos movimentos sociais do campo.  

No terceiro capítulo “A Construção do Diálogo entre a Universidade e a 

Sociedade na Construção do Conhecimento” identifico, no processo histórico, a 

emergência de experiências educacionais do campo, a criação do Campus 

Marabá/UFPA, a construção de relações democráticas propiciadoras do diálogo entre a 
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Universidade e os movimentos sociais por meio do Programa pesquisa-formação-

desenvolvimento e do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária.  

Já no quarto capítulo “O Curso de Agrônomos como Articulador de 

Conhecimentos” discorro sobre o processo de elaboração e constituição da turma de 

assentados, na busca de compreender objetivos, princípios, organização curricular e a 

dinâmica pedagógica vivenciada no Curso.  

No quinto e último capítulo, intitulado “Diálogos e Aprendizagens”, 

analiso as mudanças observadas nas práticas de professores e educandos no Curso e o 

significado do diálogo entre conhecimentos, áreas, pessoas e instituições a partir do 

curso de Agronomia. Identifico as posturas e práticas dos egressos na sua inserção nos 

assentamentos e os aprendizados que esse processo formativo produziu.  

Na conclusão, intitulada “Até que os frutos se multipliquem”, retomo 

questões discutidas no texto que marcam as mudanças vivenciadas e o que a 

experiência do Curso traz de novo e quais são essas questões que ajudam a firma 

elementos necessários a consolidação da matriz técnico-científica agroecológica 

proposta e em implementação pela Universidade e os movimentos sociais da 

mesorregião Sudeste do Pará. 

Considero que a forma como a Universidade e os movimentos sociais do 

campo lidaram com o diálogo no curso de Agronomia e o significado dado a ele nas 

práticas educativas dos professores e nas práticas produtivas dos egressos é que 

diferenciou o Curso de outras experiências.  
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CAPÍTULO 1 

A POPULAÇÃO DO CAMPO E AS CONSEQUÊNCIAS DA MIGRAÇÃO 

INCENTIVADA NO SUDESTE PARAENSE 

 
Investigar as possibilidades intermediárias  
de uso dos recursos naturais na Amazônia 
significa, fundamentalmente, aprofundar  

o estudo histórico do uso social dos recursos naturais [...],  
verificar a relação entre formas de propriedade  

e apropriação da terra e da natureza [...], 
verificar as possibilidades econômicas da diversidade como fundamento  

do desenvolvimento sustentável [...], 
pesquisar novas formas de relação sociedade civil/Estado [...] 

 podem fundamentar um desenvolvimento sustentável.  
[Francisco de Assis Costa] 

 
 

Este capítulo discute o processo de ocupação da mesorregião Sudeste do 

Pará envolvendo a migração incentivada como parte da política do Governo Militar na 

Amazônia brasileira, na perspectiva de compreender as formas de colonização impostas 

pelo modelo de desenvolvimento econômico e as resistências sociais como forças 

indutoras de processos organizativos, reivindicatórios e propositivos, bem como as 

conseqüências sociais e ambientais desta política, as formas de resistência que 

emergiram e o que esse processo foi gerando. 

 

1.1 A DINÂMICA DA MIGRAÇÃO NA MESORREGIÃO: EXPROPRIAÇÃO E VIOLÊNCIA 

NO CAMPO 

 

O Sudeste do Pará é uma mesorregião de fronteira agrícola que possui sua 

história de expansão baseada em conflitos pela posse da terra nos últimos quarenta 

anos. O fluxo migratório incentivado pela Política de Integração Nacional do governo 

militar nacional, a partir dos anos de 1970, acelerou o processo de ocupação gerando 

conflitos entre posseiros e grileiros e, neste contexto, a posse da terra pelos 

trabalhadores é fruto das lutas sociais.  
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De acordo com os dados do INCRA (2006), existem 473 Projetos de 

Assentamentos, o equivalente a 67,76% dos assentamentos do estado do Pará, 

conforme destaque em verde no mapa abaixo, cujos assentamentos abrigam cerca de 

mais de 80 mil famílias. Ainda há na mesorregião Sudeste Paraense inúmeras famílias 

acampadas em cerca de 30 áreas aguardando a desapropriação da terra. 

 

 

Mapa 2 – Áreas de assentamentos na mesorregião Sudeste do Pará, de acordo com os 
dados no INCRA no ano de 2009. 

 

Do ponto de vista da concentração fundiária, nessa mesorregião se encontra 

a maior área de terras ocupada por fazendas e projetos de extração mineral. O estudo 

realizado por Reynal (1996) em seis municípios da mesorregião, demonstra que 53% da 

área agrícola está sob o domínio da agricultura patronal e empresarial e apenas 47% 
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sob o domínio da agricultura familiar camponesa. Essa amostra representa a realidade 

desta mesorregião que é identificada, nacionalmente, pela violência em torno da posse 

da terra, ocasionando pelos conflitos entre grileiros e posseiros7.  

A mesorregião Sudeste do estado do Pará é composta por 39 municípios 

agrupados em sete microrregiões (mapa abaixo). Representa 23,83% da área territorial 

do Pará e 19,3% da população total do estado, sendo que dessa, 76% é composta por 

trabalhadores do campo (PARÁ, 2008), embora seja predominante a atividade pecuária. 
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Mapa 3 – Mesorregiões e Microrregiões do estado do Pará, segundo divisão geográfica do 
IBGE. 

 

As populações do campo que habitam essa mesorregião são os pequenos 

agricultores familiares, quilombolas, extrativistas, pescadores e povos indígenas, sendo 

esses últimos os habitantes naturais8, que foram afastados de seu habitat com a 

intensificação da migração, como por exemplo, das áreas de castanhais9. Tomando 

Tuan (1983) como referência, por ele considerar que o espaço como recurso é uma 
                                                           
7 O termo posseiro é entendido como aquele que luta coletivamente pela terra, dela tirando o seu 
sustento e o termo grileiro como aquele que falsifica documentos da terra para, de forma ilegal apropriar-
se dela. 
8 Estes povos compunham as etnias Suruí (dialeto tupi-guarani), que atualmente habitam a área indígena 
Sororó; Gavião (dialeto Timbira), que habitam a área indígena Mãe Maria; Parakanã (tronco Tupi-
guarani), habitando as Aldeias em Itupiranga e Jacundá; Txikrin (Kaiapó do tronco Jê), localizados na 
área indígena do Caeté; e Assuriní (tronco Tupi-guarani), localizados na Reserva indígena Trocará. Havia 
também os Carajás que foram dizimados e, atualmente, há um grupo Guarani que habita uma área 
localizada próxima a Jacundá, terra comprada em 1996 pela Comissão Trabalhista Indigenista de São 
Paulo (COSTA; SABRINO; ARAÚJO, 2003). 
9 Segundo Simoniam (2008), pesquisas dão conta que os castanhais estão expostos na natureza em 
forma de círculo e tem sempre ao seu lado um círculo arqueológico, o que leva a crer que foram 
plantadas pelos povos indígenas. 
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apropriação cultural, identifica-se que as formas de apropriação e o uso dos recursos 

naturais significaram uma violência às experiências de vida, saberes e culturas das 

populações locais, suas estratégias de sobrevivência e relacionamento entre si e com o 

meio ambiente10.  

O processo de migração para o Sudeste do Pará se deu de duas formas: a 

espontânea e a incentivada. A primeira, segundo Dolores (1973), pode ser identificada 

como sendo pelos quilombolas que habitavam a microrregião de Tucuruí, cujo 

mocambo, liderado por Felipa Maria Aranhas que deixou sua contribuição cultural para a 

mesorregião. Existem, também, registros históricos (VELHO, 1972) informando que 

desde o século XVII (1653), o Padre Antônio Vieira navegou pelos rios paraenses dessa 

mesorregião em busca da riqueza. Mas foi a partir do século XIX que se intensificaram 

as investidas, pelos rios Araguaia e Tocantins, estabelecendo comunicação fluvial entre 

o Centro – Goiás – e o Norte Atlântico – Belém (DOLORES, 1973). 

Efetivamente a migração tem início no Século XIX, quando um grupo 

composto por 100 famílias oriundas dos estados de Goiás e Maranhão, chegaram à 

mesorregião Sudoeste do Pará, chefiados pelo Coronel Carlos Gomes Leitão (vindo de 

Boa Vista-GO, atual Tocantinópolis-TO), após perder a Revolução de Boa Vista11. Em 

Belém-PA, o Coronel consegue auxílio financeiro e autorização do governador Lauro 

Nina Sodré e Silva, em 1895, para formar um burgo agrícola e criar gado. Este Burgo 

não prosperou devido à exploração, extração e comercialização do caucho12, que atraiu 

migrantes dos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão e Goiás (CARVALHO, 

2000).  

                                                           
10 Os povos indígenas foram utilizados pelos colonizadores para a extração dos produtos naturais da 
floresta (cacau, caju, castanha, urucu, gengibre, anil, guaraná, amendoim, fumo e algodão silvestre, além 
das valiosas madeiras e do cravo, canela, pimenta e etc). Esses produtos constituíram a base da 
economia regional e sua coleta foi de grande estímulo para a penetração da Amazônia. A extração e o 
comércio dessas “drogas” estavam centralizados nos Estados do Pará e no Maranhão e se tornou um 
negócio disputado por colonos e missionários. 
11 Para mais informações, ler Inácio Xavier da Silva. O crime do Coronel Leitão – sedição na Comarca 
de Boa Vista do Tocantins, do Estado de Goiás, 1892-1895. Gráfica Popular, Goiás. Ou ver comentário de 
Mário Ribeiro Martins no sitio http://www.mariomartins.com.br. Acesso em 06/12/2009. 
12 Vegetal produtor de borracha, uma espécie que se diferencia de outros vegetais como as seringueiras, 
mangabeira, maçaranduba e outras, cujo nome científico é Castilloa elástica (MATTOS, 1996). 
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O processo de exploração do caucho (pelo caucheiro) trouxe consigo outros 

tipos de atividades e a organização de vários grupos de pessoas como o barqueiro para 

o transporte de barco, o tropeiro para o deslocamento de gado e/ou de mercadorias, os 

comerciantes, os mariscadores, os pescadores, os caçadores de peles e os garimpeiros 

(extratores de pedras do rio Tocantins e mais tarde do ouro). Logo se desenvolveu uma 

relação de exploração desenfreada tanto do trabalho, quando da natureza, que 

contrasta com os hábitos e as formas de vida dos povos indígenas e extrativistas nativos 

da região. Com o declínio econômico do extrativismo da borracha (caucho), a castanha-

do-Pará da mesorregião, em especial em alguns pontos do médio Tocantins, passou a 

ser importante produto de exportação do estado do Pará. 

Observa-se, já neste período, a presença do capital internacional, 

principalmente comerciantes de origem sírio-libanesa, que detinham o controle do 

comércio da borracha, da castanha-do-pará, de terras, de gêneros alimentícios e de 

motores (para uso nos barcos, principal meio de transporte) até os anos de 1920 e, 

também, de diamantes nos pedrais do rio Tocantins a partir de 1930, arregimentaram o 

fluxo migratório, caracterizado pela migração temporária ou sazonal13, oriunda do norte 

de Goiás, do Maranhão e do baixo Tocantins. Assim, na economia extrativista, o capital 

comercial se associou ao controle da terra, dos meios de transporte e da mão-de-obra, 

pois o controle da terra significava a dominação dos trabalhadores. 

A exploração do caucho e da castanha, inicialmente, eram livres de patrão e 

a organização do trabalho era de base puramente familiar, embora não escapasse da 

exploração comercial. Mas a doação ou venda da terra, pelo governo, para o uso dos 

principais castanhais (aqueles de melhor acesso) dificultou a coleta e a comercialização 

dos produtos extrativistas pelos trabalhadores e facilitou a formação de grupos 

econômicos que se apropriavam do trabalho alheio para exportação do produto (EMMI, 

1999). 

                                                           
13 Tipo de migração que se caracteriza por estar ligada as estações do ano. É o que acontecia na 
mesorregião: no período da safra ocorria a coleta da castanha e na entressafra praticava-se atividades 
agrícolas ou na extração de pedras preciosas. 
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Com o processo de arrendamento e/ou apropriação privada dos castanhais as 

relações de trabalho passaram a ser o aviamento, originando o que mais tarde se 

caracterizou como trabalho escravo. 

Nos anos de 1920, as áreas de castanhais eram terras devolutas cedidas pelo 

Estado e sob a forma de aforamento perpétuo a um pequeno grupo detentor do poder 

econômico, social e político, a chamada oligarquia de Marabá14. Esses arrendatários 

transformaram grande parte destas áreas em pastagem, fazendo da pecuária parte 

complementar à exploração da castanha (EMMI, 1999).  

Com a queda do preço da castanha no mercado internacional, nos anos de 

1960, os arrendatários delegaram aos “seus” trabalhadores – moradores dos castanhais 

– à extração da castanha em troca do zelo pelas terras tidas como suas. No entanto, 

essas áreas eram vistas como terras livres pelos moradores e, por isso, passaram a ser 

ocupadas por agricultores vindos de outras regiões, inclusive por familiares desses 

moradores.  

A reação foi imediata. Os fazendeiros se organizaram por meio do sindicato 

rural e aceleraram a derrubada e a queima da floresta, substituindo-a pelo plantio do 

capim – uma vez que o Estatuto da Terra de 1964 restringia a desapropriação em terras 

produtivas – e recorreram a contratação de pistoleiros para a expulsão dos moradores, 

ocasionando, na maioria das vezes, em assassinatos brutais, o que transformou a 

mesorregião na mais violenta do país (EMMI, 1985), ao ponto de, nos últimos 30 anos, 

772 trabalhadores foram assassinatos no Pará e destes 90% são da mesorregião Sudeste 

(CPT, 1988). 

A mesorregião Sudeste do Pará, segundo D’incao (1990), se configura com 

dois grupos políticos; de um lado, os “donos” dos castanhais que detinham apoio do 

poder político local e o latifúndio pecuarista recém chegado ao Sudeste do Pará; e, de 

outro, os moradores dos castanhais e os migrantes recém-chegados que se 

organizavam por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). 

                                                           
14 A alternação do poder político se deu entre o latifúndio extrativista da Castanha que esteve nas mãos 
da família MENDONÇA (comerciantes da castanha e secretario de governo) entre os anos de 1920 a 1940 
e MUTRAN (comerciantes exportadores e fazendeiros da castanha) a partir de 1950, sendo rompido no 
final dos anos 90 (EMMI, 1999). 
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Esse tipo de vida e trabalho deu origem a cidade de Marabá que, atualmente, 

está entre as três cidades de médio porte do estado do Pará. Audrin (1946, p. 155), ao 

se referir a cidade destaca que “sua importância advinha de sua posição geográfica e 

das riquezas de seu território [...]”. Com isso, “Marabá brotara da ganância louca do 

dinheiro[...]”. Assim, se hoje, Marabá15 ainda é considerada o centro econômico e 

administrativo da mesorregião, entre os anos de 1920 e 1960 ela funcionou como 

cidade pólo e centro comercial a serviço da coleta da castanha-do-Pará destinada ao 

mercado externo. 

Neste contexto, a importância que era dada a posse da terra variava de 

acordo com a economia: a extrativista e a agrícola. Na economia extrativista mercantil 

“o objeto do trabalho e da troca são os frutos da própria terra [...] e para isso o capital 

comercial é o fator determinante, na medida em que o controle da terra e dos meios de 

transporte não lhe fuja". Na agrícola “a terra é o meio de trabalho essencial, o objeto e 

ao mesmo tempo o produto do trabalho, no sentido em que se beneficia a terra ao 

mesmo tempo em que se tira dela seus frutos” (EMMI, 1999, p. 14). 

Chama a atenção neste processo de ocupação do Sudeste do Pará, diferente 

de outras mesorregiões do estado, a existência do latifúndio extrativista e do latifúndio 

pecuarista, ambos historicamente se aproximaram do poder político para obter terras, 

mas possuíam interesses diferenciados em relação a produção.  

O primeiro dominou a economia extrativista até 1960, detendo o domínio de 

grandes áreas de terra para extração inicialmente do caucho e, posteriormente, da 

castanha. Disputou as terras de castanhais mantendo o domínio sobre a exploração e 

comercialização deste produto – alguns ainda hoje permanecem na mesorregião 

Sudeste do Pará, atuando na extração da castanha, mas em menor escala.  

O segundo disputou a propriedades de terras, apoiado pela estratégia de 

Integração Nacional do governo militar, no pós anos de 1970. São as empresas privadas 

nacionais e internacionais que receberam incentivos e isenções fiscais da 

                                                           
15 Para conhecimento sobre a história da formação de Marabá ver Silva (2006). 
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Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) para adquirir grandes 

propriedades pecuárias para a produção extensiva do gado (EMMI, 1999).  

Os anos de 1970 foram marcados pela chegada da Política de Integração 

Nacional16 do governo federal e, como resultado dessa política, a maior parte da terra 

deixou de ser monopólio dos comerciantes da castanha (latifúndio extrativista) para ser, 

em grande parte, propriedade das empresas capitalistas privadas (latifúndio pecuarista) 

e das estatais como a Companhia Vale do Rio Doce17 (atual VALE), das áreas de 

instalação de garimpos e uma pequena parte foi destinada aos colonos através do 

Projeto de Colonização da Rodovia Transamazônica. 

Neste contexto, tem início a migração incentivada pelo governo militar, 

estimulando a migração em duas diferentes frentes de interesse: a dos trabalhadores e 

a dos grandes proprietários (latifúndio pecuarista). Os primeiros em busca de terras de 

trabalho e os segundos, terras de negócio para um enriquecimento fácil e rápido, como 

define Martins (1981), colocando em evidencia interesses opostos.  

Efetivamente a migração incentivada a partir dos anos de 1970 era parte da 

estratégia do governo federal de integrar a Amazônia ao restante do país que se deu 

com a implementação de infra-estrutura rodoviária (BR 010/Belém-Brasília, PA-70, atual 

BR 222 e a BR 230/Rodovia Transamazônica), hidroviária (Hidrovia Araguaia-

Tocantins18) e ferroviária (Ferrovia Carajás - Ponta da Madeira19); do plano de 

colonização agrícola oficial com o Projeto de Colonização da Transamazônica; da 

instalação de canteiros de obras com a construção da Hidrelétrica de Tucuruí20, do 

                                                           
16 Marabá foi decretada Área de Segurança Nacional em função da estratégia de deter a guerrilha do 
Araguaia. 
17 Detém 160 mil ha de área destinada para exploração de minérios na mesorregião, sendo que a área 
pretendida pela mesma no Programa Grande Carajás era de 895.265 km2. 
18 A hidrovia atinge os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás e é um 
empreendimento voltado ao atendimento aos interesses dos grandes comerciantes para o mercado 
internacional. 
19 A Estrada de Ferro Carajás interliga a província mineral de Carajás, no Pará, com o Porto de Ponta da 
Madeira, em São Luís/Maranhão. Atualmente ela se interliga com a Companhia Ferroviária do Nordeste, 
CFN, nas proximidades de São Luís, atendendo em conjunto o Porto de Itaqui, e também com a Ferrovia 
Norte-Sul, em Açailândia, facilitando a exportação dos grãos produzidos no Norte do Estado de Tocantins 
pelo Porto de Ponta da Madeira. 
20 Concebida segundo as estratégias estabelecidas pela política do Governo Federal para o 
desenvolvimento da região Norte, a partir da década de 60, teve como objetivo atender o mercado de 
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projeto Grande Carajás21 e a descoberta de garimpos, em especial da mina de ouro de 

Serra Pelada, que a partir dos anos de 1980 aglutinou cerca de 25 mil garimpeiros. Isso 

funcionou como atrativos para a população de outras regiões do país em busca de 

emprego.  

Dados do Censo Demográfico de 1991, sobre a migração por lugar de 

nascimento, demonstram que no Sudeste Paraense havia 44,23% paraenses; 19,09% 

maranhenses; 13,09% dos demais estados nordestinos; 13,92% de Goiás e Tocantins; 

6,60% de estados da região Sudeste; 1,21% da região Sul e 1,86% da região Centro-

Oeste. Isto conferiu uma diversidade cultural a essa mesorregião que a diferencia das 

demais, no Pará. Esta migração fez crescer a população da mesorregião e foi durante 

este período que a fisionomia econômica e social dessa região se transformou 

radicalmente (EMMI, 1989). 

De acordo com Silva (2006) desde a diminuição da migração sazonal22 

oriunda do Baixo Tocantins, intensificou-se a migração nordestina23 que desenvolvia a 

prática da agricultura de subsistência. Mas foi a abertura de estradas que deu lugar a 

um novo fluxo migratório, formando aglomerados às beiras das estradas (o que até 

então ocorria às beiras dos rios, mas em menor escala), sendo que às suas margens se 

fixaram as grandes fazendas e as empresas madeireiras, restando aos trabalhadores 

recém-chegados às áreas mais afastadas.  

                                                                                                                                                                                            
energia elétrica nacional e do complexo alumínio-alumina. A linha de transmissão entre Presidente Dutra 
(MA) e Boa Esperança (PI), promoveu a interligação com a região Nordeste. Situada no rio Tocantins/PA, 
atinge uma área alagada de 2.430 km2 e 8.005 de extensão. Nesta área viviam agricultores, quilombolas 
e comunidades indígenas.  
21 A jazida mineral de Carajás ocupa uma área de 895 mil quilômetros quadrados e é cortada pelos rios 
Xingu, Tocantins e Araguaia; abrange terras do sudoeste do Pará, Norte de Tocantins e Oeste do 
Maranhão. Lançado no fim da década de 1970 tem por objetivo realizar a exploração em alta escala dos 
recursos minerais, agroflorestais, extrativistas, agropecuários e hidrelétricos. 
22 Tipo de migração que se caracteriza por estar ligada as estações do ano. É o que acontecia na 
mesorregião: no período da safra ocorria a coleta da castanha e na entressafra praticava-se atividades 
agrícolas ou na extração de pedras preciosas. 
23  Essa população foi expulsa pela seca e pela cerca, uma vez que nos Estados do Maranhão e de Goiás 
ocorreu um processo de apropriação privada de grandes áreas de terra e seu uso especulativo em função 
da abertura da Rodovia Belém-Brasília (SILVA, 2006).  
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À medida que as matas foram sendo desbravadas para a abertura das 

estradas o “desenvolvimento” e ao “progresso” proposto pelo governo federal levava os 

posseiros a perderam suas terras para grileiros e jagunços a serviços de fazendeiros. 

Este processo transformou a paisagem da mesorregião e expropriou as 

populações locais. Ou seja, esses projetos estatais e industriais alavancaram a 

migração, mas não absorveram a mão-de-obra local sob a justificativa do analfabetismo, 

da baixa escolaridade e/ou da ausência de formação técnica. Os dados referentes à 

exclusão educacional serão discutidos no item 1.4 deste capítulo. 

A divisão social do trabalho reorganizado pelo uso e posse da terra e dos 

demais meios de produção levou essas populações a ficarem excluídas do processo 

produtivo, criando os bolsões de miséria nas pequenas vilas e cidades da mesorregião. 

Este é um dos principais elementos que levou as populações do campo a lutar por terra 

e, mais tarde, por educação. 

Em minha compreensão, nessa política governamental estava latente o 

interesse geopolítico e econômico do sistema capitalista com discursos revestidos de 

relações modernas e de desenvolvimento, mas, na verdade, produziram o trabalho 

escravo, a violência, os assassinatos, as chacinas e as ameaças à vida dos povos do 

campo. Do ponto de vista econômico, a mesorregião foi enquadrada em uma visão da 

superabundância de suas riquezas naturais como fontes inesgotáveis e a população 

local como primitiva e selvagem (LOUREIRO, 2002).  

O preconceito e a dimensão econômica do desenvolvimento estão registrados 

em documentos oficiais produzidos pelo Grupo de Implantação do Novo Sistema de 

Ação Federal na Amazônia, tanto do Banco da Amazônia (BASA) quanto da 

Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que atuaram na 

região, após os anos de 1960, pela chamada "Operação Amazônia", conforme texto em 

destaque:  
 

[...] o principal desafio ao desenvolvimento econômico da 
Amazônia é o fato de ser um território escasso e esparsamente 
povoado, com uma população analfabeta[...] empregando 
métodos primitivos de produção no extrativismo florestal em 
uma agricultura nômade [...]. (BASA, 1967, p. 277-285, grifo nosso). 
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As conquistas essenciais, quanto a Amazônia, propostas pelo governo 
federal, referem-se á utilização de uma estratégia que promova o 
progresso de novas áreas de ocupação de espaços vazios e de 
integração do desenvolvimento do Nordeste com a estratégia de 
ocupação da Amazônia [...]. O crescimento do pólo de 
desenvolvimento do país (eixo Rio - São Paulo) tenderia, em determinado 
tempo a estacionar e/ou mesmo estagnar, se não estivesse direta e 
facilmente ligado a uma região fornecedora de matérias-primas [...] 
(SUDAM, 1971, PP 13-14, grifo nosso). 

 

O Plano de desenvolvimento da Superintendência para o Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM)24 e do Banco da Amazônia (BASA) desnudam os interesses pela 

exploração da riqueza da Amazônia em detrimento da população. 

A integração nacional propagada pelo governo federal teve como interesse 

afirmar o modelo de desenvolvimento capitalista implantado no Centro-sul do país com 

a exploração da riqueza natural e do trabalho das populações amazônicas, 

desconsiderando seus costumes, valores e seus saberes. É por isso que o processo de 

apropriação da terra se deu pela grilagem/expulsão violenta dos povos do campo da 

mesorregião e a exploração desordenada da natureza, predominando a visão da 

exploração da riqueza natural como inesgotável.  

Isso determinou o processo de intervenção das políticas governamentais na 

mesorregião durante o período militar, sua intervenção, ou não, em determinados 

setores como a pecuária extensiva e a mineração. Tais elementos podem ser tomados 

como referência para compreender as transformações sociais, econômicas, culturais e 

ambientais efetivadas no Sudeste do Pará. 

O processo de exclusão aliado a permanente chegada de migrantes ao 

Sudeste Paraense é diretamente proporcional ao tamanho dos conflitos no campo, o 

que acirrou a violência transformando a mesorregião em “palco de guerra” e “palco de 

resistência”, visto que grande parte desta população, impedida de acesso à terra ou à 

espera de uma oportunidade de trabalho, formou uma categoria de trabalhadores, 
                                                           
24 A Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) foi criada para alavancar a 
estratégia governamental na perspectiva desenvolvimentista, ou seja, ter a Amazônia como fornecedora 
de matéria prima e sua população como fonte consumidora. Para aprofundamento (ver TEIXEIRA, 
Gerson. Amazônia: Estado, Exclusão Social e Devastação. http://www. 
pt.org.br/assessor/texamazon.htm). Acesso em: 20 fev. 2009. 
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classificados por Becker (1980) como polivalentes, isto é, um excedente de força de 

trabalho com baixa qualificação e disponível para qualquer trabalho. Esta população foi 

se aglomerando nas vilas e cidades e se ocupando de atividades diversificadas, ora no 

garimpo, ora em madeireiras ou empreiteiras, ora em atividades domésticas ou como 

peões nas fazendas, face à expropriação a que estavam sujeitos. 

Dados da CPT (2008) revelam que o processo de apropriação da terra pela 

iniciativa privada se deu por meios legais (doação ou compra) ou ilegais (grilagem). Isso 

levou a um sistemático processo de super exploração do trabalho nas fazendas por meio 

do trabalho escravo, tornando a mesorregião responsável, atualmente, por 76% dos casos 

existentes no estado do Pará.  

Os desdobramentos do processo de migração incentivada não se deram de 

forma pacífica, ao contrário, os povos do campo da mesorregião resistiram por meio de 

ações organizadas, inicialmente, em torno da luta pela da terra que foi se configurando 

em um processo de organização social mais coeso em torno da luta pela reforma agrária 

que perdura há quatro décadas. Esse contexto também explica o grande número de 

entidades sindicais, religiosas, movimentos sociais e organizações não governamentais 

(ONGs) atuantes na mesorregião Sudeste do estado do Pará, como por exemplo 

inúmeros Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs) e a Federação de Trabalhadores na 

Agricultura (FETAGRI), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Movimento Sem Terra 

(MST), Sociedade Paraense dos Direitos Humanos (SPDDH), entre outras, conforme 

destaco no organograma 1. 

No Sudeste do Pará, surgiu algo que se diferencia das demais mesorregiões 

do Pará e dos estados da Região Norte, devido o acirrado e contínuo conflito pela posse 

da terra que levou as populações do campo (indígenas, extrativistas, pescadores, 

quilombolas, agricultores) a desenvolver um processo organizativo permanente como 

forma de resistência. Esse processo foi constituindo suas organizações grupais, locais, 

municipais, mesorregionais e estaduais, articuladas entre si e também nacionalmente.  

A atuação articulada tem se dado em torno de um objetivo comum em busca 

de processos democráticos de inclusão social, que se dá na luta pela reforma agrária, e, 
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também, objetivos específicos que se complementam, a partir da atuação em rede, 

conforme destaco no item a seguir. 

 

1.2 O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA MESORREGIÃO SUDESTE 

 

A discussão anterior apresenta o contexto da mesorregião Sudeste do Pará 

que traz a complexidade que envolve a apropriação dos bens e do trabalho, em que há 

um processo de expropriação dos bens materiais em uma relação que se dá não apenas 

pela exploração do trabalhador, mas também da biodiversidade pela extração crescente 

dos recursos minerais e florestais25.  

Neste sentido, a expropriação se dá de diferentes formas e relações26. Por 

vezes precisa do trabalho humano direto, por vezes do intermediário que leva o 

expropriador para o lugar onde se encontra a riqueza.  

Entretanto, essa organização das formas de apropriação dos bens e do 

trabalho foi configurando as formas de organização social pela resistência dos povos da 

mesorregião, mesmo sob a repressão dos anos de 1970 e 1980. 

Esse processo de resistência se iniciou quando o Sul da mesorregião ocupada 

há cerca de doze mil anos por povos indígenas e ribeirinhos – inicialmente nômades, 

                                                           
25 Madeira, plantas medicinais e aromáticas, aves e pequenos animais, minerais estratégicos como: ferro, 
ouro, estanho, bauxita/alumínio, manganês, níquel e cobre. 
26 Na mesorregião tem o latifúndio extrativista e a pirataria que não precisavam de posses da terra para 
explorar a riqueza (caucho, castanha, peles de animais, óleos, plantas medicinais e aromáticas, sementes, 
aves, pequenos animais, madeira, etc); tem o latifúndio pecuarista e as siderurgias que disputam grandes 
áreas de terra; tem os programas governamentais de expropriação dos bens (minérios) destruindo a 
fauna e a flora, a água, etc); tem as etnias indígenas que perderam parte de suas terras e sua cultura; 
tem as mulheres catadoras de coco; tem homens e mulheres migrantes nordestinos que sobreviviam da 
agricultura de subsistência; tem os colonos do projeto de colonização dos anos 70; tem os migrantes de 
todos os estados do país em busca de trabalho nos programas governamentais; tem os migrantes 
estrangeiros representantes do sistema capitalista e que organizam o comércio na região;  tem 
trabalhadores escravizados nas fazendas; tem subemprego de mulheres e crianças nas carvoarias das 
guseiras; tem populações quilombolas; tem os trabalhadores de pequenas cidades; tem os trabalhadores 
dos acampamentos e assentamentos; tem os sem terra e sem teto, são populações que estão as margens 
(desempregados, etc) que migram de um lugar para o outro; tem garimpeiros; tem a organização dos 
grileiros e os pistoleiros para defender as terras; tem o movimento sindical provocado pela indústria e de 
trabalhadores rurais. Mais ao Sul da mesorregião tem a presença dos grandes empresários de 
madeireiras, bancos, concessionárias de carros e, ao Sudeste, as famílias que trabalhavam nos 
castanhais. Como se vê, são pessoas com interesses diversificados. 
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caçadores e coletores, mas que nos últimos quatro mil anos se fixaram a beira dos rios 

(CASTRO, 2010) – começou a ser expropriado pelo latifúndio pecuarista, composto por 

empresários de madeireiras, bancos privados, concessionárias de carros; e, o Sudeste, 

ocupado pelos extrativistas da castanha e os povos indígenas, foi tomado pelo latifúndio 

extrativista. Ao lado disso, os migrantes recém chegados à mesorregião e que tinham 

adquirido um pedaço de terra também resistiram27. 

Segundo o dirigente da CPT, as margens dos rios Araguaia e Tocantins 

existiam diversas comunidades de agricultores e também etnias indígenas. Os povos 

indígenas se colocaram no lugar de resistência, mas, mesmo assim, tiveram que se 

deslocar. Quem manteve a resistência, como os Carajás, foi dizimado. Num outro 

espaço, os moradores dos castanhais entraram em conflito com os fazendeiros e os 

trabalhadores que tinham experiência de migração, quando chegaram a região, não 

aceitavam sair da terra. Com isso, os conflitos entre o latifúndio (extrativista e 

pecuarista) e os povos do campo se avolumaram e os trabalhadores foram forçados a 

se reunir para defender suas terras por uma questão de sobrevivência. 

Portanto, é ante a inoperância histórica do Estado frente aos conflitos 

existentes na mesorregião que os assentamentos criados nos anos de 1980, segundo 

Guerra (2001), resultaram da pressão organizada das famílias de moradoras dos antigos 

castanhais e dos migrantes sem terra, recém-chegados, com o apoio da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) e, posteriormente, dos sindicatos de trabalhadores rurais.  

Para Guerra (2001), criou-se a partir daí a consciência do direito a terra, o 

que levou os trabalhadores sem terra do Sudeste Paraense a engajarem-se na luta pela 

reforma agrária e em outras lutas, engrossando as fileiras dos movimentos emergentes 

em prol da abertura política. Neste período, agentes pastorais, religiosos, militantes 

políticos, advogados e outros profissionais se envolveram diretamente nas comunidades 

rurais em defesa dos posseiros (GUERRA, 2001).  

                                                           
27 Parte desta população deu guarita a Guerrilha do Araguaia que se instalou mais a Sul da mesorregião, 
organizada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), a qual foi dizimada em 1975 pela operação do 
regime militar (Marinha e Aeronáutica) que contou com mais de 10 mil homens do exercito. Para maior 
aprofundamento ver ALMEIDA, Rogério Henrique. Araguaia-Tocantins: fios de uma História Camponesa. 
Marabá, 2006. 
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Para melhor compreender esse processo que envolveu a atuação de 

entidades de apoio a luta dos povos do campo da mesorregião Sudeste do Pará, realizei 

um estudo histórico identificando as entidades em quatro frentes de atuação que se 

articulam com o propósito de complementar as ações em torno de um objetivo comum 

e com responsabilidades compartilhadas numa mesma mesorregião. 

Nesse estudo sobre a atuação destas entidades, compreendo que elas se 

articulam em torno da construção de um projeto alternativo de sociedade, não apenas 

se detendo a lutar por melhor qualidade de vida, de modo a obter acesso aos serviços 

básicos e ao consumo de bens e serviços, mas, também, como produtores de história, 

como forças instituintes que questionam o Estado, constroem e propõe políticas 

públicas, ao mesmo tempo em que questionam as suas próprias práticas, nos 

momentos em que, coletivamente, planejam as estratégias micro e macro da luta e 

avaliam os resultados.  

Assim, esses movimentos sociais se caracterizam, pela valorização da 

participação ativa das populações do campo e da democracia direta; opõem-se ao 

autoritarismo, à violência e a centralização do poder; e, buscam transformações nas 

relações sociais excludentes existentes.  

Percebo a apreensão crítica de um processo coletivo produzido enquanto 

espaços de socialização política que propicia aos participantes dos movimentos sociais 

um aprendizado prático sobre como se articular, organizar, negociar e lutar. Isso produz 

uma identidade social e coletiva, bem como a clareza dos diferentes interesses e dos 

interesses comuns necessários para a permanência da luta, a consciência dos direitos e 

das reivindicações em torno dos objetivos específicos a serem atingidos em curto, médio 

ou longos prazos, como mantém as utopias que giram em torno da construção de um 

projeto de sociedade, concebido na perspectiva de novas relações societárias.   

O estudo de teses e publicações sobre a história da mesorregião Sudeste 

paraense me possibilitou identificar que há um consenso sobre a existência de práticas 

políticas que se desenvolvem em torno de um eixo comum: a construção de um projeto 

de desenvolvimento do campo que contribua para a construção de um projeto de 

sociedade, em que a educação tem papel estratégico. Este processo envolve o local e o 
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global, o particular e o universal, o uno e o diverso nas interconexões das identidades 

no enfrentamento ao poderio do latifúndio e ao modelo de desenvolvimento econômico 

imposto na mesorregião.  

 Deste modo, compreendo que a articulação destas entidades se dá em torno 

do que Scherer-Warremn (2009, p 107) denominou de “movimento social em rede” que 

se caracteriza pela efetivação de três dinâmicas sócio-político-culturais e coletivas: “[...] 

a identificação em torno de uma causa comum; a definição de uma situação de conflito 

e de seus adversários; a construção de um projeto ou utopia de mudança”.  

A atuação articulada se configura nas formas de governança em rede e se 

dão em diferentes espaços, como,  

 

[...] mobilizações de base local na esfera pública; empoderamento 
através dos fóruns e redes da sociedade civil; participação em conselhos 
setoriais de parceria entre sociedade civil e Estado; representação ativa 
nas conferencias nacionais e globais de iniciativa governamental em 
parceria com a sociedade civil organizada (SCHERER-WARREN, 1993, p. 
123). 

 

Destaco, no organograma a seguir, entidades com atuação de cunho sindical, 

de assessoria, de assistência e educacional; instituições do poder público; movimentos 

religiosos, sociais e Fóruns; entidades e Programas educacionais que atuam na 

mesorregião sudeste do Pará, identificando o período de atuação com vistas a 

compreender as interfaces de ação existentes no desenvolvimento das estratégias e 

práticas sociais.  
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Organograma 1 – Articulação em Rede na mesorregião Sudeste paraense 
Fonte: informações levantadas pela pesquisadora em sítios das instituições, dez/2009. 

 

Segundo a CPT (2008), a Teologia da Libertação era uma ala da Igreja 

católica que orientava as ações das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e da própria 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), por meio da “reflexão sobre a vida a partir da bíblia, 

estudando o Estatuto da Terra, o Código Civil e a Constituição” se tornaram apoiadores 

da luta pela posse da terra e desempenharam papel de formar lideranças sindicais, as 

quais mais tarde coordenaram os processos de tomada das entidades de representação 

dos trabalhadores (sindicatos de trabalhadores rurais e a Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura) que estavam sendo assumidas por fazendeiros.  

De acordo com o dirigente da CPT, essa ala da Igreja percebeu que era 

preciso fazer uma articulação entre os religiosos que viviam na mesorregião Sudeste do 

Pará e diante disso reuniram as Dioceses de Marabá (ao Sudeste na mesorregião) e 

Conceição do Araguaia (ao Sul) para discutir sobre a necessidade de documentar tudo o 

que estava acontecendo, apoiar juridicamente a oposição sindical [...], apoiar as 
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organizações dos trabalhadores no campo sindical [...] e realizar o suporte jurídico aos 

trabalhadores.  

Este debate deu origem a Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 1975, com 

atuação fundamentalmente jurídica, mas se consolidando, também, como construtora 

de consensos entre as entidades atuantes na mesorregião e no âmbito das denuncias 

sobre os conflitos e o trabalho escravo. 

Sua atuação resultou, segundo a própria compreensão da Comissão Pastoral 

da Terra (CPT), na estruturação sindical na mesorregião – cujos sindicatos estavam 

atrelados aos empresários, fazendeiros e, sobretudo, ao poder governamental da 

ditadura militar – que transformou comunidades eclesiais de base em delegacias 

sindicais, como estratégia para a tomada dos sindicatos.  

Com isso, a atuação religiosa e a sindical desenvolveram estreita relação e, 

em determinados momentos da história da mesorregião, mas também se confundiram 

em outros, atuando e convivendo com os conflitos de diversas ordens: despejos, 

prisões, assassinatos, execuções, perseguição e ameaça de vida.  

Instituições ligadas a Igreja como a Federação de Órgãos para Assistência 

social e Educacional (FASE) e o Movimento de Educação de Base (MEB), se somaram as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) no 

fortalecimento da luta pela terra e na organização sindical da mesorregião. Para isso, 

promoveram espaços de formação política e técnica junto aos agricultores familiares. A 

FASE atuou junto aos sindicatos de trabalhadores rurais na formação política e técnica e 

esse trabalho teve continuidade após a sua saída da mesorregião Sudeste do Pará, no 

final da década de 1990. 

No cenário sindical estadual tem destaque a organização da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT Pará), articulada a CUT Nacional e a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura dos Estados do Pará e Amapá (FETAGRI) filiada à CUT, 

que possui uma estrutura de atuação descentralizada nas mesorregiões do estado do 

Pará. Na mesorregião Sudeste do Pará, a atuação dessas entidades se deu/dá de forma 

articulada com vistas ao fortalecimento da organização sindical e da produção familiar, 

por meio de atos públicos, espaços formativos (formação sindical) e também na 
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qualificação profissional com escolarização junto aos sindicatos urbanos e rurais, no 

período de 1999-2003. Estas ações aconteceram através de projetos desenvolvidos pela 

Escola Sindical Amazônia e da assessoria as entidades sindicais (Sindicatos e Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura).  

A FETAGRI Regional e a Federação Agrária dos Agricultores do Tocantins e 

Araguaia (FATA) atuam articuladamente na formação técnica e política, com o propósito 

de alcançar avanços na compreensão sobre a cadeia produtiva (produção-

beneficiamento-comercialização) pelos agricultores, que previa agregar valor a produção 

agrícola e eliminar o atravessador. A problemática do analfabetismo levou, segundo 

seus discursos, não apenas a luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, mas, 

também desenvolver experiências de escolarização por meio da Escola Família Agrícola, 

com vistas a comprovar que a escola do campo precisa atender a especificidade do 

meio rural no âmbito do currículo, da metodologia, do calendário agrícola e, 

principalmente, em uma educação que pense o desenvolvimento do campo sob a ótica 

dos povos da mesorregião Sudeste do Pará.  

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Sociedade Paraense de Direitos 

Humanos (SDDH) atuam articuladamente no combate a violência contra os agricultores 

familiares, na sua proteção e de suas famílias, dando o suporte jurídico necessário aos 

trabalhadores ameaçados de morte, perseguidos e as famílias dos vitimados pela 

violência no campo. Cumprem papel fundamental na condenação de pistoleiros e 

mandantes. O Centro de Pesquisa e Assessoria (CPASP) se soma e essas entidades na 

elaboração de banco de dados sobre os conflitos e assassinatos; colabora, participa e 

produz material de suporte organizativo e formativo, como por exemplo, cartilhas, 

jornais, vídeos e intercâmbios regionais, nacionais e internacionais.  

A UFPA/Campus Marabá, por meio do Centro Agroambiental do Tocantins 

(CAT), do Laboratório Agro-ambiental do Tocantins (LASAT) e do Laboratório Agro-

extrativista da Transamazônica (LAET), atuam no âmbito da pesquisa voltada para a 

agricultura familiar, cujas experiências foram desenvolvidas em parceria com a 

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), a Federação Agrária 

dos Agricultores do Tocantins e Araguaia (FATA), a Federação dos Trabalhadores na 
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Agricultura (FETAGRI), os sindicatos de trabalhadores rurais e os movimentos sociais da 

Transamazônica. Esta frente de trabalho consolidou uma concepção de Pesquisa-

Formação-Desenvolvimento, conforme discutimos nos capítulos II e III. 

O Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens (MAB), embora tenha 

uma atuação voltada para a problemática sócio-ambiental, em função das 

consequências sociais provocadas pela Hidrelétrica de Tucuruí, atua articulada a 

FETAGRI, CPT, MST e a SDDH na luta pela posse da terra dos agricultores e indígenas 

que tiveram suas terras inundadas. 

O Centro de Estudos e Defesa no Negro no Pará tem atuação estadual contra 

as desigualdades sócio-raciais, de gênero e outros tipos de discriminação estimulando o 

segmento negro a lutar por uma cidadania e em busca do aumento da auto-estima 

coletiva, mas na mesorregião atua articulado à Comissão Pastoral da Terra (CPT), a 

Sociedade Paraense de Direitos Humanos (SDDH) e a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Pará/Amapá (FETAGRI) sobre a questão da legalização de terras 

quilombolas. 

No âmbito educacional, a Escola Família Agrícola (EFA) e a Federação Agrária 

dos Agricultores do Tocantins e Araguaia (FATA) desenvolvem o ensino fundamental 

para filhos de agricultores. Ambas se articulam com a FETAGRI e o Movimento Sem 

Terra (MST) na luta pelo acesso a educação além de desenvolver a educação nos 

acampamentos e assentamentos e no desenvolvimento dos cursos, no âmbito da 

Educação Básica, via projetos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). A FETAGRI também se articula a se articula a Associação Estadual das 

Casas Familiares Rurais do Pará (ARCAFAR/PA) para à implementação das experiências 

de ensino fundamental, através das Associações municipais de Casas Familiares Rurais 

na região Sul do Pará. Essas experiências assumem como referencial metodológico os 

princípios da Pedagogia da Alternância28. Apesar de haver articulação sobre a 

importância do acesso a educação e consenso que propicia atuação conjunta nos 

                                                           
28 Para conhecer o processo desenvolvido, ler o Capítulo I da Dissertação de Mestrado: Caminhos da 
Educação na Transamazônica: ressignificando o saber cotidiano e as práticas educativas de 
educadores(as) do campo (SCALABRIN, Rosemeri, UFRN, 2008). 
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projetos o de Ensino desenvolvido com financiamento do PRONERA, suas estratégias se 

diferenciam na mesorregião Sudeste do Pará.  

De acordo com um dirigente da Federação Agrária dos Agricultores do 

Tocantins e Araguaia (FATA), a dinâmica desenvolvida pelas entidades sindicais 

representadas pelos sindicatos de trabalhadores rurais e pela FETAGRI regional em 

articulação com a FATA e a Escola Família Agrícola (EFA), priorizara o Ensino Médio 

(Magistério e Técnico Agrícola), sob a justificativa da necessidade de atender a 

demanda reprimida nos assentamentos, uma vez que a EFA atuou, desde 1996, no 

âmbito do ensino fundamental, como também realizou convênios com Prefeituras 

Municipais para ampliar o acesso dos filhos de agricultores e esse nível de ensino. 

Com isso, embora a FETAGRI tenha demandado a Universidade uma turma 

de Pedagogia do Campo, o Ensino Superior não tem sido a sua prioridade e sim, a 

educação básica, inclusive porque os cursos técnicos, segundo dirigente da Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI), responde diretamente as necessidades 

presentes nas comunidades rurais.  

O Fórum de Entidades de Reforma Agrária (FERA) foi criado na década de 

1980 e aglutina os movimentos, as entidades e as instituições que lutam pela reforma 

agrária na Região. Ele aglutina o debate político nessa área envolvendo as entidades 

sindicais, os movimentos sociais e as entidades de assessoria. 

O Movimento Sem Terra (MST), embora atue junto com a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) na implementação dos projetos de 

alfabetização para assentados e escolarização para educadores dos assentamentos, tem 

desenvolvido uma dinâmica educacional junto ao Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA) em que prioriza o Ensino Superior, principalmente, nos 

cursos de Letras, Agronomia e Educação do Campo, além de enviar seus militantes para 

outros estados, a fim de formá-los em outras áreas. Esse programa fortalece a 

articulação entre as instituições de atuação educacional seja dos movimentos sociais do 

campo seja do poder, criando o Fórum Regional de Educação do Campo do Sul e 

Sudeste do Pará, como um espaço de elaboração de políticas educacionais na 

mesorregião Sudeste do Pará.  
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De acordo com um dirigente do Movimento Sem Terra (MST), esse 

movimento desenvolve uma estratégia de garantia de escolas nos assentamentos e 

busca o ensino superior junto a Universidade como parte da estratégia de 

universalização do acesso a educação no campo, pois a demanda pela educação surge 

da necessidade da luta e como conseqüência do analfabetismo e da baixa escolaridade 

existentes entre os acampados e assentados.  

O Movimento Sem Terra chegou a mesorregião Sudeste do Pará em meados 

de 1990 e contou com a influência de alguns sindicatos dos trabalhadores rurais 

vinculados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT). Sua atuação se dá pela organização dos trabalhadores sem-terra para a 

ocupação de áreas não produtivas e na coordenação de acampamentos e 

assentamentos que, de forma organizada, divide-se em quatro grandes regionais no 

Pará: Cabano, Eldorado, Carajás e Araguaia. 

Observa-se, porém, que o MST, com sua estratégia nacional e tática de 

enfrentamento ousada, passou a disputar a representação de uma parcela da população 

que, historicamente, aproximava-se das entidades sindicais rurais. Os conflitos entre 

essas entidades estão presentes ao longo do processo organizativo. Segundo Guerra 

(2001, p. 20), 
 

[...] setores do MST criticavam as entidades sindicais pela sua falta de 
projeto político e a forma de encaminhamento das lutas, considerada 
pouco eficiente no novo contexto político-econômico dos anos 90. 
Setores ligados a outros grupos políticos que ajudaram a criar novas 
entidades de representação criticavam as entidades sindicais pelo seu 
esquerdismo e ligação orgânica ao Partido dos Trabalhadores (PT). As 
entidades sindicais, espremidas entre críticas de diferentes origens, ora 
atuavam de forma mais agressiva, mais próxima das posições políticas 
do MST, ora atuavam de forma mais conciliatória que as aproximava do 
pensamento dos grupos políticos que deram origem às outras entidades 
de representação. Essa posição, de certa forma ambígua das entidades 
sindicais (ou de parte de dirigentes sindicais), foi importante para uma 
atuação coesa dos agricultores nas arenas políticas, mesmo em meio a 
uma intensa disputa pela representação. Em que pese essa dificuldade, a 
experiência vivenciada nos anos 90 pelo conjunto de atores sociais no 
sudeste paraense, mostrou que a mobilização permanente dos 
agricultores familiares dotou-os de um “poder social”, no sentido 
atribuído por Offe (1989), capaz de afetar a ação do Estado.  
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Apesar de disputarem abertamente o poder de representar os agricultores 

familiares, principalmente os assentados, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Pará/Amapá (FETAGRI) e o Movimento Sem Terra (MST) estabelecem alianças no 

embate com o Estado, visando à ampliação das políticas públicas mesorregionais.  

Compreendo que a disputa entre as entidades sindicais e o MST favoreceu a 

articulação das ações coletivas, em especial no campo educacional, seja no âmbito 

reivindicatório e de denúncia sobre a falta de escolas e a baixa escolaridade das 

populações do campo, seja pela implantação de experiências educacionais em nível de 

educação básica e superior, por meio do PRONERA. 

O acúmulo histórico e diferenciado destas entidades na atuação política e 

formativa (sindical, técnica, pesquisa, escolarização) possibilitou a construção de uma 

matriz da Educação do Campo, que firmou princípios teóricos e metodológicos para a 

educação nas escolas do campo, conforme discutimos na dissertação de mestrado29 e 

retomaremos no quarto capítulo, bem como avança na construção da matriz técnico 

cientifica de base agroecológica com a criação de instituições de assistência técnica 

como a Cooperativa de Prestação de serviços (COOPSERVIÇOS) composta por ex-alunos 

da Escola Família Agrícola (EFA), a qual se desenvolve ancorada na concepção que 

articula assistência técnica, social e ambiental, rompendo com a perspectiva da 

extensão rural.  

Em minha avaliação a marca da atuação do conjunto das instituições está no 

âmbito do fortalecimento da organização para os processos de produção, cujo propósito 

tem sido construir um projeto de desenvolvimento agrícola e agrário no qual o foco a 

agricultura familiar camponesa. A articulação dessas entidades, instituições, 

movimentos, fóruns e programas se iniciam com a luta pela terra, ampliando-se para a 

luta pela reforma agrária, sendo que nos últimos quinze anos o foco esteve na busca 

pela democratização do acesso a educação e ao crédito (inicialmente o PROCERA e o 

FNO, e mais tarde o PORNAF), assistência técnica e infra-estrutura para o campo, com 

movimento de massa, envolvendo trabalhadores de todo o estado do Pará, denominado 

                                                           
29 Caminhos da Educação pela Transamazônica: a formação de educandos/as-educadores/as do campo. 
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“Grito do Campo e Grito da Terra”, visto que a agenda política do país interfere e vai 

mudando o foco de atuação do movimento social.  

As conquistas advindas de tais mobilizações parecem ter atingido parcela 

importante da agricultura familiar camponesa, no entanto, a ausência de uma política de 

reforma agrária e a criação de projetos de créditos específicos e pulverizados 

(Habitação, Produção, etc) acabam por demandar do movimento social e das entidades 

sindicais grande esforço de acompanhamento aos processos organizativos em torno da 

produção. Isso acabam engessando o processo organizativo social e acomodando os 

trabalhadores assentados, o que muitas vezes enfraquece os processos organizativos 

nos assentamentos, quais sejam: os núcleos de base de assentados, as associações de 

agricultores e as cooperativas de produção que se articulam com o Movimento Sem 

Terra (MST), a Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura (FETRAF) criada em 

2006 e a Federação das Cooperativas do Araguaia-Tocantins (FECAT), que é uma 

cooperativa de segundo grau, criada em 2003, que tem nove cooperativas filiadas 

atuando no beneficiamento e comercialização de produtos oriundos das atividades de 

fruticultura na mesorregião.  

A existência dessa diversidade de entidades, instituições, movimentos, fóruns 

e programas na mesorregião Sudeste do Pará, em minha compreensão, tem formado 

uma rede complexa de relações que se estabelecem entre si formas de solidariedade 

social, com um processo em construção no qual a participação e a democracia são 

princípios fundamentais no processo organizativo. O peso dado à participação e a 

tomada de decisão coletiva pode ser percebido em seus documentos oficiais como 

planos de gestão, projetos político-pedagógicos, planejamentos estratégicos, relatórios 

de seminários, oficinas e congressos, e etc. 

No âmbito educacional se destacam ainda os programas educacionais como: 

Programa Saberes Terra (PROJOVEM Campo) e o Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO) compõem a estratégia 

de formação de professores das escolas do Campo, desenvolvidos pela UFPA Marabá e 

o Campus Rural de Marabá (CRMB/IFPA) criado em 2009 como escola Agrotécnica de 
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Marabá, que ampliam a possibilidade de formação para os professores das escolas do 

campo na mesorregião Sudeste do Pará. 

Neste contexto, os povos do campo se organizam e constroem seus espaços 

políticos, sociais e formativos através de suas entidades (sindicatos, associações, 

cooperativas, federações, ONGs, fóruns, etc) não estando isolados localmente, ao 

contrário, articulam-se entre si nas lutas por acesso e permanência na terra, a 

educação, ao crédito e a assistência técnica, social e ambiental, entre outros, buscando 

suporte nas entidades de apoio, jurídicas, educacionais e produtivas para enfrentar o 

poderio do latifúndio. E, ao mesmo tempo, demandam às instituições do poder púbico 

reivindicações, entre as quais se destaca a acesso a educação, pelo fato de que a 

própria luta vai criando a consciência do direito às políticas públicas no campo.  

 

1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DA MESORREGIÃO SUDESTE DO PARÁ: 

POTENCIAL E LIMITAÇÕES 

 

Considerando que nos anos de 1970 e 1980 a mesorregião viveu, de forma 

mais acentuada, um processo de reordenamento espacial, o qual foi imposto pela 

geopolítica do Estado brasileiro, que firmava, de um lado, a incorporação de terras, e, 

de outro, a mobilização de mão-de-obra que atendesse à necessidade de força de 

trabalho para o capital que se expandia, entendo que tal processo ocasionou um intenso 

crescimento populacional, alcançando índices elevados.  

Com isso a mobilização social desencadeada a partir dos anos de 1990, 

favoreceu a criação de assentamentos e uma série de políticas públicas, como por 

exemplo, a construção de estradas vicinais, habitação nos assentamentos, demarcação 

dos lotes e acesso ao crédito produtivo subsidiado como o Programa Nacional de 

Fortalecimento a Agricultura Familiar (PRONAF)30.  

                                                           
30 Estudos feitos sobre o PRONAF têm apresentado potencialidades e limitações quanto aos seus impactos 
econômicos (renda agrícola, produção e produtividade, uso de tecnologias, viabilidade do crédito para o 
estado e arrecadação de impostos), sociais (nível de vida e ocupação no meio rural), ambientais (uso de 
agrotóxicos e ações de conservação) e políticos (institucionalidade e fortalecimento do poder de 
reivindicações pela sua existência e operacionalização). 
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Embora ainda exista uma precária condição quanto à infra-estrutura nesta 

mesorregião, principalmente com relação às estradas e à eletrificação rural, percebo 

avanços, de forma que o seu contexto é outro, e, segundo a avaliação da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), mais favorável à estabilização da agricultura 

familiar. Atualmente, a mesorregião Sudeste do Pará se destaca tanto pelo potencial 

produtivo em diversos segmentos quanto por um sistema diversificado de produção 

familiar. 

A respeito do potencial produtivo, segundo Costa (2000) tem destaque a 

produção pecuária bovina31 com a criação da cadeia produtiva do leite que abastece o 

mercado internacional, o extrativismo madeireiro, a produção agrícola baseada na 

cultura de subsistência e na fruticultura, como também no extrativismo vegetal 

(produtos não madeireiros) muito presente em áreas de colonização recente, em que a 

floresta ocupa espaço significativo (IFPA, 2009). 

Em relação ao sistema diversificado de produção familiar, encontra-se nos 

lotes dos agricultores a presença de culturas anuais e semi-anuais como a banana, o 

arroz, a mandioca e o milho. Estes produtos se destacam como componentes relevantes 

no cultivo agrícola, porque respondem as necessidades imediatas das famílias.  

Encontram-se também, embora em menor escala, as culturas como o coco, o 

café, o mamão, cacau o abacaxi e o maracujá, que são transformados em polpas, cujo 

beneficiamento é feito por indústrias ligadas às cooperativas de agricultores, fábricas e 

despolpadoras de fundo de quintal. Percebe-se uma disponibilidade dos agricultores em 

aumentar a produção de frutos regionais, devido a sua aceitação no mercado (IFPA, 

2009).  

A criação de pequenos animais é comum nos lotes dos agricultores familiares 

e são de responsabilidade das mulheres, além do investimento na piscicultura e na 

apicultura. Tal produção contribui significativamente na renda familiar (IFPA, 2009). 

Estudos realizados por Hurtienne (1999) dão conta que existe uma predominância da 
                                                           
31 As mesorregiões Sudeste e Nordeste, juntas, somam 60% do valor bruto da produção animal e vegetal 
do Estado. Ambas se tornando as mais importantes na produção agropecuária. A produção de leite 
originária da agricultura familiar soma 249.500 litros oriundos se nove lacínios formais e dezenas 
informais, além de quijoarias, constituindo-se em significativa fonte de renda das famílias (COSTA, 2000). 
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agricultura familiar no estado do Pará, cujos dados demonstram sua importância em 

relação à região Norte: 82% do total são estabelecimentos familiares; 76% do total do 

pessoal é ocupado pela agricultura na região; 58% do valor total da produção agrícola 

advém da agricultura familiar; 32% da área ocupada por atividades agropecuárias 

podem ser identificadas como agricultura familiar; gêneros alimentícios como mandioca 

(84%), milho (63%), feijão (59%) e arroz (46%) são produzidos pela agricultura 

familiar; 544.000 dos 5,8 milhões de estabelecimentos agrícolas no Brasil (10%) e 

446.000 dos 4,4 milhões estabelecimentos familiares (10%) se encontram na região 

Norte. Dados de estudo realizados pela FAO/INCRA (1995), ressaltam que cerca de 85% 

dos estabelecimentos agrícolas existentes no Pará são da agricultura familiar 

camponesa, a qual detém 77% da mão-de-obra ativa no Setor Agrícola e participa com 

58% da produção estadual. 

O Projeto Político-Pedagógico do Campus Rural de Marabá/IFPA elaborado no 

ano de 2009 expressa o potencial produtivo da agricultura familiar camponesa nessa 

mesorregião e evidencia a falta de valorização dessa potencialidade por parte do poder 

público do Pará, o que se reflete no tímido investimento no desenvolvimento de políticas 

públicas no campo e na ausência de uma política de comercialização local. A prioridade 

de investimentos tem sido a pecuária pela exportação da carne bovina e os produtos 

derivados do leite, enquanto que a agricultura familiar não possui infra-estrutura básica 

(estrada, energia e financiamento adequado) para que os produtos sejam 

comercializados nas feiras livres urbanas dessa mesorregião. O ponto crítico encontra-se 

nas condições de escoamento da produção, pois boa parte desses produtos não tem 

sido escoado, devido ausência (ou péssimas condições) de estradas. 

Outro tipo de produção agrícola camponesa se encontra nas áreas 

desmatadas, especialmente no Vale do Tocantins, onde os babaçuais totalizam 290.000 

ha de terra (ALMEIDA, 1995), e que, de um lado, são classificados como ‘praga’ ou 

‘peste’ por aqueles que têm o pasto, porque o gado é visto como única estratégia 

econômica; e, de outro lado, é compreendido como meio de sobrevivência, pelas 

populações tradicionais, principalmente as comunidades descendentes de escravos 
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(ALMEIDA, 2001), tendo sua extração, ocupado o trabalho feminino desde a época do 

Império. 

Segundo Costa (2000), os produtos do extrativismo como castanha do Pará, 

mogno, cedro, ipê, entre outras espécies, sofreram com o impacto da exploração da 

floresta, a extração da madeira e a implantação de fazendas de gado, chegando quase 

a extinção. A exploração desordenada com vista apenas ao lucro, em detrimento da 

mata primária e sua geração de oportunidades econômicas sustentáveis, tem ampliado 

a transformação das áreas de floresta densa em pastagem, provocando perda da 

cobertura vegetal na mesorregião Sudeste do Pará.  

 

1.4 A REALIDADE EDUCACIONAL DO CAMPO DO PARÁ E A BUSCA PELA EDUCAÇÃO NA 

MESORREGIÃO 

 

O estado do Pará possui uma taxa de 29,8% de analfabetismo funcional das 

pessoas de 15 anos ou mais de idade, sendo que 48.7% residem na zona rural. Destes, 

28% encontram-se nas áreas de assentamentos (PNERA, 2004). 

O acesso a educação básica no estado do Pará está longe de ser universal. 

Embora a taxa de freqüência líquida no ensino fundamental, em 2007, era de 92,9%, há 

desigualdade inter-regional, com municípios que alcançam o índice de 30%, 40% e até 

50% de crianças de 7 a 14 anos fora da escola. Já a taxa de freqüência líquida no 

ensino médio no Pará era de 33,1% (PARÁ/SEDUC, 2007).  

Em se tratando da educação básica no estado do Pará, dados da Secretaria 

Estadual de Educação do Estado do Pará (SEDUC) informam que 12.599 escolas, sendo 

que 25% delas estão localizadas na zona urbana e 75% na zona rural (em comunidades 

ribeirinhas, quilombolas, indígenas, rurais, praianas e garimpeiras). Destas 80,9% são 

multisseriadas e atuam com base em uma proposta curricular urbanocêntrica 

(PARÁ/SEDUC, 2007). 
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Dados da Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária (PNERA)32 no 

referido estado, realizada nas áreas de assentamentos de reforma agrária, no ano de 

2004 pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), revelam que embora 71% dos assentamentos no estado do Pará possuam 

escolas, em 29% deles as aulas são desenvolvida em Igrejas, barracões comunitários e 

residências. Quanto ao nível de ensino e modalidade, 98% dos espaços escolares atuam 

apenas nas séries iniciais do ensino fundamental, 27% no II segmento (5ª a 8ª séries), 

16% na EJA e apenas 3% no ensino médio, o equivalente a 503 jovens 

(BRASIL/MEC/PNERA, 2004). 

De acordo com o INCRA (2004), o campo do Sudeste paraense atende 66% 

da população no ensino fundamental e 10% no ensino médio. Isso representa uma taxa 

de exclusão educacional de 34% e 90%, respectivamente.  

Esta realidade tem feito com que os jovens que querem continuar seus 

estudos saiam do campo para se fixar na cidade, ocasionando o distanciamento da vida 

no campo, o que os impede de retornarem para a terra e, sem emprego, acabam 

engrossando os bolsões de miséria e a violências nas cidades. 

A referida pesquisa revela também que 55% da população assentada no 

estado do Pará se encontram na faixa etária de 18 anos ou mais de idade e que 61,3% 

estão fora da escola. Das 1.195 escolas existentes nos assentamentos do Pará, 92% 

delas não adotam o calendário agrícola previsto em Lei e não desenvolvem currículo 

articulado a realizada do campo; 88% possuem turmas multisseriadas que funcionam 

como um apêndice do paradigma da escola seriada urbana, 66% delas mantém a 

unidocência e em 79% a merenda distribuída é industrializada. 

No âmbito do ensino técnico, o Pará possui 11 escolas (cinco técnicas e seis 

de trabalho e produção), nenhuma delas se encontra localizada na mesorregião Sudeste 

do Pará (IFPA, 2009). No entanto, em 2009, após um longo processo de pressão dos 

movimentos sociais do campo o Ministério da Educação (MEC) aprovou a 

implementação, em Marabá, da primeira Escola Agrotécnica Federal da mesorregião, 

                                                           
32 Utilizamos esse referencial de análise por considerar que 76% dos Projetos de Assentamentos do 
Estado do Pará estão localizados na mesorregião do Sudeste Paraense. 
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com sede em Marabá, atualmente Campus Rural de Marabá/Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, instituído em 2009 como parte da política do 

governo federal.  

Segundo dados do MEC/INEP (2004) a mesorregião Sudeste do Pará conta 

com a atuação de três universidades federais: Universidade Federal do Pará (UFPA), 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e Universidade Estadual do Pará 

(UEPA), ambas atuam pelas estruturas regionais, por meio dos Campi. Há, também, 

duas faculdades privadas: Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel 

(FETEFIG) em Tucuruí, e a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR) 

em Redenção. No entanto, a UFPA e a UFRA são as únicas instituições do estado do 

Pará que desenvolvem o curso de Agronomia, sendo que a primeira tem como foco a 

agricultura familiar e a segunda, a monocultura. 

Dados do MEC/INEP (2008) demonstram que no período de 2001-2007 foram 

criados mais 82 cursos de Agronomia no Brasil, aumentando o número de vagas em 

76,56% e de ingressos em 54,45%, conforme demonstra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Número de vagas, inscritos, aprovados e sobra de vagas no curso de Agronomia do 
Brasil, 2008. 
Fonte: MEC/INEP, 2008. 

 

O que está em questão é o perfil dos profissionais que estão sendo formados 

nas Universidades, visto que se faz necessário avançar na formação que leve em conta 

a forma de produzir de base agroecológica. Um dirigente do MST defende que a 
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educação é tão importante quanto a conquista da terra, do crédito, da habitação, das 

estradas, da energia e de outras demandas para a sobrevivência das famílias.  

É por isso que é muito comum ouvir a afirmativa dos dirigentes dos 

movimentos sociais do campo de que “sem elevar o nível de escolaridade teremos muita 

dificuldade de transformar a sociedade no seu conjunto”. Portanto, a apropriação do 

conhecimento científico e das tecnologias se faz fundamental, no sentido da 

contraposição à matriz tecnológica predominante no campo que está pautada na lógica 

da monocultura.  

Essa perspectiva de educação assume a agroecologia como modo de vida, 

por isso se aproxima das ecologias discutidas por Santos (2006), visto que o diálogo 

realizado entre os diferentes conhecimentos viabiliza o desenvolvimento de 

experimentos que introduzem nos assentamentos da mesorregião Sudeste do Pará 

formas de produção diversificada e/ou o aprimoramento dessas formas de produção.  
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CAPITULO 2 

A COLONIZAÇÃO DOS POVOS E DO CONHECIMENTO E O PAPEL CONTRA-

HEGEMÔNICO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 
Os problemas ambientais da atualidade são decorrentes   

do crescimento econômico, respaldado em uma ciência e uma técnica  
que privilegia o lucro em detrimento da preservação  

o capital vis-à-vis o trabalho, o econômico em relação ao social, 
o poder frente a ética.  
[Mauro Oliveira Pires] 

 

Este capítulo tem como propósito discutir o modelo de desenvolvimento 

implementado na Amazônia brasileira e o que ele produziu no meio rural, buscando 

identificar a presença da visão ocidental inculcada no processo de colonização dos povos 

e do conhecimento na região Amazônia/mesorregião Sudeste do Pará, bem como, 

compreender o papel das iniciativas contra-hegemônicas construídas pelos movimentos 

sociais do campo que se deu pelas lutas sociais e pela abordagem da Pesquisa-

Formação-Desenvolvimento como resultado de um processo coletivo, dialógico e 

educativo entre Universidade e movimentos sociais. 

 

2.1 A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA E A COLONIZAÇÃO DOS 

POVOS E DO CONHECIMENTO 

 

Na região Amazônica duas dimensões se confundem pelos ideais 

desenvolvimentistas: a preservacionista e a da sustentabilidade que, se articulam com a 

perspectiva local e a global, discutidas por Santos. Algumas discussões necessitam de 

ambas as análises para serem compreendidas, no entanto, sobre a era 

desenvolvimentista adoto como referências Bielschowsky (2000) e Oliveira (2003), pois 

o que importa aqui é a concepção realizada pelo modelo implementado na mesorregião 

Sudeste do Pará e seus desdobramentos para a região Amazônica e os seus habitantes, 

em especial os do campo. 
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A leitura no âmbito do local e do global ajuda-nos a entender que a 

racionalidade ocidental presente no processo de ocupação da Amazônia se deu pelo 

estímulo a migração em função do discurso de integração da Amazônia ao território 

nacional implementado sob a égide da Lei da Segurança Nacional, marcado pela idéia 

de desenvolvimento e de progresso. Esse discurso visava ocultar os reais interesses 

governamentais de esvaziamento das lutas e conflitos entre posseiros e grileiros pela 

posse da terra nas regiões Centro-Sul e Nordeste do país, bem como, o interesse pela 

exploração das riquezas minerais, energéticas, florestais existentes na Amazônia.  

A exploração desordenada com vista apenas ao lucro levou ao crescimento 

da problemática social, que se manifesta por diferentes aspectos que se cruzam: a 

violência, a concentração de terras, os conflitos agrários, o trabalho escravo, a 

prostituição infantil, os déficits educacionais, os problemas indígenas, a migração 

desordenada, a urbanização contínua criando bolsões de miséria, além de outras 

variáveis que permeiam os espaços sociais da região Amazônica/mesorregião Sudeste 

do Pará, que foram naturalizando a pobreza33.  

O processo de expropriação do trabalho e dos recursos naturais produzido 

pelo modelo de racionalidade capitalista inculcou na população recém-chegada à região 

Amazônica/mesorregião Sudeste paraense, a perspectiva da exploração, pautada na 

lógica do acúmulo e não da preservação ambiental, estando ausente qualquer noção de 

sustentabilidade. Nessa mesorregião, a ordem era derrubar a floresta e plantar capim. 

Esse modelo negou as formas de conhecimento existente na cultura dos povos que 

habitavam a região.     

A visão desenvolvimentista disseminou o preconceito em relação às 

populações tradicionais (o índio e o caboclo), nordestinas e nortistas, inculcando o 

estigma de “selvagem e preguiçosos”, desconsiderando suas culturas, cujo espaço 

representa o seu mundo, faz parte da suas vidas, porque tem presente o sentimento de 
                                                           
33 De acordo com Sen (2000) a pobreza não é simplesmente a falta ou poucos rendimentos dos 
indivíduos, mas sim a privação de suas potencialidades. Do mesmo modo, a escravidão ou o trabalho 
“adscritício” são inaceitáveis. Para o autor, a liberdade de escolher onde, como, quando e para quem 
trabalhar faz parte da garantia da condição de liberdade. Mas a liberdade depende também de outros 
determinantes, como as disposições sociais e econômicas, como, por exemplo, os serviços de educação, 
de saúde e etc., e os direitos civis. 
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pertencimento (CASTRO, 2010), ao mesmo tempo em que produziu a idéia de 

superioridade do conhecimento científico e impôs padrões de valores, de mentalidade e 

de comportamento da sociedade capitalista, deslegitimando os modos de vida das 

populações locais, negando-lhes a condição de sujeitos, detentores e produtores de 

culturas, de saberes, de temporalidades próprias. 

Nesse sentido, os projetos governamentais e empresariais tornaram-se a 

mola mestra da colonização do conhecimento na Amazônia/Mesorregião Sudeste do 

Pará, pois o propósito dos colonizadores foi o de dominar os povos e se apropriar de 

seus conhecimentos para realizar a extração dos produtos naturais da floresta (cacau, 

caju, castanha, urucu, gengibre, anil, guaraná, amendoim, fumo e algodão silvestre, 

além das valiosas madeiras de lei, do cravo, canela, pimenta, árvores de lei, medicinais, 

frutíferas, oleaginosas, etc34), explorar as áreas de minério (pedras preciosas e ouro) e 

florestal. Para manter o domínio, foi preciso colocar esses conhecimentos como 

subalternos ou como inexistentes. Com isso, a colonização do conhecimento se deu pela 

aniquilação dos saberes não apenas sobre a floresta, mas também do espaço comunal 

em que o modo de vida sustenta um modo de conhecimento. 

Assim, no processo de colonização da Amazônia/mesorregião Sudeste do 

Pará, tal racionalidade ocidental impôs um modelo totalitário na medida em que negou 

o caráter nacional a todas as formas de conhecimento que não se pautassem pelos 

princípios epistemológicos e pelas regras metodológicas (SANTOS, 1985), provocando a 

destruição do sujeito local, a aniquilação de sua cultura e de seus conhecimentos. Isto 

é, a colonização não ocorreu somente por relações patrimoniais de exploração da terra, 

mas também pelo conhecimento. 

                                                           
34 Estes produtos constituíram a base da economia regional e sua coleta foi grande estímulo para a 
penetração dos colonizadores na Amazônia/mesorregião Sudeste do Pará. A extração e o comércio das 
“drogas do sertão” estavam centralizados nos Estados do Pará e do Maranhão, sendo um negócio 
disputado pelos colonizadores. Uma análise detalhada mostra que houve, e ainda há, uma grande 
investida dos cientistas ocidentais na busca da apropriação, cada vez maior, dos saberes tradicionais no 
que se refere as plantas medicinais, frutíferas e oleaginosas com vistas a transformação em produtos de 
beleza e farmacêuticos.  
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Neste processo, a ciência se impôs como conhecimento único, verdadeiro e 

superior, se afirmando como forma de domínio do outro e de sua força trabalho, pela 

ocultação e minimização dos conhecimentos existentes e da forma de vida.  

O controle destas populações pelo poder das estruturas do Estado e a 

inculcação de uma visão de desenvolvimento pautado exclusivamente campo no campo 

do econômico e no conhecimento científico, esteve assentado na tentativa de regulação 

que mantém uma distância entre os “não civilizados” e os “civilizados“ para justificar a 

intervenção do Estado Militar e o seu sistema de dominação, inclusive cerceando as 

liberdades. 

Desse modo, as fronteiras do conhecimento foram definidas em função dos 

interesses de fora e pela desvalorização do outro que nela vivia e, com isso, produziu a 

não existência, na medida em que integrar a Amazônia ao país, na visão governamental, 

significou uma missão “civilizatória”, pois os “selvagens” representavam o atraso e o 

“primitivismo” ocupando grandes espaços vazios que precisavam ser “bem 

aproveitados”. Com isso, se fez valer a desqualificação de seus conhecimentos, 

promovendo a ciência como pilar “civilizatório”. Apregoou-se assim, pela racionalidade 

ocidental dominante, o progresso como sinônimo de desenvolvimento, o que significou 

eliminar as diferenças históricas e culturais para tirar os “primitivos do atraso”. Para 

Santos (2005, p. 100),  

 

Os saberes não-científicos e não-ocidentais ou são suprimidos ou são 
reduzidos à condição subalterna de conhecimentos alternativos, uma 
condição que os desarma epistemologicamente e os torna vulneráveis a 
serem transformados em matéria-prima, como está a suceder com o 
conhecimento indígena e afro-descendente [...] e o conhecimento 
camponês [...]. 

 

Esse processo de negação dos conhecimentos não-científicos e não-

ocidentais e o recrudescimento dos problemas sociais na Amazônia/mesorregião 

Sudeste do Pará fortalecem a hipótese de que o desenvolvimento não foi pensado para 

todos e em todas as suas dimensões (social, econômico, ambiental, político, etc), 

restringindo-se unicamente a idéia de progresso, a partir do crescimento econômico.  
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Os estudos feitos por Sen (2000, p. 52) apontam que esses elementos são 

insuficientes para garantir o desenvolvimento, porque geram privação das liberdades 

significativas, como a capacidade do ser humano de “sobreviver em vez de sucumbir à 

morte prematura” e sem comprometer o enfoque da qualidade de vida e as liberdades, 

que significa “ter condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez 

evitável [...]”, bem como “as liberdades associadas ao saber ler e fazer cálculos 

aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão e etc”. Nesta perspectiva, 

negar aos indivíduos o acesso à terra como meio de produção, impedir os trabalhadores 

de ter acesso a bens e aos direitos fundamentais de alimentação, moradia, educação, 

saúde, etc., além de  inviabilizar a questão agrária, representa privação das liberdades 

(SEN, 2000).  

Esse viés unicamente econômico tem provocado um desenvolvimento 

concentrador de riquezas, com restrições salariais e às liberdades civis. Foi um tempo 

em que prevaleceu a “segurança” e o “desenvolvimento”, sobre o lema “ocupar para 

não entregar” e “terra sem homens para homens sem terras”, em que vigorou a 

concentração fundiária. 

A deterioração dos meios de sobrevivência e das condições de vida favoreceu 

a agressão ambiental indiscriminada35, uma vez que, além do ato de utilizar os recursos 

naturais movidos pela necessidade, o não acesso às técnicas e aos instrumentos mais 

adequados para sua exploração aumentou os riscos da apropriação predatória. 

Este processo provocou a privação das liberdades das populações da 

Amazônia/mesorregião Sudeste do Pará quando negou desde o acesso aos serviços 

básicos até a participação política, impedindo “as pessoas de realizar processos que 

permitem a liberdade de ações e decisões como oportunidades reais, dadas as suas 

circunstâncias pessoais e sociais” (SEN, 2000, p. 31).  

As privações das liberdades se deram também pela ausência da democracia 

(com a ditadura militar) e a imposição de um modelo de desenvolvimento pautado em 
                                                           
35 A respeito da problemática ambiental, observamos que ela não advém somente das grandes pressões 
sobre os ambientes naturais da Amazônia, decorrem também das crescentes demandas e necessidades 
dos países mais industrializados que geram, de forma mais intensa, a pressão sobre as florestas, os 
recursos naturais e os ecossistemas (CASTRO, 2009). 
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mitos, como por exemplo, “inferno verde”, “pulmão do planeta” ou “celeiro do mundo” 

que foram utilizados como canal da ideologia ocidental inculcada pelos meios de 

comunicação como referência para o mundo (RAMALHO FILHO, 1999).  

Tais mitos estão centrados em diferentes visões de uma mesma raiz: a 

primeira vê a Amazônia como um espaço vazio, por isso as políticas executadas 

desconsideraram a existência secular de povos que a habitavam (indígenas, ribeirinhos, 

extrativistas, caboclos, pescadores, agricultores); a segunda propõe que a floresta seja 

mantida intacta para garantir a vida no planeta quando o mundo ocidental continua 

produzindo e poluindo indiscriminadamente; a terceira faz a defesa do congelamento da 

região. Portanto estes mitos trazem na sua essência a uma visão de natureza apartada 

do ser humano.  

Essa interpretação dicotomizou a realidade e está fundada na racionalidade 

econômica e científica que se estruturou com base na separação sujeito-objeto do 

conhecimento. Entretanto, a ciência sozinha não tem sido capaz de responder aos 

questionamentos que se colocam diante da gravidade e da diversidade dos problemas 

enfrentados pela sociedade.  

Acredito que nos encontramos em um momento de construção uma nova 

consciência da complexidade do real, em que a separação entre sociedade e natureza 

esta sendo questionada, na medida em que “o meio ambiente é frontalmente atingido 

pelos fatores econômicos, sociais e culturais da sociedade moderna”. Assim, os 

problemas ambientais do nosso tempo são conseqüência do modelo de crescimento 

econômico “respaldado em uma ciência e uma técnica, que privilegia o lucro em 

detrimento da preservação, o capital vis-à-vis o trabalho, o econômico em relação ao 

social, o poder frente à ética” (PIRES, 1998, p. 20). 

A crença na existência da separação entre sujeito e objeto do conhecimento 

é posta em causa pela compreensão de que qualquer ação sobre a natureza provoca 

novas alterações e novos padrões de comportamento na própria natureza, co-

relacionados ao tamanho e ao impacto da ação humana desencadeadora desta 

determinada reação. Esta questão pode ser compreendida pela dialética entre 
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objetivação e apropriação36, a qual se dá pela relação sujeito-sujeito-objeto (DUARTE, 

2003). Assim, as ações humanas sobre a natureza provocam novas alterações e novos 

padrões de comportamento na própria natureza e este processo tem relação com a 

dimensão e o impacto das ações, que desencadeiam determinadas reações da natureza. 

Para nós, a concepção que analise o desenvolvimento que busque a 

sustentabilidade precisa superar o atual modelo econômico, a desvalorização do 

conhecimento não-científico, a fragmentação e a compartimentalização do 

conhecimento, avançando para uma leitura que seja capaz de perceber a realidade de 

maneira complexa, de abordar simultaneamente os aspectos sociais, econômicos, 

ambientais, políticos, culturais e institucionais dos problemas analisados (PIRES, 1998). 

O modelo que colonizou o sujeito colonizou, também, o conhecimento e impôs o 

conhecimento cientifico como único possível de ser realizado. 

Discutindo sobre a democratização e a descolonização do conhecimento e 

pela criação de um sistema compartilhado de conhecimentos, Santos (2006) acredita 

tanto que não há epistemologias neutras e as que reclamam sê-lo são as colonizados, 

relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade, menos neutras; 

quanto que a reflexão epistemológica deve incidir, não nos conhecimentos em abstrato, 

mas nas práticas de conhecimento nos seus impactos noutras práticas sociais. É à luz 

delas que importa questionar o impacto do colonialismo e do capitalismo modernos na 

construção das epistemologias dominantes, pois o colonialismo, para além de todas aas 

dominações por que é conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma 

relação extremamente desigual entre saberes que conduziu à supressão de muitas 

formas de saber próprias do povo e nações. 

Nesse sentido, o autor questiona os sentidos e explicações epistemológicas 

dominantes, desafiando as fundações das relações epistémicas modernas, coloniais e 

imperiais. Do mesmo modo, procura, contribuir para a descolonização do conhecimento, 

                                                           
36 O processo de apropriação surge na relação entre homem e natureza quando o ser humano por meio 
de sua atividade transforma e se apropria da natureza e a incorpora a prática social. Com isso ocorre o 
processo de objetivação em que “o ser humano produz uma realidade objetiva que passa a ser portadora 
de características humanas, pois adquire características culturais, acumulando a atividade de gerações de 
seres humanos”, gerando outro processo de apropriação (DUARTE, 2003, p. 24).  
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articulando diferentes perspectivas críticas à epistemologia moderna, elaborada a partir 

de diferentes lugares e disciplinas, com vistas ao necessário reconhecimento das 

experiências de conhecimentos do mundo, incluindo as experiências do Norte. Abrem-

se, assim, pontes de intercomunicação, novas vias de diálogo. 

Destarte, a descolonização do conhecimento perpassa por aprender que 

existe Sul, ir para o Sul, com o Sul a partir dele. Nessa perspectiva, a valorização da 

diversidade de conhecimentos busca o diálogo horizontal entre os conhecimentos 

existentes.  

É com essa compreensão que Santos (2006) problematiza o monopólio do 

conhecimento e aponta para a necessidade de democratização de saberes, pois toda a 

experiência social produz e reproduz conhecimento, e ao fazê-lo, pressupõe uma ou 

várias epistemologias37. 

Assim como expressam as obras Santos e Freire, compreendo que todas as 

formas de conhecimento devem servir aos interesses das populações do campo e da 

cidade, na busca da mudança social, política e na promoção dos direitos sociais. 

Alcançar tal maturidade é o desafio do nosso século (e talvez dos próximos), pois este 

tem sido o dilema que tem levado muitos cientistas a se debruçarem sobre a 

necessidade dessa inter-relação de conhecimento, bem como, a defesa da 

democratização do conhecimento científico.  

 

 

 
                                                           
37 É toda a noção ou idéia, refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido. 
É por via do conhecimento válido que uma dada experiência social se torna intencional e inteligível. 
Segundo Santos "Não há, pois, conhecimento sem práticas e atores sociais. E como umas e outros não 
existem senão no interior de relações sociais, diferentes tipos de relações sociais podem dar origem a 
diferentes epistemologias. As diferenças podem ser mínimas e, mesmo se grandes, podem não ser objeto 
de discussão, mas, em qualquer caso, estão muitas vezes na origem das tensões ou contradições 
presentes nas experiências sociais, sobretudo, quando como é normalmente o caso, estas são 
constituídas por diferentes tipos de relações sociais. No seu sentido mais amplo, as relações sociais são 
sempre culturais (intraculturais ou interculturais) e políticas (representa distribuições desiguais de poder). 
Assim sendo, qualquer conhecimento válido é sempre contextual, tanto em termos de diferença cultural 
como em termos de diferença política. Para além de certos patamares de diferença cultural e política, as 
experiências sociais são constituídas por vários conhecimentos, cada um com os seus critérios de 
validade, ou seja, são constituídas por conhecimentos rivais." 
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2.2 A PRESENÇA DO CONHECIMENTO COLONIZADOR NA UNIVERSIDADE E AS 

CONTRADIÇÕES NO INTERIOR DA INSTITUIÇÃO 

 

A criação das Universidades brasileiras traz em seu modelo de educação a 

influência das concepções francesa38 (com enfoque no ensino, não na pesquisa), 

alemã39 (com enfoque na formação geral, científica e humanística, tendo a pesquisa 

como uma das finalidades) e a norte-americana40 (com enfoque na produtividade e a 

formação para o mercado de trabalho). Esse modelo de Universidade tem sido 

questionado e o desafio atual encontra-se no âmbito da superação da crise em que a 

Universidade se encontra. 

Santos (2004, p. 8) discutindo sobre a Universidade do século XX identificou 

três crises:  

a) de hegemonia oriunda das contradições entre as funções tradicionais de 

“produção de alta cultura, pensamento crítico e conhecimentos exemplares, científicos e 

humanísticos, necessários a formação das elites” e as que emergiram ao logo deste 

século “a produção de padrões culturais, médios e de conhecimentos instrumentais, 

úteis a formação de mão de obra qualificada exigida pelo desenvolvimento capitalista”. 

                                                           
38 Este modelo foi caracterizado por escolas isoladas de cunho profissionalizante, com dissociação entre 
ensino e pesquisa. O chamado modelo napoleônico apresenta uma supervalorização das ciências exatas e 
tecnológicas e a desvalorização da filosofia, teologia e ciências humanas, com uma departamentalização 
estanque dos cursos voltados para profissionalização. Este modelo influenciou a Universidade do Rio de 
Janeiro. 
39 Este modelo tinha como preocupação introduzir a pesquisa como uma das finalidades da universidade e 
a constituição de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como centro integrador e catalisador da 
idéia de universidade, responsável pela ciência livre e desinteressada. Defendeu a autonomia universitária 
(embora financiada pelo estado), a formação geral, científica e humanista e tinha a pesquisa como uma 
das finalidades. Este modelo universitário influenciou a organização da USP. 
40 Esta concepção tendo origem nos acordos MEC/USAID, que difundiu a Reforma Universitária de 1968, 
incorporando as seguintes concepções: Vínculo linear entre educação e desenvolvimento econômico, 
entre educação e mercado de trabalho; Estímulo às parcerias entre universidade e setor produtivo; 
Instituição do vestibular unificado, do ciclo básico ou primeiro ciclo geral, dos cursos de curta duração, do 
regime de créditos e matrícula por disciplinas, visando uma maior racionalização para as universidades; 
Fim da cátedra e incorporação do sistema departamental; Criação da carreira docente aberta e do regime 
de dedicação exclusiva; Expansão do ensino superior, através da ampliação do número de vagas nas 
universidades públicas e da proliferação de instituições privadas, o que provocou uma massificação desse 
nível de ensino; A idéia moderna de extensão universitária; Ênfase nas dimensões técnica e administrativa 
do processo de reformulação da educação superior, no sentido da despolitização da mesma (PAULA, 
2002, p. 18). 
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Portanto, a incapacidade da Universidade em lidar com tais contradições fez com que 

ela perdesse a hegemonia, uma vez que o Estado e os agentes econômicos buscaram 

atingir seus objetivos fora das Universidades públicas.   

b) de legitimidade, na medida em que deixou de ser uma instituição 

consensual  em face das contradições entre a hierarquização dos saberes especializados 

(pela restrição do acesso e afirmação das competências)  e as exigências sociais e 

políticas de sua democratização, além das reivindicações de igualdade de oportunidade 

das classes populares. 

c)  de institucionalidade, ou seja, a crise institucional resultante das 

“contradições entre a reivindicação de autonomia na definição de valores e objetivos da 

Universidade e a pressão para a sua submissão aos critérios de eficácia e produtividade 

de natureza empresarial ou de responsabilidade social”. Esta crise institucional, 

principalmente em países que viveram sob regime autoritário, reduziu a autonomia das 

Universidades a ponto de eliminar a produção e divulgação de conhecimento crítico e 

colocá-la a serviço dos projetos de modernização, abrindo espaço para o setor privado 

(SANTOS, 2004). 

Deste modo, o processo educacional na Universidade foi sendo associado à 

produção de uma mercadoria que implica em custo-benefício e no fortalecendo a 

sociedade de consumo. Ao adotar esta forma empresarial, procura atender aos 

interesses imediatos do setor produtivo, do Estado e da sociedade, restrito a uma 

formação especializada, as pesquisas que assumem dimensões utilitárias, ao 

conhecimento tecnológico e aplicado e aos serviços de uma maneira geral. 

Esta perspectiva produtivista que busca uma racionalidade instrumental para 

as Universidades ressurge a partir dos anos de 1980 sobre a crítica do “improdutivismo” 

e o desígnio de avaliações de “produtividade” docente, a partir da lógica racionalizadora 

do capital vinculando-as ao mercado em detrimento de uma formação integral e da 

valorização dos saberes dos sujeitos e da interdisciplinaridade entre as diferentes áreas 

do conhecimento.  

Segundo Chauí (2003, p. 35), embora a Universidade seja uma “instituição 

social”, o que “significa que ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade de 
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que é e faz parte” ela tem se transformado em uma organização prestadora de serviços, 

portanto tem se deslocado para uma “organização social” cuja principal marca é a 

“fragmentação competitiva” em que parte das pesquisas tem sido determinada pelas 

exigências de mercado. 

Tal transformação tem origem na ditadura militar e estão pautadas pela idéia 

de eficiência e de eficácia, de competências e de habilidades, os quais dependem da 

especificidade da organização-universidade, que tem referência em si mesma, pois se 

coloca em um campo de acirrada competição, onde deve “gerir seu espaço e tempo 

particulares aceitando como dado bruto sua inserção num dos pólos da divisão social, e 

seu alvo não é responder às contradições e sim vencer a competição com seus supostos 

iguais” (CHAUÍ, 1999, p. 218). 

Neste contexto, a concepção de Universidade é orientada por sua 

operacionalidade organizacional, por um “conjunto de meios (administrativos) 

particulares [...]” definidos “como estratégias balizadas pelas idéias de eficácia e de 

sucesso no emprego de determinados meios para alcançar o objetivo particular que a 

define. [...] é regida pelas idéias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito” 

(CHAUÍ, 1999, p. 219).  

Este processo contribui para a ausência de uma reflexão problematizada 

sobre a produção do conhecimento e conduz ao afastamento da esfera pública e de 

espaços de organização política (SANTOS, 2006). 

Permitir a mera transferência de conhecimentos, ao invés de ajudar nas 

soluções dos problemas, tem gerado situações caóticas que obscurecem a compreensão 

sobre a necessidade de acesso ao conhecimento científico para compreender as 

realidades e enriquecer os recursos naturais e as experiências sociais de forma 

sustentável. 

A crise da Universidade, segundo Santos (2004), perpassa por este debate, 

na medida em que ignora a importância dos diferentes conhecimentos para a 

construção de alternativas sustentáveis, em especial no campo, e isso poderá levar os 

países do “Sul”, a se tornarem um grande mercado consumidor dos produtos e 

tecnologias do “Norte”.  
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O que está em questão é que há uma incapacidade da ciência sozinha 

fornecer uma visão de mundo compatível com as necessidades humanas. Mesmo onde 

existem experiências educacionais que congregam esforços coletivos dos profissionais 

da academia em conjunto com os movimentos sociais, cujas ações e práticas 

reconhecem, valorizam e atuam com base nos diferentes conhecimentos é preciso 

destacar que pouco se tem avançado, principalmente, no que se refere ao respeito aos 

saberes tradicionais e o estilo de vida dos chamados povos do campo, pois via de regra, 

permanece nas Universidades a visão de superioridade da ciência, a desarticulação 

entre teoria e prática, ensino, pesquisa e extensão e a perspectiva de produtividade e 

rendimento com uma formação que responda as necessidades do mercado de trabalho.  

A aceitação do conhecimento científico como sendo a forma oficial 

privilegiada de conhecimento, de acordo com Santos (2004) levou as Universidades a 

terem dificuldade de perceber a necessidade de disporem de práticas que propiciem 

uma inter-relação entre os conhecimentos existentes na sociedade, estando estes 

contextualizados pelas realidades complexas.  

Isso, em minha compreensão, decorre de cinco fatores: i) as experiências 

existentes no interior da Universidade que se opõem esta visão produtivista (oriundas 

da pressão popular e do protagonismo dos sujeitos do campo) são pontuais e alcançam 

um número ainda pequeno dos povos do campo diante do número de sujeitos que ainda 

permanece fora do sistema oficial de ensino no Brasil, fruto da exclusão histórica desta 

população; ii) o modelo urbano de educação permanece como predominante nas 

escolas do campo ocasionado a fragmentação, cujo conhecimento se torna 

compartimentalizado, desarticulado da realidade, etc), não conseguindo desenvolver 

uma educação de qualidade nem mesmo nas áreas urbanas; iii) a sociedade brasileira 

tem sido, de forma direta ou indireta, receptora e transmissora dos conhecimentos 

ocidentais de forma acrítica, portanto continua sob o domínio de todas as formas de 

colonização; iv) o Estado reforça a superioridade da ciência, porque há interesses 

econômicos e político em jogo; v) a predominância da visão que concebe a Universidade 

pela idéia de produtividade, cuja formação está voltada para o mercado de trabalho, 

impossibilita uma formação crítico-social enquanto projeto político-institucional de país. 
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Para Santos (2004, p. 13/16) a crise institucional é fruto da “perda de 

prioridade do bem público universitário nas políticas públicas e pela conseqüente 

secagem financeira e descapitalização das Universidades públicas”, processo este 

induzido pelo modelo de desenvolvimento econômico defensor “da idéia de que a 

Universidade pública é irreformável” e que a “alternativa é a criação do mercado 

universitário”, que se dá em diferentes níveis e formas, quais sejam: busca-se 

ultrapassar a crise gerando recursos próprios por meio de parceria com o capital 

privado, o que gera a privatização de parte dos serviços, de modo que a Universidade 

se produza nos moldes empresariais. 

Nesse sentido, as experiências contra-hegemônicas que vem sendo 

desenvolvidas no interior das Universidades brasileiras pela Educação do Campo podem 

ser fundamentais para impedir que esta visão produtivista se consolide e perpetue na 

Universidade, com a emergência do mercado universitário, principalmente, se levarmos 

em consideração que a Universidade brasileira não está em crise, porque ela nasceu e 

se solidificou para atender a uma classe hegemônica.  

Negar e superar esta visão colonizadora presente na Universidade, requer 

que sejamos capazes não apenas de reconhecer a importância e a riqueza das 

experiências em curso no interior das Universidades que estão na contramão do 

crescente processo mercadológico (que para se manter precisa continuar a impor a 

superioridade do conhecimento científico), mas também fortalecer e publicizar essas 

iniciativas que atuam na perspectiva da articulação entre os diferentes conhecimentos, 

não mercadológica e não produtivista. 

Partindo dessa lógica busco compreender como o modelo de 

desenvolvimento rural adentra a Universidade como uma proposta hegemônica e as 

contradições no interior da instituição. Identifico três fases que demarcam o debate 

sobre o modelo de desenvolvimento pensado para o campo brasileiro, no que se refere 

aos sistemas de pesquisa e extensão rural, são: a) o modelo de transferência de 

tecnologias; b) o impulso da revolução verde; e, c) a emergência da Pesquisa-

Formação-Desenvolvimento em sistemas de produção agrícola (SIMÕES; OLIVEIRA, 

2003). 
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Abordo, brevemente, as duas primeiras fases por entender que elas se 

encontram pautadas no modelo de geração, transferência e difusão de tecnologia numa 

perspectiva de adoção ou rejeição pelos agricultores (compreensão essa que ainda hoje 

habita os centros de pesquisas e de ensino no âmbito das ciências agronômicas), 

detendo-me, com maior ênfase, na terceira fase, por compreender que ela se afirma 

como uma perspectiva contra-hegemônica construída pela Universidade Federal do Pará 

(UFPA) e os movimentos sociais do campo do Sudeste e Sudoeste paraense, com base 

em uma visão que propicia participação dos agricultores nos processos decisórios (da 

pesquisa, da produção, da organização, etc), por estar fundamentada na busca de 

integração entre o conhecimento da academia e dos agricultores. 

A primeira fase predominou até os anos de 1960, cujo modelo esteve 

baseado na transferência uniforme de processos técnicos buscando aumentar a 

produtividade do trabalho na agricultura dita moderna, cujo paradigma era a agricultura 

norte-americana altamente mecanizada, não havendo nenhuma participação dos 

agricultores familiares no processo decisório, apenas cabendo a eles o papel de aceitar 

ou rejeitar uma determinada tecnologia, uma vez que ao se apropriarem dos métodos 

das ciências naturais, as ciências agronômicas desconsideraram as ciências humanas. 

Com isso, os profissionais assim formados, se julgam detentores do conhecimento, 

donos das informações e da verdade.  

Freire (1985) ao discutir o equívoco gnosiológico da extensão destaca que a 

relação dos técnicos extensionistas com os camponeses tem sido a de tentar substituir 

os seus conhecimentos e a sua ação sobre a realidade por outros, os dos extensionistas. 

Esta compreensão expressa um conceito preconceituoso de agricultor, como aquele que 

é visto como incapaz e inferior, devendo simplesmente cumprir determinações. 

A segunda fase encontra-se no contexto de crise desse paradigma, no pós 

anos de 1960, em que havia, de um lado, “as organizações [...] dirigidas por médios 

agricultores familiares” com peso político na Europa, que “reivindicavam melhor controle 

da política agrícola e das instituições de pesquisa e de apoio a agricultura” e por isso 

passaram a “participar na definição da política agrícola na comunidade econômica 

européia [...] e também nas instâncias de decisões das instituições de pesquisa 
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agronômicas, de crédito e de extensão rural” (SIMÕES, 2001 p. 156) e, de outro lado, a 

produção agrícola nos países dito subdesenvolvidos que se mantinha menor que o 

crescimento populacional, além da crise da fome na África e Ásia. Tais fatores levaram a 

implantação da chamada Revolução Verde41, a qual teve como objetivo resolver o 

problema de falta de alimento no mundo.  

Esse modelo propiciou o aumento da produção dos países subdesenvolvidos, 

mas também o crescimento da fome e, conseqüentemente, sérios desequilíbrios sociais 

devido ao favorecimento dos médios e grandes produtores em detrimento dos 

pequenos, tendo como conseqüência o êxodo rural. 

A estratégia de desenvolvimento agrícola embora se diferenciasse em termos 

de operacionalização, não se traduziu em mudanças de nível paradigmático, pois o 

modelo continuou produtivista-tecnicista, de inspiração filosófica nas ciências 

agronômicas que se sustentava no ideal empirista da ciência, fundado em discursos de 

Francis Bacon e no método cartesiano de René Descartes, levando a simplificação e a 

redução da realidade complexa. 

Com isso, se consolidou o paradigma produtivista-tecnicista no processo de 

produção do conhecimento, adotando os modelos de transferência de tecnologia e da 

Revolução Verde como estratégia de desenvolvimento. Este paradigma orientou e 

orienta as ações da maior parte dos Centros de Pesquisas e do Ensino voltados para as 

ciências agronômicas no Brasil.  

Segundo Simões e Oliveira (2003), desde o final da Segunda Guerra Mundial 

até meados dos anos de 1970, duas principais correntes de pensamento (a liberal e a 

estruturalista) influenciaram o debate sobre desenvolvimento rural: a liberal, defensora 

do mercado como mecanismo regulador e do individualismo como motor da ação social, 

cujo caráter evolutivo recomendava copiar modelos e experiências dos chamados países 

desenvolvidos para que essa condição fosse atingida pelos países ditos 

                                                           
41 A ação combinada de fertilizantes químicos e pesticidas teve efeito muito menos milagrosos dos que 
haviam sido propagados. Entre os seus efeitos mais graves estão a erosão genética provocada pela 
introdução de sementes melhoradas, o número alarmante de intoxicações com a ingestão de veneno ou 
transtornos aos pesticidas químicos, o que provavelmente continuará provocando preocupações graves 
durante bastante tempo (RECANSENS, 1992). 
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subdesenvolvidos; e, a estruturalista questionando tal lógica, especialmente mediante a 

formulação de categorias teórico-empíricas como a dicotomia centro-periferia na 

estruturação do sistema econômico mundial e as características intrínsecas e 

particulares do subdesenvolvimento. Para esses autores, em se tratando do campo das 

ciências agronômicas, no Brasil ocorreu uma conformação dos aparelhos de Estado 

ligados a pesquisa, ao ensino e a extensão, cujas escolas e/ou cursos profissionalizantes 

criados a partir de 1969 seguem estas lógica.  

No entanto, é a partir dos anos de 1970, essa lógica começou a ser 

questionada, diante da constatação de que o crescimento econômico estava 

concentrado nas mãos de poucos, enquanto uma maioria da população ficava mais 

empobrecida, inclusive porque inúmeras nações não conseguiram superar seus altos 

índices de pobreza. Tal realidade levou a incorporação de outras preocupações de 

caráter social, como emprego, educação, necessidades de implementação dos serviços 

básicos, entre outras, possibilitando a emergência de outra fase que traz a uma 

perspectiva de como lidar com os conhecimentos. 

A terceira fase se inicia na Europa no final dos anos de 1970, mas no Brasil, 

somente no fim dos anos de 1980, e se efetiva por meio de quatro experiências42, 

sendo uma delas o programa do Centro Agropecuário do Tocantins (CAT/UFPA Marabá), 

com a metodologia da Pesquisa-Desenvolvimento em Sistemas Agrícolas (PSDP), a 

partir do enfoque sistêmico, avançando processualmente para a constituição do 

Programa Pesquisa-Formação-Desenvolvimento.   

O enfoque sistêmico considera não apenas aspectos tecnológicos e/ou 

econômicos, mas também os aspectos biológicos, administrativos, sociais, históricos e 

culturais dos agricultores familiares e principalmente seus desejos, talentos e vocações 

para produzir alimento. 

A metodologia da Pesquisa-Desenvolvimento se caracteriza pela postura 

assumida frente ao conhecimento, em que o conhecimento científico deixa de ser visto 

                                                           
42 Quatro experiências foram desenvolvidas no Brasil: em Silvânia, estado de Goiás; na Embrapa Semi-
árido, em Petrolina Pernambuco; na Universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul; e, na UFPA na rede 
Marabá-Altamira-Belém. 
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como verdade absoluta e o conhecimento dos agricultores passa a ser valorizado, 

fazendo parte do processo de produção. 

O desafio dessa postura está na construção de relações de reconhecimento e 

respeito aos conhecimentos dos agricultores e dele fazendo uso, com a participação dos 

sujeitos (SIMÔES; OLIVEIRA, 2003). Essa perspectiva se pauta na concepção de 

programa em que as linhas são definidas conjuntamente pelos pesquisadores e 

agricultores, a partir das demandas dos agricultores e do diagnóstico preliminar das 

dinâmicas dos sistemas de produção agrícola realizadas pelos pesquisadores 

(SABLAYROLLES; ROCHA, 2003). 

Esta metodologia propiciou a criação de um movimento chamado Farming 

System Research Extension (FSRE) ou Recherche-Devéloppement em Systèmes de 

Production, em que se passou a compreender o estabelecimento agrícola em sua 

complexidade, com as potencialidades e limites do meio envolvente. Nesta 

compreensão, se incorporou, sobretudo, a hipótese da racionalidade dos agricultores 

como fonte explicativa das suas estratégias de reprodução social e econômica (SIMÕES; 

OLIVEIRA, 2003). 

No Pará, esse movimento se efetivou na UFPA, em 1989, por meio do 

programa de extensão do Centro Agropecuário do Tocantins (CAT/Marabá) que 

implementou os Laboratórios Agro-ambiental do Tocantins (LASAT/Marabá) e Agro-

extrativista da Transamazônica (LAET/Altamira), a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), os movimentos sociais do campo das mesorregiões Sudeste e 

Sudoeste do Pará e as instituições internacionais francesas – o Grupo de Intercâmbio e 

Tecnologia (GRET/França) e a Université des Antiles et de la Guyane (UAG).  

Assim, os Campi Marabá e Altamira e, o Centro Agropecuário/Belém com o 

grupo de professores que compõe o Núcleo de Estudos Integrados sobre Agricultura 

Familiar (NEAF), constituíram uma rede de atuação, tendo a agricultura familiar como 

foco e eixo principal.  

As análises apresentadas nas publicações do Núcleo de Estudos Integrados 

sobre Agricultura Familiar (NEAF) expressam os conflitos vivenciados entre agricultores 
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e pesquisadores das ciências agronômicas em torno do papel e do conhecimento dos 

sujeitos do campo. 

Esses conflitos propiciaram a incorporação de novos elementos nas 

experiências, como por exemplo: i) a mudança de postura dos agrônomos em sua 

relação com os agricultores; ii) a incorporação da metodologia da pesquisa-ação nas 

atividades de pesquisa; iii) a superações da visão de que a pesquisa é tarefa exclusiva 

dos possuidores e de que os trabalhadores são objeto da pesquisa; e, iv) a ampliação 

da visão sobre o modelo de desenvolvimento proposto pelos movimentos sociais, que se 

deu por meio da realização de debates com vistas a compreendê-lo nas dimensões do 

desenvolvimento agrícola, da gestão dos recursos naturais, da formação dos jovens 

agricultores e do apoio as organizações familiares camponesas (FVPP, 2006). O primeiro 

incorporou a compreensão de que os agricultores devem participar 

 

Desde a definição dos objetivos até a restituição dos resultados, a 
verificação da sua validade e conseqüências para os projetos [...], das 
intervenções planejadas e realizadas pelos atores locais podem ser 
acompanhadas pelos pesquisadores [que nesse processo] encontram 
informações sobre as dinâmicas sociais e técnicas (SABLAYROLLES; 
ROCHA, 2003, p. 28). 

 

O segundo elemento embasou-se nos estudos realizados nos anos de 1990 

em nove sistemas de pesquisa agronômica que adotaram pesquisa-desenvolvimento em 

Sistemas de Produção Agrícola (PDSP). Nestas experiências foi possível constatar que a 

metodologia em PDSP por si só não era “suficiente para introduzir mudanças profundas 

nas instituições de pesquisa enquanto não houver mudança de postura dos 

pesquisadores no sentido de mudar a relação de poder entre eles e os agricultores e 

sua instituição de pesquisa” (SIMÕES, 2001, p. 157), pois permanecia o paradigma do 

desenvolvimento agrícola produtivista-tecnicista.  

O terceiro assumiu a participação direta dos agricultores em conjunto com os 

agrônomos. Neste sentido, a pesquisa como um ato de conhecimento tem como “ato 

cognoscente, de um lado, os pesquisadores profissionais e de outro os grupos populares 

e, como objeto a ser desvelado, a realidade concreta”, ou seja, pesquisadores e 
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agricultores passam a ser compreendido como sujeitos da pesquisa, e a realidade 

investigada como objeto. Assim, “pesquisar e educar se identificam em um permanente 

e dinâmico movimento” (FREIRE, 1981, p. 35).  

E o quarto elemento se deu pela realização de uma série de eventos 

municipais, regionais, estaduais e internacionais, no período de 1990 a 1993, para 

discutir “os rumos para o desenvolvimento da produção familiar [...] e a formulação de 

políticas públicas” (FVPP, 2006, p 34) que culminou na elaboração de um programa 

específico para o estado do Pará envolvendo instituições brasileiras e francesas, com o 

apoio da comunidade européia e do governo Francês, por meio do Ministere dês Affaires 

Etrangeres (MAE).  

Segundo Sablayrolles e Rocha (2003), no desenvolvimento deste programa 

havia interesses comuns e diferenciados entre os Movimentos Sociais e Universidade, 

embora não divergentes, quais sejam: para o movimento social havia a necessidade de 

se trabalhar uma nova forma de estudos técnicos e científicos da realidade, em que o 

agricultor saísse de um papel meramente figurativo do modelo tradicional para se tornar 

um agente decisivo no conjunto de atividades e ações a serem desenvolvidas e para 

isso a educação exerceria um papel fundamental; e, para a academia, o desafio era 

“introduzir na agricultura familiar a prática de estudos técnicos e científicos, como base 

para o planejamento e implementação de ações que visassem à consolidação da 

agricultura familiar no desenvolvimento regional”. 

A constituição do Programa Pesquisa-Formação-Desenvolvimento, como fruto 

desses conflitos, “ajudou a construir a interação dessas duas visões, por meio de 

relações duradouras e de objetivos amplos, ampliando a articulação com outros 

processos, como a tradição americana e asiática de Pesquisa-ação Participativa (PAP)”, 

que tinham a perspectiva de “reforçar as dinâmicas democráticas e desenvolver a 

capacidade dos agricultores organizados a tomar em mãos o seu próprio 

desenvolvimento” (SABLAYROLLES; ROCHA, 2003, p. 30) e pretendeu superar a 

limitação da Pesquisa-Desenvolvimento – que havia sido contestada pelo Laboratório 

Agro-extrativista da Transamazônica (LAET) – por se restringir ao desenvolvimento 

agrícola. Esta polêmica forçou o debate e a posterior ampliação do conceito que passou 
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tais dimensões, além de “contornar algumas insuficiências da Pesquisa-Desenvolvimento 

em termos de sistematização e produção do conhecimento, [...] da abrangência das 

ações” passando a articular as dimensões da pesquisa, da formação e do 

desenvolvimento (REYNAL, 1995, p. 22). 

Nesse processo, o conceito de sistemas de produção passou a ser 

questionado, pois historicamente ele foi apropriado pelas instituições de pesquisa e 

extensão rural para reforçar a necessidade de se trabalhar com os pacotes tecnológicos 

(concepção presente no paradigma tecnicista-produtivista) reforçando a perspectiva de 

adoção ou rejeição pelos agricultores. Esta distorção levou a práticas como a produção 

de cartilhas que trazem a idéia da ação guiada pelo produto e, conseqüentemente, 

desconsiderando os agricultores que são os principais atores do processo. Tal 

questionamento propiciou, segundo Simões (2001), “profunda reflexão sobre a 

agricultura familiar e a construção de modelos alternativos de desenvolvimento rural, 

social e ecologicamente sustentável, com base na agroecologia”. 

Para esse autor, a agroecologia43 exige postura, atitude política e não 

somente conhecimento técnico, pois ela busca estabelecer um equilíbrio entre três 

componentes fundamentais: social, econômico e ambiental, sem que um se sobreponha 

sobre o outro na implementação da agricultura sustentável.  

Neste sentido, a agroecologia contém elementos que valorizam o 

estabelecimento de uma relação intrínseca entre os diferentes conhecimentos 

(acadêmico e do agricultor) que não se limita apenas à busca do sucesso das ações a 

serem desenvolvidas no meio rural, mas visam contribuir para a construção de políticas 

públicas que ajudem a afirmar um modelo de desenvolvimento do campo que se paute 

na equidade social.  

                                                           
43 São cinco os princípios da Agroecologia, na perspectiva discutida por Simões; Oliveira (2003): 
biodiversidade, garantida pela policultura e pelos sistemas agroflorestais; ciclagem de nutrientes, 
obtida pela adubação verde, estercos, composto orgânico, pousio com florestal de longa duração, 
melhoramento de capoeira e sistemas agroflorestais; estabilidade sócio-econômica, pela reforma 
agrária e desconcentração da renda; experimentação agrícola participativa, combinando o saber 
científico com o saber camponês; equidade social, reduzindo as diferenças sócio-econômicas, bem 
como equilibrando as relações sociais entre os gêneros e as diferentes gerações (crianças, jovens, adultos 
e idosos). 
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Na perspectiva discutida pelo Programa Pesquisa-Formação-

Desenvolvimento, segundo Simões e Oliveira (2003), o papel decisório dos agricultores 

vai além de aceitar ou rejeitar uma tecnologia em função dos custos e retornos 

econômicos, visto que no momento em que os agricultores passam a ser os principais 

atores no processo de decisões, elas refletem os objetivos da família e as inter-relações 

entre as diferentes atividades em nível do sistema de produção, pois o conhecimento 

que eles possuem sobre o sistema de produção possibilita selecionar tecnologias, a 

partir de testes e experimentações nos seus lotes e da reorientação de prioridades de 

pesquisa para atender as necessidades das famílias em função das políticas públicas, 

como também, serve de base para a definição de políticas agrícolas mais adaptadas ao 

contexto social, econômico e agroecológico.  

Essa perspectiva se contrapõe a concepção de extensão implementada no 

Brasil, tanto a visão disseminada no período 1948 a 1968, “com propósitos mais sociais, 

que gerencialmente pode ser caracterizado pelo empenho em ganhar espaços, tanto 

junto às classes rurais como também junto às instâncias administrativas do Estado. [...]” 

quanto a predominante no período 1969 a 1980, que tinha um “propósito mais 

produtivista, que reflete uma extensão mais preocupada e comprometida com a 

adequação do setor agrícola aos requerimentos da acumulação urbano-industrial” 

(FONSECA, 1985, p. 31).  

Discutindo sobre a extensão rural, Freire (1985) compreende que a ação dos 

técnicos na relação ser humano-mundo é importante para criar novas formas de 

enfrentar a natureza, porém, esta relação não é de substituição dos conhecimentos dos 

camponeses pelos especializados dos extensionistas, ao contrário, é de inter-relação.  

Nesse sentido, o autor propõe a prática da liberdade onde os agrônomos são 

também educadores, nos alertando que “educar e educar-se na prática da liberdade é 

tarefa daqueles que sabem que pouco sabem”, os agrônomos, “por isto sabem algo e 

podem assim chegar a saber mais em diálogo com aqueles que, quase sempre prensam 

que nada sabem”, os agricultores, “para que estes, transformando seu pensar que nada 

sabem [...]”, possam igualmente saber mais (FREIRE, 1985, p. 15). 
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Assim, superar a visão de levar, transferir, entregar e depositar conhecimento 

em alguém representa uma conotação mecanicista de um ser ativo (o técnico) que 

deposita conhecimentos como se o outro (camponeses) fosse espectador, 

desconsiderando assim que há algo dinâmico na prática da extensão. Esta é uma visão 

ingênua do conhecimento humano. Portanto, o trabalho do agrônomo-educador envolve 

um problema filosófico que não pode ser desconsiderado nem minimizado: a 

compreensão, em termos dialéticos, das diferentes formas como os seres humanos 

conhecem, na sua relação com o mundo. 

Nessa perspectiva, o conhecimento exige presença curiosa do sujeito face ao 

mundo, requer ação transformadora sobre a realidade, implica em reinvenção, visão 

crítica sobre o ato de conhecer “pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se 

assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido 

seu ato”, enquanto sujeito (FREIRE, 1985, p. 16). 

Segundo Simonian (2007, p. 25), pesquisas realizadas na Amazônia apontam 

que na região “se desenvolveu toda uma política anti-natureza e anti-social”, produzindo 

a “aniquilação ou o deslocamento de populações pelo sistema de colonização 

implantado [...]”, pautado no desenvolvimento econômico. Esta reflexão nos possibilita 

compreender que o processo de colonização dos povos não esteve desarticulado de 

uma concepção que colonizou também o conhecimento. 

Entretanto, o mosaico de culturas existente na Amazônia/mesorregião 

Sudeste do Pará pode ser um indicativo novo sobre a riqueza de conhecimentos, os 

quais convivem e se retroalimentam continuamente. Tal riqueza não pode desprezar a 

presença da ciência enquanto forma de conhecimento e prática social capaz de ajudar a 

construir alternativas que contribuam para a permanência dos povos do campo na terra 

com qualidade de vida. 

Assim, na perspectiva discutida por Santos (2006), é inaceitável a 

centralidade ou hierarquia de um conhecimento sobre o outro. Porém, se faz necessário 

o reconhecimento de que eles são a representação de formas de conhecimentos que se 

diversificam e se entrecruzam produzindo novos conhecimentos. Tomando Amartya Sen 

(2000) como referência, o que está em questão é o sentido e o uso do conhecimento 
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para o desenvolvimento como liberdade em que deve estar ausente qualquer forma de 

restrições das liberdades. 

Para Sablayrolles e Rocha (2003), o processo vivenciado na mesorregião 

Sudeste paraense e na Transamazônica significa um avanço, porque propiciou a 

articulação entre o conhecimento da academia e dos agricultores, superando assim, a 

perspectiva de adoção ou rejeição pelos agricultores – modelo que permanece na 

maioria dos centros de pesquisa e de ensino do país – e construiu elementos uma 

matriz que tem como princípio a participação ativa de agricultores e pesquisadores na 

resolução dos problemas da produção familiar camponesa e suas organizações.  

Portanto, a terceira fase marca a vivência de uma relação que assume como 

fundamental a inter-relação entre o conhecimento da academia e o conhecimento dos 

agricultores, na construção de uma proposta de desenvolvimento do campo, em que a 

educação tem papel estratégico. 

Tomando como referência Cortella (2008), entendo o conhecimento como 

uma construção cultural (social e histórico), pois os seus valores dependem dos seres 

humanos para se realizarem. São os humanos que os elaboram e atribuem significados, 

os quais são moldados pela cultura (pela sociedade e pela história dessa cultura). Por 

isso, para este autor a produção do conhecimento, historicamente, tem ênfase 

relacionada com as necessidades de sobrevivência.  

Assumo o conceito de conhecimento defendido por Cortella (2008, p. 19/41) 

“como ferramenta de liberdade e de um poder amálgama da convivência igualitária” e o 

conceito de cultura “[...] como um conjunto dos resultados da ação humana sobre o 

mundo por intermédio do trabalho”, pois os seres humanos produzem e são produzidos 

pela cultura que é o conjunto de resultados da ação do humano sobre o mundo por 

intermédio do trabalho, sendo que o que nos faz agir para enfrentar a realidade natural, 

rompendo com a adaptação, são as necessidades. 

Parto da compreensão de que para avançar no sentido de modificar realidade 

do campo se faz necessário que o Estado brasileiro assuma o desenvolvimento de 

políticas públicas que valorizem os recursos naturais como fundamentais para os 

processos produtivos – tanto os produtos com valor de uso quanto aqueles com valor de 
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mercado – respeitando os saberes das populações tradicionais com vistas a 

sustentabilidade.  

Para isso, se faz fundamental o acesso pelas populações do campo às 

políticas educacionais, tanto a educação básica quanto superior, de modo a garantir o 

acesso ao conhecimento científico, pois os saberes das populações do campo 

tradicionais não são suficientes para que eles enfrentem o desequilíbrio ambiental da 

atualidade. 

Concordo com a compreensão de Cortella (2008, p. 17) de que  

 

O universo vivencial da classe trabalhadora é extremamente rico em 
termos de cultura, mas precário em termos de conhecimentos mais 
elaborados, que são propriedade quase que exclusiva das elites sociais 
que dificultam ao máximo o acesso da classe trabalhadora a esta forma 
de conhecimento eficaz.  

 

A reflexão do autor chama a atenção para a importância da democratização 

do saber como um objetivo último da educação e da Universidade, na educação da 

classe trabalhadora. Mas a democratização não tem sentido se não articular as três 

dimensões: “sólida base científica, formação crítica de cidadania e solidariedade de 

classe”. Mas ela não se dá apenas na relação professor-aluno, aluno-aluno, entre os 

educadores, entre eles e as instâncias dirigentes, mas também entre estes sujeitos e a 

sociedade cujo objetivo político-social mais equânime é a democratização do saber. Isto 

exige o acesso ao conhecimento universalmente acumulado e sua apropriação pelos 

educandos, sem impossibilitar ou restringir à formação erudita; ou seja, que se realize a 

relação com sua existência social e individual.  

Deste modo, a relação do conhecimento científico com o universo dos 

educandos possibilita uma ruptura com “o pragmatismo imediatista que entende que a 

classe trabalhadora deve freqüentar a escola” e a universidade “apenas para aprender a 

trabalhar” (CORTELLA, 2008, p. 16). Isso exige, segundo o autor, uma nova qualidade 

social que perpassa também pela reorganização curricular, a qual deve prever a 

realidade do educando (o seu universo) e as suas necessidades para que os educandos 
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consigam compreender a realidade e fazendo relação com o arsenal de conhecimentos 

que possui como fruto de sua convivência imediata, mas frágeis para uma alteração 

mais radical de suas condições coletivas de existência, possa contribuir para modificar a 

realidade. 

A reflexão proposta por Cortella (2008) elucida os motivos pelos quais os 

sujeitos do campo buscam acesso a escola e/ou a Universidade, ou seja, é para se 

apropriar de outros conhecimentos para intervir na realidade. Porém somado a isso, 

existe também o propósito de formar quadros políticos. Mas não pode ser qualquer 

escola ou Universidade, pois o conhecimento científico na forma de transmissão, por si 

só, não é capaz de responder os problemas presentes na realidade complexa do campo. 

Entretanto, o processo de colonização impôs um controle sobre este saber dito 

universal, lançando mão dele para manter o domínio econômico, político e do 

conhecimento. 
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CAPITULO 3 

A CONSTRUÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE A UNIVERSIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS NA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

O reencantamento do mundo pressupõe 
a inserção criativa da novidade utópica  

naquilo que nos é mais próximo. 
[Boaventura de Souza Santos] 

 

Nesse capítulo, busco recuperar o contexto de emergência da educação 

diferenciada nas escolas do campo. Para tanto, discuto a criação da Escola Família 

Agrícola (EFA), a implantação do Campus Universitário de Marabá, identificando 

objetivos, papel e atuação em uma mesorregião marcada pelo conflito agrário e a 

emergência da Educação do Campo como linha estratégica de atuação. Destaco a 

contribuição do Programa Formação-Pesquisa-Desenvolvimento do Centro 

Agroambiental do Tocantins (CAT) na emergência do diálogo entre Universidade e 

Movimentos Sociais e dos projetos do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA) na efetivação do diálogo nos curso de cursos de nível superior para 

assentados.  

 

 3.1 MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO COMO CONSTRUTORES DE ESPAÇOS 

EDUCACIONAIS  

 

O debate em torno da educação diferenciada nas escolas do campo teve 

como marco o primeiro encontro de jovens camponeses promovido pelas duas 

instituições, ocorrido no ano de 1983. Esse encontro resultou na criação de uma 

comissão de articulação de pais sindicalizados para a implementação de um projeto de 

educação para jovens rurais voltado para a formação profissional (FATA, 1993). 

Segundo Schmitz (2007), a problemática presente no debate educacional  

perpassou tanto pela necessidade de acesso a técnicas e tecnologias que ajudasse a 
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superar práticas seculares de corte-queima44, quanto pela limitação produtiva diante 

tamanho dos lotes distribuídos pela política de reforma agrária onde em sua maioria os 

assentamentos possuem grande parte das áreas ocupadas pelo capim.  

De acordo com Michelotti (2008), a distribuição da terra em lotes cada vez 

menores e a ausência de acesso tanto à técnicas que propiciassem a recuperação das 

áreas degradadas quanto de uma formação profissional/escolarização que ajude as 

populações do campo a mudar as práticas de derrubada-corte-queima-cultivo-e-

pousio45, dificultou a introdução da produção diversificada e o enfrentamento à política 

de tutela por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

que produziu práticas em que a terra passou a ser vista pelas famílias, prioritariamente, 

como possibilidade de acesso ao crédito reafirmando a pecuária como matriz técnica-

produtiva. 

Nesta situação, a agricultura tradicional praticada pelos agricultores se torna 

não sustentável, porque é antieconômica (produz safras pequenas) e antiecológica 

(causa danos ao meio ambiente). Isto significa dizer que a prática da agricultura familiar 

(brocar-derrubar-queimar-plantar-colher) é uma atividade que só tem sustentabilidade, 

em condições de baixa densidade populacional e quando a terra é um fator de produção 

abundante. 

Esta problemática motivou o diálogo entre a Universidade e os movimentos 

sociais sobre a necessidade de acesso a educação formal, uma vez que o analfabetismo 

e a baixa escolaridade dos agricultores dificultam avanços na formação desenvolvida 

pelas entidades sindicais, impedindo avanços no processo organizativo e produtivo. 

Além disso, havia a compreensão de que tal situação apresenta dificuldade de solução 

porque a escola do campo com seu sistema de ensino não respondem as necessidades 

de formação dos pequenos agricultores, devido a inadequação do currículo, do 

                                                           
44 Esse sistema se caracteriza pelo uso de uma área pelo período de um a dois anos, seguido por vários 
anos de pousio, mas o fato de obter pequenas áreas de terras tem forçado os agricultores familiares a 
reduzirem o período para a formação de capoeira (mata secundária) dificultando a recuperação da 
fertilidade dos solos. 
45 Este sistema exige um tempo para formação das capoeiras, sendo fundamental para a recuperação da 
força da terra, mas quando esta fase (chamada de fase florestal do sistema produtivo) é curta a 
recuperação da fertilidade do solo é insuficiente para manter o nível de produtividade agrícola original.  
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calendário, da metodologia e de uma atuação como se ela fosse apartada da sociedade. 

Essa realidade levou a criação da Escola Família Agrícola (EFA), no ano de 1996, com o 

objetivo de formar os filhos dos agricultores no âmbito do ensino fundamental (FATA, 

1993). 

Segundo os dirigentes dos movimentos sociais do campo, existe uma 

correlação direta entre o analfabetismo/baixo nível de escolaridade e precária qualidade 

de vida nas comunidades rurais. Daí que surgiu a idéia de implementar um projeto de 

educação para jovens filhos de agricultores, cuja formação não se limitasse aos 

conteúdos escolares buscando fortalecer a luta por acesso aos serviços básicos no 

campo.  

De acordo com coordenadora da Licenciatura em Letras, esse contexto levou 

os assentados a se indagarem constantemente sobre como se manter na terra, ou seja, 

“uma vez conquistada a terra, o que faremos com ela diante da degradação ambiental 

existente?”, “como passar a terra para os filhos quando esta não mais contempla a 

produção?”. Essa realidade leva os jovens agricultores a buscar outras oportunidades de 

trabalho, que não mais a agricultura, ocasionando o envelhecimento do campo, porque 

somente os idosos permanecem na terra, comprometendo a sua sucessão.  

Assim, a demanda à educação formal apresentada pela população do campo 

parece ser mais do que necessidades de escolarização, porque envolve o conjunto das 

políticas públicas do campo: o crédito, a infra-estrutura e a assistência técnica. Portanto, 

evidencia o problema da reprodução da família no campo. 

O movimento social da mesorregião Sudeste paraense, em suas lutas pelo 

acesso a educação, também reivindicava a implementação de um Campus Universitário 

em Marabá, cujo propósito esteve apenas em garantir a formação dos professores das 

escolas no meio rural, mas em ter uma instituição superior que pudesse ajudar a 

construir um projeto de desenvolvimento que se contrapusesse a concepção de 

desenvolvimento econômico presente no processo de ocupação da referida 

mesorregião.   
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3.2 O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ COMO FORÇA MOTRIZ 

 

O Campus Universitário de Marabá foi criado em 1987, como parte da política 

de descentralização das atividades acadêmicas deflagrada pela UFPA em meados dos 

anos de 1980, por meio do Programa de Interiorização46, visando a aproximação da 

Universidade as demandas da mesorregião. Desse modo, 

 

O Campus surge como uma via potencial para suprir a região de 
profissionais que, uma vez bem preparados, com conhecimentos 
científicos e tecnológicos, teóricos e práticos, possam trabalhar as 
realidades sociais, econômicas, políticas e culturais da região, para 
planejar um desenvolvimento social justo, economicamente equilibrado, 
ecologicamente correto e sustentado por princípios fundamentados na 
ética (UFPA, 2006a, p. 12). 

 

Por atuar como pólo irradiador de ações acadêmico-científicas na 

mesorregião Sudeste do estado do Pará, o Campus Marabá buscou alicerçar cursos 

estratégicos para o desenvolvimento mesorregional com atuação concentrada, 

principalmente, na área de formação de profissionais licenciados (cursos de Pedagogia, 

Letras, Matemática, História e Geografia) para atuarem no ensino fundamental e médio. 

O Plano de Gestão do Campus Universitário de Marabá (2006a, p. 10, grifos nossos) 

destaca que,  

 

Esses cursos foram criados após discussões com a sociedade 
civil organizada e o poder público que perceberam ser imperativa a 
oferta de cursos de licenciatura para a formação de docentes, e assim 
melhorar a qualidade do ensino, uma vez que os professores que 
atendiam as escolas públicas da região, em sua maioria possuíam 
apenas o ensino médio. 

 

Ao fazer uma retrospectiva histórica dessa atuação, o coordenador da 

Licenciatura em Pedagogia relata que, esse Campus foi se desenvolvendo na relação 
                                                           
46 O Programa de Interiorização da Universidade Federal do Para, foi instituído com o propósito de 
principiar o processo de integração amazônica buscado resgatar saberes, experiências e saberes regionais 
integrando-os as atividades e práticas formais de ensino e da pesquisa acadêmica, objetivando contribuir 
com a formação de profissionais comprometidos com os problemas da região. 
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com as lutas sociais da região e em articulação com os movimentos sociais do campo, 

não só por conta da Educação do Campo, mas sempre teve uma relação de discussões 

sobre as questões agrárias e as questões regionais; realizando eventos, apoiando às 

lutas dos movimentos, etc. Os estudantes e os professores sempre tiveram uma relação 

muito forte com os movimentos sociais camponeses, fazendo pesquisas sobre essa 

temática. 

A perspectiva da ação coletiva está presente desde sua origem e pode ser 

identificada pelo número professores e de estudantes da Universidade engajados 

socialmente ou simpatizantes dos movimentos sociais do campo da mesorregião 

Sudeste do Pará. Isso acontece, principalmente, pela característica de resistência social 

presente nessa mesorregião e da ofensiva do latifúndio pecuarista, que disputa a 

opinião pública e a afirmação de seus projetos na sociedade.  

O Plano de Gestão da UFPA/Campus Universitário de Marabá apresenta como 

principal problemática a baixa escolaridade dos professores atuantes na educação básica na 

mesorregião, ao lado da carência de profissionais formados para atender essa demanda diante 

dos altos índices de analfabetismo e a baixa escolaridade da população. Ambas produzem a má 

qualidade do ensino, pois quando os trabalhadores conseguem chegar a escola, esta não serve 

porque se encontra descontextualizada da realidade do campo.  

Assim, o Programa de Interiorização implementado pela UFPA, nos anos de 1990, 

visava o fortalecimento de sua atuação nas áreas da extensão e da pesquisa, com ações 

diversificadas que visavam responder aos desafios apontados na realidade agrária da 

mesorregião Sudeste do Pará e por isso pretendia a contribuir para, 

 

[...] a reversão do caótico panorama educacional dos interiores, não 
apenas no contexto do ensino superior como também da educação 
fundamental e média, buscando caminhos que levem a 
consolidação do papel da Universidade como agente de apoio ao 
processo de transformação social e como fator de 
desenvolvimento regional (UFPA, 2006a, p. 9, grifos nossos).  

 

Esse Programa destaca que o propósito da UFPA Marabá não era apenas 

formar profissionais, mas contribuir na formulação de políticas públicas para a 
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mesorregião Sudeste do Pará, a partir de um projeto de desenvolvimento econômico, 

social e ambiental dessa mesorregião.  

Nessa perspectiva, os profissionais formados teriam um papel estratégico na 

construção de um projeto de desenvolvimento contra-hegemônico na medida em se 

contrapunha ao modelo hegemônico implementado na região Amazônica/mesorregião 

Sudeste do Pará pelo governo militar e que, salvo algumas mudanças, perpetua até 

nossos dias. 

De acordo com o Plano de Gestão da UFPA Marabá, sua consolidação se deu 

após o ano de 2000 com a instituição da autonomia dos Campi, regulamentada pela 

Resolução 3.211/2004, que os reconheceu como Unidades Acadêmico-Administrativas, 

visando, 
 

Consolidar o papel da Universidade, como instituição formativa 
capaz de contribuir com a transformação social, atingindo 
patamares altos do seu desenvolvimento, considerando as 
características da mesorregião a qual abriga uma grande 
diversidade étnico-cultural e com sérios problemas 
socioeconômicos relacionados a conflitos agrários e exploração 
das riquezas naturais distante de um desenvolvimento 
sustentável ideal; temos então, a despeito das adversidades, 
oportunidades e potencialidades favorecedoras do desenvolvimento 
regional e condizente com as razões de existir da instituição (UFPA, 
2006a, p. 11, grifos nossos).  

 

Com sede em Marabá o Campus atua em 38 dos 39 municípios da 

mesorregião Sudeste do Pará, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Atualmente são oferecidos quinze cursos de graduação, sendo três na 

modalidade à distância e doze em período regular ou intervalar e três cursos de pós-

graduação Lato Sensu. Todos eles são desenvolvidos na cidade de Marabá, oito deles 

também são oferecidos nos Núcleos de Integração. 

A UFPA Marabá possui uma “estrutura organizativa composta por uma 

Administração Geral Acadêmica e Coordenações de Curso, que na sua totalidade conta 

com um quadro de servidores, formado por 84 docentes efetivos [...] e 22 professores 

substitutos, com entraves à eficácia desejada”, no que se refere ao desenvolvimento do 
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ensino, pesquisa e extensão, junto aos 3.710 alunos (UFPA, 2006a, p. 21), ainda é 

muito presente a  

Falta de condições infraestruturais para docentes e discentes realizarem 
sua produção científica e a socialização dessa produção para a 
comunidade interna e externa; há desarticulação entre ensino, 
pesquisa e extensão, o que prejudica a consecução de melhores 
resultados a formação acadêmica (UFPA, 2006a, p. 23, grifo nosso). 

 

Desse modo, identifico uma contradição entre o modelo ideal presente no 

plano político da UFPA Marabá e real, na medida em que o Campus foi implementado 

com o propósito de contribuir para a transformação da realidade da região.  

Os cursos desenvolvidos recebem recursos próprios e recursos de convênios 

com prefeituras47, com a Companhia Vale do Rio Doce (VALE)48 e com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA).  

Entretanto, são os convênios com a VALE e com o MDA que vem 

influenciando fortemente as definições e ações do Campus, constituindo segundo os 

professores do núcleo de Educação do Campo, em duas linhas de atuação: a da 

Mineração e a da Educação do Campo, os quais disputam concepções, espaços e 

intervenção. 

Isso decorre, de um lado, pelo “perfil regional agrário e o potencial 

extrativista [...]” dessa mesorregião, que demanda à Universidade respostas aos 

problemas oriundos do modelo de base fundiária imposto pela ação governamental, a 

partir de meados do século XIX, em que os agricultores familiares se mobilizaram em 

prol da reforma agrária, demandando a UFPA Marabá cursos Ciências Agrárias, 

Agronomia, Letras e Pedagogia. Por outro lado, a “existência de áreas de riqueza 

mineral que favorecem a instalação de mineradoras e siderúrgica na mesorregião 

favorece a implantação de cursos de Geologia, Engenharia de Minas e Meio Ambiente” 

(UFPA, 2006a, p. 17). 

                                                           
47 O Campus Marabá desenvolve convênios com os municípios de Ourilândia do Norte, São Geraldo do 
Araguaia e Itupiranga para realizar os cursos de Pedagogia, Matemática, Letras, Ciências Sociais e 
Ciências Naturais. 
48 Os cursos conveniados com a CVRD são: Geologia, Engenharia de Materiais e Engenharia de Minas e 
Meio Ambiente. 
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Estas duas linhas de atuação da UFPA Marabá se encontram em disputa, mas 

nos interessa aqui conhecer as ações da Educação do Campo, com vistas a 

compreender o que mudou na Universidade a partir do PRONERA, em especial como se 

deu o processo de articulação entre os conhecimentos dos agricultores e da academia e 

o que isso produziu. 

No entanto, não se pode negar que os pontos críticos dessa disputa estão na 

estruturação do conhecimento. Isso tem relação com a compreensão de ciência 

hegemônica presente na academia e uma compreensão de conhecimento da luta social, 

do trabalho e de vida que desafia esse conhecimento.  

Em conseqüência, o conflito entre as duas formas de compreensão do 

conhecimento desafiam a lógica da estruturação do conhecimento científico na 

academia e, também, desnuda a lógica existente na sociedade que naturaliza a visão de 

que para as populações do campo basta a educação do mínimo. Todavia, se faz 

necessário uma educação que propicie o diálogo entre os sujeitos, fazendo valer a 

assertiva de Paulo freire, de que “conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é 

como sujeito e, somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer” 

(FREIRE, 1977, p. 27). Daí porque não se pode substituir um conhecimento por outro, 

pois é na relação dos dois saberes que se constrói outro conhecimento.  

Discutindo sobre a posição da Universidade nas sociedades contemporânea, 

Santos (1997) propõe a passagem das “idéias da Universidade” para a “Universidade de 

idéias”, como solução radical as dificuldades que a instituição universitária vivencia face 

a rigidez funcional e organizacional que possui.  

A perspectiva dialógica construída na Universidade, por meio da relação de 

reciprocidade com os movimentos sociais da mesorregião Sudeste paraense, oferece 

elementos de reciprocidade com as idéias de Santos (1997), na medida em que a 

atuação na Educação do Campo em Nível superior ressignificou a gestão na instituição, 

como destaca o Plano de Gestão da UFPA, 

 

[...] o Campus de Marabá corrobora seu comprometimento com 
a implementação de uma gestão participativa, norteada pelo 
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principio democrático. Caminhando nesta direção, a organização de 
momentos e eventos em que a consulta à comunidade interna e 
externa a instituição esta sendo progressivamente efetivada, 
funcionando como testemunho da prática e exercício 
democráticos (UFPA, 2006a, p. 9, grifos nossos).  

 

A perspectiva da parceria com os movimentos sociais esteve colocada desde 

a criação do campo, principalmente com a criação do Centro Agroambiental do 

Tocantins (CAT) em meados dos anos de 1980 e, também, do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), no final dos anos de 1990, conforme 

discutiremos nos itens a seguir. 

Essas duas formas de ação, em minha compreensão, se articulam e se 

complementam, propiciando o estreitamento do diálogo entre profissionais, 

conhecimentos e instituições, favorecendo, consequentemente, a construção de uma 

gestão democrática na Universidade e uma matriz educativa da Educação do Campo no 

ensino superior.  

Segundo a coordenadora da Licenciatura em Letras, embora houvesse uma 

estreita relação entre a UFPA Marabá e os movimentos sociais foram os cursos do 

PRONERA que viabilizaram a consolidação do diálogo.  

Para ela, no momento de criação do Campus não estava explicitada esta 

vertente de preocupação especifica com a vida e a dinâmica do campo, com cursos que 

tivessem voltado para vivência deste sujeito, considerando a mesorregião em que se 

encontra o Campus de Marabá. Inicialmente nosso objetivo era formar professores, mas 

sem definir uma matriz que pensasse a vida a história e a vivência dos sujeitos do 

campo. 

Portanto, foram os projetos educacionais do Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária (PRONERA) que propiciaram a ampliação da ação educacional junto 

aos assentamentos, não apenas atendendo a demanda dos movimentos sociais do 

campo, mas fortalecendo a rede Marabá-Altamira-Belém e entre Escola Família Agrícola 

(EFA), a UFPA–Campus Marabá, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
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(FETAGRI) e o Movimento Sem Terra (MST), provocando mudanças no interior da 

academia. 

 

3.2.1 O Programa Centro Agroambiental do Tocantins (CAT) 

 

A relação entre a Universidade Federal do Pará e o movimento sindical, de 

acordo com as publicações do Núcleo de Estudos Integrados sobre Agricultura Familiar 

(NEAF)49, se iniciou, formalmente, em 1989, com o programa de extensão rural no 

interior do Centro Agroambiental do Tocantins (CAT) do Campus Marabá (conforme 

discutido no item 2.3, do capítulo 2), e teve como propósito “fazer a integração entre 

pesquisa-desenvolvimento e a formação de profissionais de ciências agrárias” (SIMÕES; 

OLIVEIRA, 2003, p. 13).  

A criação da equipe multidisciplinar de pesquisadores envolvendo os 

professores dos Laboratórios Agro-ambiental do Tocantins (LASAT/Marabá) e Agro-

extrativista da Transamazônica (LAET/Altamira) e do Núcleo de Estudos Integrados 

sobre Agricultura Familiar (NEAF Belém)50 constituiu a rede Marabá-Altamira-Belém. 

O propósito de atuação foi realizar a formação dos profissionais vindos de 

outras instituições, com vistas a realizar uma formação questionadora do modelo de 

transferência de tecnologia e/ou da revolução verde pautada na monocultura e 

fundamentada na produção de base diversificada. Isso levou a criação programas e 

espaços como a Especialização em Agriculturas Familiar Amazônica e Desenvolvimento 

Agro-Ambiental, em 1991; do Centro Agropecuário (CA), em 1994; da Licenciatura Plena 

em Ciências Agrárias, em Altamira, em 1997 e em Marabá em 199951; do Curso de 

Mestrado, em 1996; do Curso de Graduação de Agronomia, em 2001 nos dois campi; e, 

                                                           
49 Simões (2001); Simões e Oliveira (2003); Sablayrolles e Rocha (2003). 
50 Criado em 2004, o NEAF Belém é composto por professores do Centro Agropecuário da UFPA Belém e 
de ex-professores da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que romperam com a instituição 
por discordar da abordagem desenvolvida na formação dos profissionais de agronomia, cujo foco é a 
monocultura. 
51 Essa política deformação teve como objetivo de formar profissionais das ciências agronômicas para 
atuar nas Casas Familiares Rurais do estado do Pará e fortalecer a relação com os movimentos sociais do 
campo (SIMÔES; OLIVERIRA, 2003). 
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do curso de doutorado em Agriculturas Familiares Amazônicas e Desenvolvimento 

Sustentável (MAFDS), em 2010.  

Para Simões (2001), esses cursos se propuseram a desenvolver a formação 

de modo a superar a fragmentação disciplinar e a dicotomia ensino-pesquisa-extensão, 

bem como, a desarticulação entre teoria e prática para despertar, nos profissionais de 

Ciências Agrárias, mudança de postura. Essa mudança visava incorporar elementos que 

propiciassem a formação integral e a compreensão da unidade de produção em sua 

totalidade, na perspectiva de firmar o desenvolvimento de uma agricultura familiar 

sustentável em longo prazo com uma gestão racional dos recursos naturais.  

Esse processo modificou a estratégia do Programa Integrado de Pesquisa-

Formação-Desenvolvimento, visto que a licenciatura passou a propiciar a formação 

integral desses profissionais nas mesorregiões do programa, viabilizando alcançar maior 

número de filhos de agricultores. Tal definição teve por objetivo, 

  

Formar profissionais capazes de pensar e executar ações de 
desenvolvimento rural, buscando responder às mudanças e reforçar as 
políticas públicas dirigidas à Agricultura Familiar que ocorreram a partir 
de meados da década de 90 (SABLAYROLLES; ROCHA, 2003, p. 14). 

 

Essa formação se diferencia das demais – no campo das Ciências 

Agronômicas, desenvolvida em outras instituições de ensino superior no estado do Pará 

– pela sua origem, visto que sua criação foi “resultado de um demorado e amplo 

processo de discussão com as organizações de trabalhadores rurais, entidades e 

instituições ligadas ao setor rural” (SIMÕES, 2001, p. 161), que resultou na mudança de 

foco do Curso: ao invés de formar profissionais para atuar em empresas optou em 

formar para atuar na agricultura familiar camponesa. 

O propósito das entidades envolvidas foi contribuir para a aproximação da 

Universidade com a sociedade, buscando identificar, a partir dessa relação, as 

prioridades de ações e estabelecer diálogo permanente com os agricultores em parceria 

com suas organizações. Nesse sentido, o Programa resultou,   
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Da leitura da problemática da Agricultura Familiar na fronteira agrícola 
amazônica fomentada pelos trabalhos das equipes de Pesquisa-
Formação-Desenvolvimento associadas ao NEAF e da reflexão acumulada 
em torno do desafio interdisciplinar que se ampliava, no sentido de fazer 
interagir mais um campo do conhecimento, o das ciências da educação, 
e do objetivo de contribuir para um processo de mudança no 
perfil e na postura dos profissionais que atuam no 
desenvolvimento rural (SIMÔES, 2001, p. 161, grifos nossos). 
 
 

A busca da interdisciplinaridade entre as Ciências Agronômicas e as 

humanidades e entre o conhecimento científico e o conhecimento dos agricultores 

advém do acúmulo vivenciado dos profissionais que atuam no campo das ciências 

agronômicas da UFPA, na rede Marabá-Altamira-Belém. 

Segundo Simões (2003), esse processo fez avançar as discussões e as 

formulações de um conceito capaz de consensuar uma visão de pesquisa, de formação 

e de desenvolvimento entre a academia e movimentos sociais do campo do estado do 

Pará, na medida em que possibilitou que os profissionais da academia percebessem a 

necessidade de inserir mudanças profundas na formação dos agrônomos, de modo a 

propiciar mudança de posturas em relação ao conhecimento, ou seja, se disporem a 

superar a visão hierárquica da ciência e do conhecimento, onde o saber dos 

pesquisadores é vista como superior ao conhecimento dos agricultores. 

O debate sobre a necessidade de multiplicação da experiência, como a do 

Programa do Centro Agroambiental do Tocantins (CAT), levou a criação do Laboratório 

Agro-extrativista da Transamazônica (LAET), desenvolvido em parceria com o 

Movimento pela Sobrevivência na Transamazônica (MPST), os Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais e a Embrapa Amazônia Oriental para atuar no âmbito da pesquisa 

nesta região.  

No período de 1990 a 1993, foram realizados eventos municipais, regionais, 

estaduais e internacionais para discutir “os rumos para o desenvolvimento da produção 

familiar [...] e a formulação de políticas públicas” (FVPP, 2006, p 34). Esse processo de 

debate crítico resultou na elaboração de um programa específico para a região 

envolvendo instituições brasileiras e francesas, com o apoio da comunidade européia e 
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o governo francês, por meio do Ministere dês Affaires Etrangeres (MAE), denominado 

Programa Agro-Ambiental da Transamazônica (PAET).  

O acúmulo dos profissionais da rede Marabá-Altamira-Belém envolvidos nesse 

processo propiciou avanços significativos na região Transamazônica. No entanto, no 

Sudeste do Pará houve limitações e ainda há inúmeros desafios para a consolidação da 

agricultura familiar camponesa devido a realidade histórica desta mesorregião. 

 

3.2.2 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 

 

Os cursos financiados pelo PRONERA52, inicialmente, no âmbito da educação 

básica e, posteriormente, no ensino superior, possibilitaram, segundo os dirigentes dos 

movimentos sociais e os professores da Universidade, a consolidação de uma concepção 

de pesquisa, de extensão, de desenvolvimento e de alternância, consolidando uma 

matriz de Educação do Campo. 

A Educação do Campo na UFPA Marabá se consolidou como linha de atuação 

pela força política do núcleo de professores engajados e pelo peso econômico de seus 

projetos do PRONERA (mais de quatro milhões em três anos), passando, inclusive a 

influenciar nas tomadas de decisão da instituição e nas estratégias do plano de gestão 

do Campus Marabá. Entretanto, essa linha da Educação do Campo se encontra em 

disputa, conforme relata a coordenadora da Licenciatura em Letras: 

No momento em que a Educação do Campo adentra nos espaços institucionais a “briga” 

é teórica, é metodológica, é na forma de conduzir a formação desse professor. E a Universidade 

tem um papel importantíssimo neste espaço com os sujeitos que neles atuam na formação dos 

sujeitos da Educação do Campo, que é disputar formas de construir os saberes, que não deve 

ser o modelo que tem persistido atualmente, porque adentrar para o campo institucional não 

tem mais como barrar isto aí, isto é uma dinâmica sem solução, mas são os espaços formativos 

que nós temos que privilegiar neste momento. A disputa macro está no campo de projetos de 

desenvolvimentos e educacional no âmbito da metodologia, do currículo, etc. Então, tem 

                                                           
52 Para melhor conhecer o processo de atuação do PRONERA no Pará, ler o I capítulo da Dissertação de 
Mestrado, denominada “Caminhos da Educação pela Transamazônica: a formação de educadores/a do 
campo”. 



 

 

 

110 

projetos globais e eles se retratam no interior da Universidade via disputa de construção do 

conhecimento. Um conhecimento dito mais valorizado, outro conhecimento dito menos 

valorizado, processos teórico-metodológicos dito mais reconhecidos do que outros; então a 

disputa se delineia aí: Quais os saberes adentram para o currículo? Hoje se tem muito temor no 

próprio interior da Universidade. Eu já ouvi de representações da administração superior, “bom 

mas será que é válido ensinar assim?”, metodologicamente partindo do conhecimento dos 

sujeitos para que eles alcem aos conhecimentos ditos universais, mas confrontando com os seus 

saberes, tendo a possibilidade de não serem apenas um sujeito informado do que já foi 

produzido, mas um sujeito que informa, também forma e se forma, porque confronta 

conhecimentos. Mas este temor há, porque há um temor em sair dos blocos que sempre foram 

construídos, das caixas, das gavetas compartimentadas e altamente especializadas. É o modelo 

de homem que nós temos para o modelo de sociedade, que eu não sei se na sociedade 

globalizada já não é outro modelo de homem que se requer, este já é até ultrapassado. É 

resistência ao novo e é resistência a uma demanda social que nunca antes esteve presente num 

espaço social que é da Universidade. Um espaço que foi pensado para outros sujeitos e quando 

os sujeitos das camadas populares adentraram a Universidade tem sempre a crença e a 

possibilidade de diminuir a forma de fazer o conhecimento destes sujeitos. Eu penso que para a 

forma como se propõe teórico-metodologicamente a trabalhar, a discutir e a produzir o 

conhecimento no campo da esfera em que se faz a Educação do Campo é perigoso para a 

própria instituição, é perigoso para outros poderes de homem que se pensa para este mundo. 

Eu penso que o ser humano que confronta conhecimentos com seus saberes locais tem 

possibilidade de construírem novos saberes com significados para sua existência e a existência 

dos outros 

Há, também, um entendimento de que a Universidade está cumprindo o seu 

papel social quando aceita o desafio de realizar a formação superior à população do 

campo. Entretanto, percebe-se que há um propósito explícito da Universidade com 

relação aos convênios com o MDA/INCRA, qual seja, consolidar a linha de Educação do 

Campo e fazer frente a linha da mineração financiado pela Vale do Rio Doce. Segundo o 

coordenador do curso, ambos disputam diferentes concepções de desenvolvimento na 

sociedade, uma baseada na reforma agrária e a outra no grande capital e na mineração. 

A primeira encontra-se afinada com os propósitos da UFPA Marabá dos Planos de 
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Gestão 2007-2009 e 2010-2012 pautado em uma gestão democrática e dialógica, em 

que o curso de Agronomia busca contribuir para a construção de uma matriz técnica 

agroecológica e a segunda preocupa-se exclusivamente em formar profissionais para 

atuar na mineração, restringindo-se a uma concepção de educação voltada para o 

mercado.  

Essas duas linhas de atuação na forma como estão configuradas, ao mesmo 

tempo em que se afirmam, também, desestabilizam a instituição, porque disputam 

interesses diferenciados de sociedade, daí porque nenhuma delas é consenso dentro da 

academia. Essas linhas representam, segundo a coordenadora da Licenciatura em 

Letras, dois projetos em disputas e instituídos na Universidade.  

De um lado a Mineração representada pelos cursos de mineração que respondem a 

interesses político, econômico e ideológico do capital pautado no desenvolvimento econômico e, 

de outro, os cursos de Educação do Campo (Agronomia e as Licenciatura de Letras, Pedagogia e 

Educação do Campo) que respondem a interesses ideológicos, a projeto de sociedade e de 

desenvolvimento pautado na luta pela reforma agrária, na visão dos assentamentos como 

comunidades sustentáveis e que geram uma economia na região, portanto mais progressista. 

Na Universidade a gente consegue fazer um diálogo entre os dois grupos de professores, mas 

na sociedade são dois projetos em disputa. A luta e o embate ideológico são constantes, mas 

para nós da Educação do Campo, o desafio que está posto é de um modelo de desenvolvimento 

agrário para esta região e dentro dele está o projeto educacional. E o Campus é uma instituição 

que deve tomar parte neste desafio. O PRONERA é um das vertentes em que o Campus vem 

tomando parte neste desafio com a participação na dinâmica de um projeto camponês nesta 

região [...]. Nós que fazemos a Universidade da região temos tentado contribuir com as 

discussões sobre o campo da educação e da assistência técnica. Entendemos que as políticas de 

reforma agrária teriam que aprender com as experiências exitosas que estão sendo realizadas 

nos diversos assentamentos. Temos assentamentos que no todo há dificuldades latente de 

produzir, de comercializar, de manter os filhos estudando e de se manter na terra sem serviço 

de saúde etc., mas há assentamentos com famílias produzindo frutas e criações, integrando 

cultivo e a fruticultura com a criação de pequenos animais. E com isso consegue ter uma 

estabilidade econômica e social. 



 

 

 

112 

A disputa explícita no interior da academia tem como origem duas 

concepções de desenvolvimento: uma baseada no modelo de desenvolvimento 

econômico implementado pelo Estado, que não tem sido capaz de solucionar os 

problemas das desigualdades e da exclusão social e educacional53, conforme discutimos 

no capítulo 2, e, a outra, baseada na necessidade da emancipação humana como 

horizonte para a construção de um projeto de desenvolvimento do campo, como parte 

de um modelo de desenvolvimento de país, que tenha como fundamental a 

solidariedade, a sustentabilidade e a superação das desigualdades econômicas, sociais e 

educacionais.  

Em que pese a disputa entre projetos, localizo a UFPA Marabá com uma 

atuação predominante na segunda concepção, visto que a linha de Educação do Campo 

se apresenta consolidada, interna e externamente à instituição. Isso está expresso nas 

parcerias constituídas com órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bom como, 

na relação dialógica estabelecida com os movimentos sociais da mesorregião Sudeste do 

Pará, nos últimos 20 anos. 

O fato da UFPA Marabá, em especial na linha da Educação do Campo, ter 

assumido a perspectiva da produção de um conhecimento que ajude na transformação 

da matriz tecnológica presente nas políticas públicas de apoio a produção e no processo 

de construção do projeto de desenvolvimento do campo que reforce a autonomia dos 

sujeitos, sua atuação tem representado uma transformação descentralizadora da 

Universidade pelas avessas, de cunho eminentemente político, presente não apenas nos 

discursos e práticas dos professores do núcleo de Educação do Campo, mas também 

nos documentos oficiais da instituição materializados nos projetos político-pedagógico 

dos cursos regulares de Agronomia, Letras, Pedagogia, Sociologia e Educação do Campo 

e nos Planos Trienal da instituição 2007-2009 e 2010-2012, que avançam em questões 

como a democratização das relações pelo diálogo entre conhecimentos, pessoas e 

instituições. 

                                                           
53 Para Boaventura de Sousa Santos (1999) é a redução da modernidade ao desenvolvimento capitalista 
que leva o princípio da regulação a gerir os processos de desigualdade social e de exclusão. 
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Embora a perspectiva produtivista e mercadológica protagonizada pelo 

Estado e os empresários da mineração na mesorregião Sudeste do Pará esteja presente 

no Campus e em disputa constante, a perspectiva desenvolvida pela Educação do 

Campo não só tem sido reconhecida pelas instâncias superiores da Universidade, como 

também tem se afirmado junto ao poder público local, pela demanda encaminhada a 

Universidade para a realização de cursos de extensão e especialização para professores 

que atuam na educação básica nas escolas do campo desta mesorregião.  

Compreendo que o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos 

professores da linha de Educação do Campo se deve ao impacto educacional e 

econômico que ela foi produzindo para a própria academia. Isso influenciou na 

correlação de forças internas no Campus, propiciando aos professores do núcleo de 

Educação do Campo assumiram espaços estratégicos na coordenação dos Colegiados de 

Letras, Pedagogia, Agronomia, Geografia e matemática e, ainda, na coordenação e vice-

coordenação do Campus Marabá.  

Este núcleo de professores mantém há mais de 20 anos a articulação 

estadual, seja na área das Ciências Agrárias pela rede Marabá-Altamira-Belém, seja pela 

articulação em âmbito estadual em torno da agricultura familiar camponesa e, a partir 

do final dos anos de 1990, na Educação do Campo por meio dos cursos financiados pelo 

PRONERA, do Fórum Estadual e o Observatório da Educação do Campo, se mantendo 

articulados, também, ao Movimento Nacional por uma Educação do Campo. Isso 

consolidou na academia “[...] um comportamento político de caráter conservador e 

inovador que se expressa também no modo como esse mesmo conhecimento é 

compreendido, selecionado, transmitido e recriado” (CORTELLA, 2008, p. 17), ao 

mesmo tempo em que consolida na instituição universitária uma perspectiva mais 

progressista da educação e dos professores. 

A linha de Educação do Campo tem como centralidade a perspectiva crítica, 

criativa, dialógica e problematizadora tanto na relação interna quanto externa à 

Universidade, na medida em que está ajudando a consolidar relações democráticas 

tanto no interior da academia quanto na sua relação com as instituições parceiras, pela 

manutenção de espaços de debate e definições coletivas. 
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Denomino esse processo como uma perspectiva pluriversitária, em que a 

hierarquia do conhecimento disciplinar dialogou com as diversas formas de 

conhecimentos, colocados como inexistentes pela modernidade (SANTOS, 2004).  

Essa perspectiva contra-hegemônica protagonizada pelos movimentos sociais 

e os professores do núcleo da Educação do Campo, tem desafiado os cursos regulares a 

repensar seus processos formativos, estruturas curriculares e metodológicas e o modo 

de lidar com o conhecimento. Isso porque os professores desse núcleo são 

comprometidos com a educação de qualidade para todos e, com um projeto de 

desenvolvimento do campo e de sociedade condizente com uma postura mais 

progressista do uso dos recursos naturais.  

Nessa perspectiva, as ações da Educação do Campo desenvolvidas pela 

Universidade encontram-se articuladas às estratégias educacionais dos movimentos 

sociais, tendo o Fórum Regional de Educação do Campo como lócus de debate, 

sistematização, socialização e definições coletivas sobre as estratégias desenvolvidas e 

em desenvolvimento no âmbito da educação básica e superior. 

Esse processo foi fundamental para avançar no que Cortella (2008) chama de 

democratização do acesso a educação e permanência dos educandos na escola pública 

como sinal de qualidade social, que passa necessariamente pela quantidade, pela 

reorganização curricular e pela democratização do saber com sólida base científica, 

formação crítica e solidariedade de classe. Há, também, aproximação daquilo que 

Santos (2004) denomina de passagem do conhecimento universitário para o 

conhecimento pluriversitário; quando as ações desenvolvidas possibilitaram o avanço da 

autonomia do Campus Marabá como unidade acadêmica (pela regulamentação da 

Resolução 3.211/2004) e pela garantia de acesso das populações do campo à 

Universidade pelos cursos da Educação do Campo. 

Esses cursos compõem a estratégia da linha de Educação do Campo de 

propiciar o acesso ao ensino superior à assentados e representam também a garantia 

da continuidade dos estudos para uma parcela de educadores do campo. 

Segundo os professores do Núcleo de Educação do Campo, o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) no âmbito do ensino superior na 
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UFPA Marabá se deu com a implementação do curso de Agronomia e das licenciaturas 

em Pedagogia, Letras e Educação do Campo sendo viabilizadores da consolidação da 

relação dialógica entre pessoas, conhecimentos e instituições por meio de dinâmica 

permanente, propositiva e vigilante, conforme relata a coordenadora do curso de Letras: 

Desde o início da atuação do Campus Marabá nos cursos de letras, geografia e 

matemática integraram um diálogo ainda tênue, mas investindo na construção conjunta do 

projeto de alfabetização para assentados. Entendíamos também que era preciso ir mais além, 

propondo paralelamente a escolarização dos monitores no II segmento do ensino fundamental. 

A nova versão deste projeto foi a escolarização para o ensino médio. Os alunos desta turma 

estão cursando o ensino superior nos cursos de graduação do PROENRA em Marabá (na 

Agronomia, Letras ou Pedagogia) e em outros cursos do país em Educação do Campo, na área 

de arte, história, etc. Em 1998, pela luta e a força dos movimentos sociais do campo desta 

região pela primeira vez o movimento social endereça a Universidade uma demanda de 

formação dos sujeitos do campo. Embora o Campus viesse integrando atividades e diálogo com 

os movimentos sociais, principalmente pelo o CAT e com a experiência em que os primeiros 

professores (mesmo os substitutos) que vinham dialogando com os movimentos sociais da 

região, produzindo estudos e pesquisas, desde 1992 já se fazia o diálogo com o campo, mas foi 

com a produção escrita do primeiro projeto de formação de monitores para atuar na 

alfabetização que o grupo de professores entendeu que um curso só não poderia construir esta 

proposta. Então, desde este primeiro momento os cursos de letras, geografia e matemática 

integraram este diálogo ainda tênue, mas investindo na construção conjunta deste primeiro 

projeto de alfabetização para assentados. E entendeu também que era preciso ir mais além, 

propondo paralelamente a escolarização dos monitores no II segmento do ensino fundamental. 

A nova versão deste projeto foi a escolarização para o ensino médio, turma que hoje temos não 

só nos cursos de graduação do PROENRA em Marabá (na Agronomia, Letras e Pedagogia), mas 

também em outros cursos do país em Educação do Campo, na área de arte, história, etc. Eu 

acredito que em algum momento da vida deste Campus tende a ter sido mais significativos do 

que outros, até porque a Universidade também tinha propostas para os movimentos sociais. Nós 

vivemos agora um movimento de retorno, de fortalecimento desta parceria com os movimentos 

sociais a partir dos cursos por eles demandados. Fazemos isso por entender que eles tem uma 

luta e uma expressão legitima, uma intervenção nesta região e é com a sua participação que a 

região apresentará outra dinâmica social. 
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Os cursos superiores do PRONERA propiciaram vivenciar a 

interdisciplinaridade por meio do diálogo entre os professores de diferentes áreas na 

Universidade e dela com os movimentos sociais do campo, resultando na construção de 

uma proposta educacional mais próxima da realidade do meio rural, firmando uma 

proposta de formação que reforce a autonomia dos sujeitos com vistas a emancipação.  

Segundo o dirigente do MST, esse processo desafiou os professores a 

enfrentar o preconceito (por parte da administração superior da instituição) de que a 

metodologia da alternância pedagógica adotada pudesse não garantir a aprendizagem, 

visto que, no início eram algumas Universidades muito corajosas que toparam fazer a parceria 

com os movimentos sociais do campo, outras tinham muito medo. Onde os cursos começaram 

não teve uma aceitação da Universidade como instituição pública de ensino e de universalização 

de conhecimento, mas foram alguns professores que compreenderam a proposta da educação 

do campo e que brigaram nos colegiados e nas reitorias para conseguir estreitar essa relação de 

parceria. Aqui no sudeste, fizemos a parceria com a Universidade Federal logo no início do 

projeto. A UFPA foi uma das primeiras a desenvolver o projeto com um grupo de professores de 

vários cursos para atuar na alfabetização dos assentados e na escolarização dos educadores em 

parceria com o MST e a FETAGRI e a proposta pedagógica do projeto que foi construído 

coletivamente pelos movimentos sociais e a Universidade. No início o MST priorizou a formação 

de professores para atuar nos assentamentos. Mas depois entendemos que a educação é um 

direito e o ensino superior tem que ser universalizado e por isso não devemos limitar só a quem 

é professor na perspectiva de formar para prestar um serviço. Aí vai ter uma perspectiva bem 

funcional, vai se formar para resolver isso. Mas a gente começou a debater o ensino superior 

como necessidade de ser universalizado em que todo filho de agricultor pudesse ter acesso a 

todos os níveis de ensino [...] para intervir no espaço/lugar onde estar inserido.  

Esse processo resultou na reflexão sobre a necessidade de ultrapassar a 

política de projetos e programas educacionais e lutar pela implementação da política de 

Educação do Campo no país.  

O PRONERA se destaca no interior da UFPA Marabá por propiciar espaço de 

tomada de decisão coletiva que vai desde o processo de elaboração, construção 

curricular e metodológica a excussão, avaliação e reflexão dos processos vivenciados, 
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que se fundamentam por princípios orientadores. Tais princípios são definidos no 

projeto político-pedagógico do curso de Agronomia, como sendo:  

 

Construção coletiva dos processos educativos; Coogestão no 
desenvolvimento dos projetos, incluindo planejamento, execução e 
avaliação; Diálogo como propiciador de aprendizagem para ambos 
– entre os professores do campus, professores e educandos e entre 
Universidade e movimentos sociais – e a reconstrução do Ensino 
Superior, inclusive nos demais cursos desenvolvidos pelo Campus; 
Formulação, experimentação e afirmação de uma concepção de 
educação e de pesquisa; Participação direta dos movimentos 
sociais, Ongs, entidades de assessoria, educacionais e jurídica e órgãos 
governamentais no debate e elaborações sobre a Educação do Campo e 
projeto de desenvolvimento do campo na mesorregião, na ótica destas 
entidades (UFPA, 2003, p. 4).  

 

O Fórum Paraense de Educação do Campo (FPEC) e os Fóruns Regionais no 

Pará são espaços de diálogo entre a academia, movimentos sociais e poder público 

local, para construir estratégias de pesquisa e subsidiar intervenções no âmbito da 

educação. A concepção de Educação do Campo consensuada no interior do FPEC é a de 

que, 
 

Os projetos e cursos se orientam pelo princípio de que não basta 
assegurar a oferta da escolarização “no” campo e “para” populações do 
campo, mas no sentido de garantir o direito a uma educação “do” 
campo, construída com/pelos sujeitos deste contexto sócio-cultural e 
afirmando um currículo que considere tal contexto e suas características 
como conteúdo fundante do processo de formação. Mais que “adequar” 
à situação do campo aquilo que foi pensado para cidade (conteúdos, 
material didático e organização pedagógica da escola, etc.) o que se 
deseja é afirmar uma pedagogia e escola que sejam “do” campo, 
contextualizada e vinculada à existência e projetos dos diversos sujeitos 
que ali vivem e, ao mesmo tempo, proporcionadora da compreensão 
crítica sobre a dialética presente na relação entre os elementos 
cotidianos e não-cotidianos que condicionam a existência sócio-cultural e 
ambiental do campo, buscando possibilitar aos sujeitos ampliarem seus 
conhecimentos, construindo novos saberes que os auxiliem na superação 
dos fatores que limitam a conquista de melhores condições de vida – em 
todas as dimensões - para si e sua comunidade (UFPA, 2006b, p. 6). 
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Essa concepção de educação, no âmbito acadêmico representa um avanço no 

projeto de disputa maior em que está inserida a Universidade e a Educação do e no 

Campo. Tal avanço foi possível, devido a UFPA Marabá ter como característica principal 

o diálogo com os movimentos sociais que possibilita vivenciar a problemática do campo 

e construir mecanismos de intervenção que propiciam realimentar as pesquisas e as 

práticas educativas.  

A experiência do PRONERA na mesorregião Sudeste do Pará tem sido 

fundamental na medida em que vincula a luta por políticas públicas em geral, à luta pela 

educação, destacando-se nela, à luta por uma educação com e não para os sujeitos do 

campo, negando os ‘pacotes’ ou ‘modelos’ que ignoram os saberes locais ou subordinam 

as populações que vivem no campo, garantindo sentido e significado aos sujeitos 

envolvidos, reconhecendo sua autonomia e sua capacidade de construção de um projeto 

educativo próprio (CALDART, 2002).  

Tal compreensão tem por base as lutas por políticas públicas de apoio à 

produção camponesa, da mesma maneira, não podem perder de vista os princípios da 

Educação do Campo, ou seja, o reconhecimento dos sujeitos do campo como 

protagonistas de sua formulação e seu desenvolvimento. Isso não deve ser confundido 

com uma ‘volta ao passado da agricultura’, mas como a reconstrução da trajetória da 

agricultura em direção a um futuro de maior sustentabilidade e eqüidade. Nesta 

perspectiva, o papel da Educação do e no Campo está em ajudar na construção de um 

processo social, organizativo e educacional, capaz de contribuir na construção de uma 

nova dinâmica do campo Amazônico, no qual a educação assume papel estratégico na 

democratização da gestão do ensino superior na academia. 
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CAPÍTULO 4 

O CURSO DE AGRÔNOMOS COMO ARTICULADOR DE CONHECIMENTOS  

 

Aos poucos, ainda que seja necessário apressar o passo, vislumbro um 
novo paradigma de desenvolvimento rural   

onde a racionalidade camponesa poderá se afirmar [...].  
É a partir desses esquemas que nascem (da vivencia social local que se 

busca referenciais mais gerais que permitam o estabelecimento de 
objetivos estratégicos de ação [...]) no processo dialético de negação da 

opressão pela imposição da racionalidade capitalista a afirmação dos 
camponeses como sujeitos sociais.  

[Horácio Carvalho] 

 

Neste capítulo apresento uma retrospectiva histórica do processo de 

construção e constituição do Curso de Agronomia da UFPA Marabá para assentados, 

ressaltando que sua execução foi marcada por ações coletivas e dialógicas entre 

academia e movimentos sociais do campo, em especial, o MST.  

Identifico a proposta do curso em sua estrutura curricular, metodológica e 

política; seus objetivos e princípios; sujeitos envolvidos e a dinâmica pedagógica 

vivenciada. 

 

4.1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CURSO 

 

O acúmulo das experiências educacionais desenvolvidas pela Universidade 

em conjunto com os movimentos sociais envolvendo a pesquisa e a formação com foco 

na agricultura familiar camponesa, de um lado, e a demanda pela formação de 

agrônomos, de outro, propiciou a construção do primeiro projeto de ensino superior da 

UFPA Marabá, voltado para assentados, o “Curso de Agronomia: formação de recursos 

humanos em Ciências Agrárias”, financiado pelo PRONERA. 

Havia uma conjuntura favorável, tanto em nível mesorregional e estadual 

quanto em nível nacional, pois interessava à Universidade desenvolver uma experiência 

com a turma de assentados, pois ajudaria a consolidar o Programa de Ciências Agrárias 
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da UFPA uma vez que os alunos seriam oriundos do campo. O ingresso de alunos de 

origem urbana, segundo o coordenador do curso, dificulta avanços. Ele destaca que, 

 

O contato com essa turma especial permitiria testar a 
efetividade da proposta pedagógica e do conteúdo programático 
do curso junto a agricultores, permitindo uma avaliação e 
qualificação do curso como um todo. Além disso, possibilitaria ao 
conjunto de suas turmas um contato mais próximo com a realidade do 
campo, através de atividades conjuntas e trocas de experiência com a 
turma de assentados. (UFPA, 2004, p. 6, grifos nossos). 

 

Discutindo sobre as expectativas da Universidade em relação a turma de 

assentados no Curso de Agronomia, o coordenador do curso relata que,  trabalhar com 

uma turma de assentados nos pareceu enriquecedora e essa discussão fez com que o 

grupo de professores do núcleo de Educação do Campo visualizasse na proposta 

demandada pelo MST como uma possibilidade capaz de reforçar um perfil mais rural do 

conjunto de estudantes do curso, já que a turma seria composta totalmente por pessoas 

com forte experiência de vida no campo.  

Isto foi visto pela academia como possibilidade de avanço na qualificação dos 

assentados, ampliando a capacidade do movimento de diagnosticar problemas e buscar 

soluções em conjunto com as demais formas de assistência técnica que já atuam na 

região (UFPA, 2004). O Projeto Político-Pedagógico do curso de Agronomia pretendia  

 

Avançar na construção de uma político-pedagógica inovadora, 
desenvolvendo a formação superior articulada à realidade dos educandos 
do campo, por meio da alternância de tempos e espaços educativos, que 
valoriza os saberes dos sujeitos e utiliza a pesquisa sobre os 
assentamentos como instrumento de construção acadêmica (UFPA, 
2004, p. 9). 

 

Esse processo possibilitaria, na visão dos professores da rede Marabá-

Altamira-Belém, a materialização da proposta curricular do curso de Agronomia e a 

possibilidade da consolidação da matriz de técnico-científica agroecológica.  

Em nível nacional, interessava ao Movimento Nacional Por Uma Educação do 

Campo e ao PRONERA desenvolver experiência do curso de ciência agrária e existia 
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muita resistência. Só se tinha experiência nas ciências humanas. Com isso, a UFPA-

Campus Marabá passou a participar da dinâmica nacional da Educação do Campo, 

integrando-se a dinâmica coletiva estadual e nacional. 

Assim, o curso foi elaborado e desenvolvido pela parceria entre a 

Universidade Federal do Pará – por meio do Campus Marabá e do Núcleo de Estudos 

Integrados sobre Agricultura Familiar (NEAF) –, pelo Movimento Sem Terra dos Estados 

do Pará, Maranhão e Tocantins e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA).  

Discutindo sobre esse processo de construção do curso, um dirigente do MST 

relata que houve a associação do que havia sido construído nos anos 90 com o CAT e a 

FATA e a EFA/FETAGRI, ou seja, o campesinato na região não estava desprovido de 

instrumentos de formação técnica e política. Neste período há uma convergência de momentos: 

aquilo que já havia acumulado pela trajetória da luta política pelos sindicatos, com este 

reassenço da luta pela terra na região [...].  

O processo de constituição do projeto do Curso de Agronomia foi resultado 

de vários meses de discussão entre os movimentos sociais e a Universidade envolvendo 

professores dos cursos de Agronomia, Letras, Pedagogia e Ciências Sociais e dirigentes 

dos movimentos sociais do campo.  

De acordo com o primeiro relatório do projeto do ano de 2004, no primeiro 

momento, se estabeleceu “um processo de diálogo entre as instituições Universidade e 

MST para propiciar que as parcerias se conhecessem”, com a realização de encontros e 

debates para a definição da dinâmica de trabalho. Houve a troca de materiais 

pedagógicos e curriculares produzidos pelas diferentes experiências, para facilitar que 

fossem “observadas as possibilidades concretas de operacionalização do projeto” (UFPA, 

2004, p. 10).  

Os relatórios anuais do curso de Agronomia dão conta que nesse processo de 

produção coletiva, tomou-se como base tanto as experiências do MST quanto o projeto 

do curso de Agronomia da UFPA construído no âmbito da rede Marabá-Belém. Logo “o 

MST iniciou um trabalho de levantamento da demanda de possíveis educandos, 
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considerando não apenas a existência de assentados com nível médio, mas também 

aqueles envolvidos no setor de produção” (UFPA, 2004, p. 13). 

Para a execução do curso foram definidas as responsabilidades entre os 

parceiros, cabendo a Universidade assumir a coordenação do curso e ao MST a 

coordenação do processo de acompanhamento no tempo comunidade, por meio dos 

profissionais atuantes nas prestadoras de serviço (instituições e cooperativas de 

assistência técnica), uma vez que a equipe de professores da UFPA Marabá era pequena 

e não daria conta de desenvolver tal atividade sozinha.  

Do ponto de vista da UFPA, a tomada de decisão sobre o curso ocorreu em 

setembro de 2002, com uma reunião de avaliação do currículo do curso de Agronomia, 

em Altamira, pela equipe de professores do programa de Ciências Agrárias da UFPA que 

compunha a rede. 

Após a deliberação pelo desenvolvimento do referido curso, desencadeou-se 

um processo de discussão com outros setores da administração superior da UFPA, 

como: Pró-Reitoria de Graduação, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEP), 

Secretaria Multicampi, Departamento de Vestibular (DAVES). A proposta do Projeto 

Político-Pedagógico do Curso foi apresentada, discutida e aprovada na Oficina de 

Planejamento Estratégico do Núcleo de Estudos Integrados sobre Agricultura Familiar 

(NEAF), em julho de 2003.  

O primeiro Relatório do Curso destaca os motivos que levaram o Programa de 

Ciências Agrárias do Campus Marabá a desenvolver o curso de Agronomia para uma 

turma de educandos assentados: 

 

A discussão caminhou para o consenso de que, uma vez que o principal 
objetivo do Programa de Ciências Agrárias da UFPA é contribuir 
com o desenvolvimento rural sustentável do estado do Pará, e 
que apesar de extremamente importantes, os cursos de 
graduação por isso não são suficientes para tanto. E essa 
limitação se dá porque – mesmo tendo uma opção metodológica que 
busca ao longo da graduação estimular, ao máximo, o contato dos 
estudantes com a realidade do campo e o seu envolvimento na busca de 
soluções para os problemas diagnosticados, dada a forma de seleção 
para o ingresso na Universidade – há uma quantidade significativa 
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de estudantes com uma vida mais urbana, ou seja, grande parte 
dos alunos e professores das ciências agronômicas tem origem 
urbana, dificultando avanços mais profundos na produção do 
conhecimento nesta área. Em se tratando dos alunos, 
dificilmente eles terão um engajamento acentuado no cotidiano 
do campo. Reconhecemos que há um certo número de casos de 
egressos da Agronomia envolvidos, mas insuficiente diante do número 
de formados. Afinal, um processo de construção de um 
desenvolvimento sustentável do campo passa necessariamente 
pelo diálogo entre sujeitos e, portanto, a qualificação dos 
técnicos que vão atuar nesses espaços só faz sentido se 
paralelamente houver a qualificação dos próprios agricultores 
que irão dialogar com os técnicos (UFPA, 2004, p. 3, grifos nossos). 

 

No que se refere a essa limitação, localizei dois tipos de discurso que se 

contrapõem à formação de profissionais das Ciências Agronômicas. Lacki (2009), 

discutindo sobre a Agronomia no Brasil e o ensino do ofício do engenheiro agrônomo 

nas universidades brasileiras, destaca: 

 

É preciso desurbanizar as faculdades de agronomia, levar os estudantes 
para o campo de modo que eles aprendam sobre a realidade rural para 
que saibam diferenciar os tipos de culturas, os tipos de cultivos e os 
recursos que os agricultores tem, e a partir disto formular soluções 
compatíveis com a sua realidade. 

 

O coordenador do curso, relatando sobre a formação dos Agrônomos no 

Pará, destaca a diferença entre formar profissionais de origem rural está [...] na 

possibilidade de intervenção com mais efetividade nas situações demandadas pelo 

processo organizativo existente. Quando os técnicos são do próprio assentamento eles 

evidenciam uma grande preocupação em recuperar as áreas degradadas, adequando a 

produção à realidade ecológico-produtiva regional. Além disso, o apoio técnico daqueles 

que atuam nos assentamentos não tem sido suficiente, pois os técnicos têm pouco 

contato com essa realidade específica, em geral eles vêm das cidades e não 

permanecem nas áreas de atuação os tempos necessários, causando muita instabilidade 

no processo produtivo. 

Em minha compreensão, mesmo que ocorra a desurbanização das 

Faculdades de Ciências Agrárias e a Universidade amplie as vagas para a formação de 
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profissionais da agronomia, o problema permanecerá se for mantida a lógica 

produtivista/tecnicista, limitada a práticas e posturas voltadas para a monocultura, 

conseqüentemente, ignorando a produção diversificada e desconsiderando o 

conhecimento dos agricultores. 

De acordo com os Relatórios do Curso, a construção do Projeto se deu com o 

intuito de atender a necessidade de formação dos profissionais de ciências agrárias 

voltada para a realidade do campo, garantindo o acesso a educação; mas também, com 

o propósito de testar e avaliar a proposta do curso de Agronomia, a partir de uma turma 

de assentados para atender. Soma-se a isso a constatação da grande demanda 

existente por técnicos para atuar junto a cerca de 80 mil famílias assentadas e a 

compreensão de que o técnico que vem de outra região leva maior tempo para 

entender o bioma, o clima, a hidrografia, as demandas, as especificidades e a realidade 

da mesorregião e isso tem prejudicado os projetos desenvolvidos em assentamentos, 

por terem prazos de execução determinado.  

Dados da pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Integrados da 

Agricultura Familiar (NEAF) na mesorregião Sudeste paraense, em 2007, sobre a 

implantação de serviços de assistência técnica pelos diferentes programas ligados à 

reforma agrária e viabilizados pelo INCRA, dão conta de que somente 26,6% dos 

profissionais da assistência técnica que atuaram em projetos de assistência técnica e 

extensão rural são técnicos da EMATER da mesorregião, enquanto que 73,4% são 

técnicos de prestadoras de serviço não estatais de outras regiões do País.  

A insuficiência de profissionais da área agronômica e o processo conflituoso 

de ocupação da mesorregião retardaram, segundo o coordenador do curso, a 

possibilidade de se obter um conhecimento mais aprofundado sobre um sistema de 

produção adequado para o Sudeste do Pará.  

Segundo o coordenador do curso de Agronomia, três fatores assumem 

dimensão fundamental para compreender os motivos da ausência de clareza sobre qual 

é um bom sistema de produção e quais as possibilidades para um sistema de produção 

sustentado e adequado a mesorregião Sudeste do Pará:  
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1) O processo de desenvolvimento implantado na mesorregião esteve voltado 

exclusivamente para a pecuária extensiva e a mineração enquanto que o agricultor veio 

na marra e foi se impondo fora do sistema oficial. As populações tradicionais também 

foram desconsideras, desrespeitadas, empurrada para áreas longínquas ou dizimadas;  

2) A ausência de ação do Estado de modo a estimular uma produção diversificada 

enfraqueceu a agricultura familiar e isso é um problema porque no fundo é uma luta dos 

movimentos sociais contra a estratégia estruturante do governo, se tornando a maior e a 

pior das desigualdades; e,  

3) Há carência na área de Ciência e Tecnologia, devido a ausência de instituições de 

pesquisa como a EMBRAPA e a CAPLAC pesquisando a região para descobrir o sistema 

mais adequado de produção, “dando estímulo, apoio, crédito.  

Os conhecimentos produzidos nas estações de pesquisa agropecuária e nas 

Universidades, em grande parte, permanecem subutilizados, enquanto que parcela 

significativa de agricultores familiares camponeses continua com problemas de 

produção, seja porque não as conhece seja porque não tem acesso às mesmas; quer 

dizer, o Brasil dispõe de técnicas e tecnologias necessárias para a produção, mas esses 

conhecimentos estão concentrados entre aqueles que podem investir em pesquisas e 

implementar grandes projetos, na maioria das vezes com financiamentos públicos. 

Portanto, a ausência de ações por parte do poder público municipal, estadual 

e federal, como estimulador de uma produção diversificada e de uma política capaz de 

investir em Ciência e Tecnologia para a produção familiar camponesa, por meio de 

instituições de pesquisa com estímulo, apoio e credito, impede avanços sobre o sistema 

mais adequado a mesorregião.  

O projeto consensuada pela Universidade e os movimentos sociais para ser 

desenvolvido na academia, apresentou como concepção de educação “a formação 

integral dos profissionais de ciências agrárias para atuar nos assentamentos”, de modo 

a “propiciar reflexões sobre a agricultura familiar e o processo de desenvolvimento dos 

assentamentos na mesorregião Sudeste do Pará” (UFPA, 2003, p. 2). 

Segundo o coordenador do curso de Agronomia a preocupação com a 

metodologia foi outro ponto importante da reflexão sobre a constituição de uma turma 
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de assentados, pois [...] foi preciso construir uma proposta com base nos princípios da 

Pedagogia da Alternância que respondesse a especificidade do ensino superior, sendo capaz de 

realizar a alternância no curso superior, pois o modelo desenvolvido pela Escola Família Agrícola 

em que os alunos permanecem 15 dias na escola e 15 dias no lote da família não servia, devido 

as distância das regiões de origem dos alunos no Pará e dos Estados do Maranhão e Tocantins, 

o tempo e os custos de deslocamento. 

Do mesmo modo, a formação crítica e a necessidade de acompanhamento 

ocuparam lugar estratégico no debate sobre a formação de profissionais da agronomia 

que se quis formar, sendo que as responsabilidades foram assim definidas:  

 

Ao Campus Universitário de Marabá e ao NEAF coube a responsabilidade 
pela sistematização do projeto e execução do curso, a indicação dos 
docentes para atuar nas disciplinas, o acompanhamento do desempenho 
dos educandos, as providências quanto à infra-estrutura e a aplicação 
dos recursos no desenvolvimento do curso.  
Ao INCRA, o acompanhamento da aplicação dos recursos de acordo com 
o Plano de Trabalho e o Projeto do curso.  
Ao MST coube a participação no acompanhamento pedagógico às 
atividades do curso; no desempenho dos educandos, assegurando 
freqüência às aulas; nas providências quanto à infra-estrutura e na 
aplicação dos recursos financeiros (UFPA, 2003, p. 1). 

 

O processo seletivo dos educandos exigiu trato especial para reduzir as 

possibilidades de evasão ao longo do curso, visto que a etapa preparatória pretendia 

reforçar os conteúdos da primeira etapa (principalmente Matemática e Química) e 

esclarecer sobre a estrutura do curso, mas o fato de a grande maioria dos candidatos 

sentirem-se com dificuldade de domínio de conteúdo destas áreas essa etapa foi 

direcionada ao processo preparatório do vestibular (UFPA, 2004). 

Obter o ensino médio, possuir relação com o setor de produção do MST, ou 

estar atuando como extencionista foram os principais critérios exigido aos candidatos 

que se inscrevessem no processo seletivo do vestibular. 

Dos 49 assentados inscritos, 43 compareceram ao vestibular e 42 foram 

aprovados. Destes, 37 cursaram e concluíram o curso de Agronomia, conforme quadro a 

seguir, visto que no decorrer do curso cinco educandos desistiram sendo que três 
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problemas de ausência de documentos comprobatórios da conclusão do Ensino Médio, 

um por problema familiar e um, por entender que não iria conseguir acompanhar a 

dinâmica do curso, pois se encontrava há muitos anos sem estudar. 
 

Nº Educandos Projeto de Assentamento (PA) Município UF 
01 Califórnia Açailândia MA 
02 Marudá Alcântara MA 
02 Amazônia Bom Jardim MA 
01 Brejo da Ilha Estreito MA 
01 Serafim Estreito MA 
01 Gameleira Gov. Edson Lobão MA 
02 Diamante Negro / Jutay Igarapé do Meio MA 
03 Itacira Imperatriz MA 
01 Conceição Rosa Itapecurú-Mirim MA 
01 Cigra Lagoa Grande  MA 
01 Cabanagem Matões do Norte MA 
01 Palmares II Nina Rodrigues MA 
01 Chico Mendes Baião / Pacajá PA 
02 Mártires de Abril Belém  PA 
02 João Batista Castanhal  PA 
02 17 de Abril Eldorado dos Carajás PA 
01 Cabanos Eldorado dos Carajás PA 
01 Quintino Lira Irituia PA 
04 26 de Março Marabá PA 
02 Palmares Parauapebas PA 
01 1º de Março S. João do Araguaia PA 
01 Miritipitanga Tomé-Açú PA 
02 Chico Mendes Tucuruí  PA 
01 Assentamento do Sul Araguaina TO 

Quadro 1 – Número de educandos assentados por Projeto de Assentamentos. Fonte: Relatório final 
2009, UFPA Marabá.  As linhas em negrito representam os municípios da mesorregião Sudeste do Pará.  

 

A opção da UFPA Marabá/Faculdade de Ciências Agrárias por realizar o 

vestibular especial em substituição ao vestibular normal, que recebe uma turma a cada 

ano, levou em consideração o tamanho da equipe de professores do Campus e as 

dificuldades frente a burocracia que perpassava o PRONERA.  

Essa estratégia possibilitou que os professores da UFPA atuassem com suas 

cargas horárias previstas no Plano individual de trabalho, ainda assim, para garantir 
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algumas disciplinas foi necessário contratar professores de outras instituições, conforme 

registro no gráfico a seguir: 

 
Fonte: informações extraídas dos relatórios anuais do projeto do curso de Agronomia. 
 

A equipe de professores do Curso foi composta por 76% dos professores da 

UFPA que compõem a rede Marabá-Altamira-Belém, que tinham vivenciado as 

experiências do Centro Agroambiental do Tocantins (CAT) e dos cursos do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e 24% oriundos de outras 

instituições paraenses, regionais e nacionais, cujo critério utilizado foi o de que esses 

professores se identificassem com o debate sobre a questão agrária, a agricultura 

Familiar Camponesa e a Educação do Campo, conforme destaco no gráfico a seguir: 

 

 
Fonte: informações extraídas dos relatórios anuais do projeto do curso de Agronomia. 
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A parceria no desenvolvimento do curso envolveu 12 instituições, possibilitou 

intercambio de experiências no âmbito das Ciências Agronômicas e da Educação do 

Campo e consolidou parcerias com instituições de ensino e pesquisa dos Estados do 

Pará, Maranhão, Acre e São Paulo. 

 

4.2 A PROPOSTA DO CURSO: OBJETIVO, CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS  
 

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico do “Curso de Agronomia: 

Formação de Recursos Humanos em Ciências Agrárias”, o objetivo central e norteador 

foi, 

Oportunizar a formação/habilitação de Engenheiros Agrônomos oriundos 
dos Assentamentos de Reforma Agrária do MST, com base na prática-
teoria-prática e uma sólida base técnico-científica, com capacidade de 
analisar e interagir de maneira crítica sobre o seu meio social e a 
realidade na qual trabalha, comprometendo-se com a Reforma Agrária e 
o desenvolvimento dos agricultores da região amazônica nas suas 
dimensões sociais, econômicas, ambientais e culturais (UFPA, 2003, p. 
2). 

 

Um dos primeiros pontos considerados para a organização de um Curso de 

Agronomia foi a posição assumida pela UFPA Marabá e pelo MST de que a presença de 

técnicos da mesorregião com um perfil para atuar na Agricultura familiar camponesa, 

comprometidos com a organização dos agricultores e com a produção diversificada 

seriam elementos fundamentais para viabilizar o desenvolvimento dos assentamentos.  

O sistema diversificado de produção familiar já vinha sendo discutido pelos 

movimentos sociais do campo, no entanto há dificuldades para sua consolidação, seja 

pelos investimentos insuficientes em políticas públicas voltadas para os assentamentos, 

visto que a orientação macroeconômica do governo federal privilegia setores produtivos 

de grande porte, seja pela permanência da luta pela posse da terra que demanda 

processos organizativos de resistência, em acampamentos54.  

                                                           
54 As famílias permanecem durante anos aguardando decisão judicial sem qualquer apoio governamental 
e quando são assentadas, encontram áreas completamente alteradas. 
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Segundo o coordenador do curso, o conflito posse pela terra, ao mesmo 

tempo em que forjou uma organização sindical forte, por outro lado, atrasou muito em 

termos dos agricultores experimentarem um sistema de produção mais complexo. 

Diferente da Transamazônica que não teve conflito pela terra tão acirrado, porque 

quando chegavam recebiam o lote e um certo apoio das políticas públicas e muito 

rapidamente os agricultores começaram a ver o que era melhor de produzir: o cacau, o 

café, o gado, a roça. Logo tiveram experiências do ponto de vista da produção e hoje 

são referências, muitas delas já consolidadas. Na mesorregião Sudeste os agricultores 

passaram muito tempo brigando pela posse da terra, num processo que não se sabe 

quantos anos vão ficar ali, porque o pistoleiro vem tirar. Numa situação como esta o 

agricultor não pode investir em plantar cacau que demora seis anos para produzir, café 

ou cupuaçu; mal bota a roça e está sempre pronto para ir embora. Isso atrasou, e 

muito, a estabilização da agricultura. E se hoje temos condições de avançar por conta 

dos investimentos que se tem feito em educação, também se tem uma condição muito 

mais alterada pelo desmatamento. Muitos assentamentos são criados em áreas de 

fazenda tomada por pastagens. Aí já são outras dificuldades técnicas que precisam ser 

estudadas. 

A apropriação de tal problemática envolto ao processo produtivo da 

agricultura familiar camponesa levou a elaboração de projetos educacionais em nível 

superior, pelos professores da academia e dirigentes dos movimentos sociais. O 

principal desafio foi realizar experimentos que ajudassem a identificar um sistema de 

produção compatível com a vida no campo, com respeito às temporalidades dos 

sujeitos, às diferenças e seus conhecimentos, contribuindo para a ampliação da 

diversificação de práticas sociais e formas de produzir.  

Um dos argumentos apontados pela Universidade e os movimentos sociais do 

campo para resolução de tal problemática é o investimento em formação em nível 

técnico e superior, de modo a superar a carência de técnicos e agrônomos existentes e 

garantir o atendimento das demandas de assistência técnica às 80 mil famílias 

assentadas na mesorregião Sudeste paraense, o equivalente, em média, a 320 mil 

pessoas. 
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No que se refere a orientação macroeconômica do governo federal, segundo 

o coordenador do curso de Agronomia, a estratégia primou pelo investimento 

governamental às empresas privadas que na mesorregião Sudeste do Pará se deu em 

torno da doação de grandes extensões de terras e a isenção de impostos, enquanto que 

a agricultura familiar ficou em segundo plano. Para o coordenador do curso, há uma 

situação desfavorável que é a orientação mais geral do governo federal que está voltado 

para o agronegócio e a mineração [...]. Por mais que hoje se tenha o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário que pensa políticas voltadas para a reforma agrária e a 

agricultura familiar, mas o investimento na Companhia Vale do Rido Doce (atual VALE) e 

nas Siderurgias do Sudeste do Pará é infinitamente maior do que os investimentos para 

o conjunto dos assentamentos. As estratégicas para a exportação se mantêm porque 

ajudam a garantir o equilíbrio da balança comercial e o superávit primário do país [...]. 

No entanto, elas estão deslocadas daquilo que julgamos ser fundamental para garantir o 

desenvolvimento da região. Por outro lado, ainda que o governo quisesse inverter 

totalmente a prioridade ele teria dificuldades objetivas, porque não acumulamos o 

suficiente para saber qual é o melhor sistema de produção. Aí se cai naqueles 

problemas que não tem resposta, até porque para resolver os problemas das 

siderúrgicas na região plantando eucalipto para fazer carvão se tem grandes pacotes e 

modelos de plantá-lo de maneira homogênea e tem financiamento. Mas para a reforma 

agrária não é isso, porque há diversidade. Não tem o modelo ou pacote, [...] porque 

cada família é única, cada solo é de um jeito, cada situação é específica. Por isso, 

precisa ter uma estrutura de conhecimento, de ciência e tecnologia, de 

assistência técnica, de pesquisa, etc., que não é pequena para dar suporte, de 

fato, a cada família para que elas possam viver com dignidade, pulverizar 

estrutura de aceso a estradas, a escola, a saúde e está não é uma política fácil de ser 

implementada (grifo nosso). 

Embora a política desenvolvida pelo governo militar tenha destinado 

determinados recursos aos projetos de colonização na Amazônia, na mesorregião 

Sudeste do Pará isso não ocorreu. A agricultura familiar dessa mesorregião esteve 

totalmente fora do projeto oficial vinculado a Política de Integração Nacional (imposta a 
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partir dos anos 70), visto que a estratégia de investimento esteve voltada 

exclusivamente para a pecuária extensiva e a mineração55. 

Essa forma de orientação macroeconômica é política, em que está ausente a 

preocupação do poder público em relação produção de alimentos saudáveis e o 

fortalecimento de estratégias de produção pela agricultura familiar. Essa foi uma das 

questões que o curso quis debater, porque há um potencial de produção nos 

assentamentos, segundo os professores da academia, que ainda não foi explorado. 

Os estudos e publicações realizadas pelo Núcleo de Estudos Integrados sobre 

Agricultura Familiar (NEAF) esclarecem a necessidade de avançar no campo do 

conhecimento, no sentido de possibilitar aos agricultores o domínio de técnicas e 

tecnologias existentes, construindo novos conhecimentos capazes de, em diálogo com o 

saber dos agricultores, responder a problemática da produção diante da singularidade 

da agricultura familiar camponesa, oferecendo alternativas de sustentabilidade local. 

De acordo com Sen (2000), a participação ativa dos indivíduos é hoje a mais 

importante “arma” contra políticas oriundas de programas governamentais mais 

comprometidos com o controle do déficit, pagamento de juros a bancos internacionais, 

superávit da balança de pagamentos, etc, do que em proporcionar o desenvolvimento 

social e a liberdade dos indivíduos. Para ele a participação efetiva de cada cidadão fará 

com que os governos sintam-se pressionados pelos movimentos oriundos dos anseios 

populares. E, assim, terão que assumir compromissos de acordo com as reivindicações 

da maioria, e não apenas das classes privilegiadas. Portanto, criticar, participar, 

protestar e se organizar é o diferencial para garantir o direito de liberdade aliado a 

processos de desenvolvimento.  

Em se tratando de políticas públicas de estímulo a produção nos 

assentamentos, o estudo dos créditos oferecido aos assentados como o PRONAF, 

demonstra que eles são recentes na história do Brasil, descontínuos e raramente 

fortalecem a lógica de vida no campo, porque desconsideram as diferentes 

                                                           
55 Contém a maior jazida de ferro do mundo, diversos tipos de minérios, garimpos e inúmeras siderúrgicas 
atuando na exploração desta riqueza. 
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temporalidades, a diversidade de práticas sociais e as formas de produção existente no 

campo. 

Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico do curso de Agronomia tomou 

como referencia a abordagem sistêmica pelo uso de metodologias participativas que 

possibilitam a inserção de práticas de interação entre agrônomos e agricultores e 

permanente comunicação e diálogo que permitisse alcançar aos seguintes objetivos 

específicos:  
 

Fortalecer a parceria entre UFPA, INCRA e MST para realização 
de ações de pesquisa-formação-desenvolvimento na área de 
Ciências Agrárias, potencializando o desenvolvimento de uma 
agricultura familiar adaptada à realidade regional amazônica. 
Integrar representantes de diferentes Assentamentos de 
Reforma Agrária da Amazônia Legal, estimulando o intercâmbio de 
informações entre eles pautados na identificação, problematização e 
reflexão sobre questões comuns e específicas, fortalecendo o 
conhecimento sobre a realidade local e regional. 
Identificar problemas agrícolas e agrários dos Assentamentos de 
Reforma Agrária da Amazônia Legal, refletir e analisar esses problemas e 
buscar soluções com base na integração entre o instrumental 
técnico-científico da academia e o saber empírico-vivencial dos 
agricultores (UFPA, 2003, p. 3). 

 

Esses objetivos, conforme relatórios anuais do curso de Agronomia, foram 

tomados como referencia para avaliar o seu alcance parcial ou total, de modo que eles 

foram subsidiando as ações no curso, ao possibilitar rever equívocos e lacunas da 

formação ao longo do curso. Tais objetivos representam a contraposição da 

Universidade e dos movimentos sociais à formação tradicional desenvolvida na área das 

Ciências Agronômicas, cujo limite está na ausência ou insuficiência do diálogo entre as 

instancias, na centralização das decisões e na formação voltada para atuação na 

indústria rural, porque estimulou a parceria entre instituições e assentamentos, no 

sentido de favorecer o intercâmbio de informações e conhecimento, a reflexão sobre os 

problemas da produção agrícola e a busca de soluções.  

Refletindo sobre o papel da Universidade na formação de profissionais do 

ensino superior, o coordenador do curso aponta para o tipo de formação necessária 

para responder a complexidade do campo, qual seja: profissional envolvido na dinâmica 
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do campo entendedor das necessidades e das outras disputas; porque ter um curso 

superior não é suficiente. Embora seja um elemento importante, ele não tem sentido de 

existir, porque precisa estar articulado a dimensão da luta política, da profissionalização, 

do uso da técnica para que o camponês possa organizar uma nova agricultura, uma 

nova renda e uma nova perspectiva de vida de modo que o assentamento possa 

cumprir uma função de não só resolver o problema dos sem terra, mas que possa 

ajudar a resolver o problema do assentamento. 

Na concepção do movimento social, a atuação do técnico ou agrônomo deve 

ir além da técnica, compreendida como a parte específica da produção, mas, sobretudo, 

entender a realidade existente nos assentamento, procurando intervir com a clareza de 

que os assentados são sujeitos de uma história individual e coletiva.  

Foi com esse propósito que a Universidade e os movimentos sociais, segundo 

um dirigente do MST, desenvolveram o curso de Agronomia para assentados. Nesse 

sentido, segundo o coordenador o Curso de Agronomia foi pensado para resolver as 

especificidades da agricultura camponesa, por isso optamos pela parceria com a 

Universidade/Campus Marabá. Não era qualquer curso, nem qualquer universidade a 

desenvolvê-lo. Tinha que ser um curso com um projeto político-pedagógico que 

respondesse as necessidades, os anseios e as demandas da agricultura e dos 

agricultores. Como a UFPA já tinha uma elaboração do curso de ciências agrárias que 

atuava na perspectiva da agricultura familiar, um grupo de professores que engajados 

com a Educação do Campo, a gente demandou o curso e como a Universidade topou a 

gente se juntou e foi revendo a metodologia, seleção, currículo com acréscimo em 

algumas ementas. Nós não estamos na universidade casualmente, foi uma somatória de 

esforços e de necessidades que nos fizeram estar nela. Evidentemente estamos 

pautados na idéia de que a sociedade brasileira e paraense precisa ter uma visão mais 

progressista do uso dos recursos naturais da sociedade, que precisa enfrentar a 

barbarização do capital, estimular um novo comportamento do ser humano sobre a 

região. E a agroecologia é uma das possibilidades de nos levar a outro terreno que até 

então a gente não cultivava. 
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Estudos realizados pelo Núcleo de Estudos Integrados sobre Agricultura 

Familiar (NEAF/UFPA) constatam que os assentamentos da Amazônia possuem 

características que exigem uma estruturação particular, se comparadas às demais 

regiões do país, entre as quais se destacam: a substituição de grandes áreas de floresta 

por pastagens; a existência de atividades agropecuárias; e, solo com grande perda de 

fertilidade. Tais fatores levam a diminuição da produção agrícola, a necessidade de 

conhecimentos mais aprofundados, tecnologias apropriadas para superação desses 

limites e profissionais formados na visão da Pesquisa-Formação-Desenvolvimento 

(UFPA, 2003). 

Tal problemática forçou a Universidade e os movimentos sociais a propor e 

desenvolver a formação de assentados no âmbito da Educação do Campo em nível 

Superior, com vistas a ajudar a construir soluções aos problemas da produção agrícolas.  

Discutindo sobre a formação no ensino superior, um dirigente da CPT, 

destaca que o ensino superior tem um papel importante na construção do conhecimento 

e também na formação de opinião. A Educação do Campo no ensino superior precisa 

influenciar no mundo da pesquisa, do conhecimento, mas, sobretudo, na assistência 

técnica e extensão rural, porque grande parte dos profissionais da área das Ciências 

Agrárias não está pensando na diversificação, nem está preocupado com a 

sustentabilidade do trabalhador. O modelo de desenvolvimento para esses profissionais 

é extremamente homogêneo. Mas nós não podemos permitir que a produção do 

conhecimento, da pesquisa e da extensão seja predatória. Então, a Educação do Campo 

no ensino superior tem este papel importante de influenciar na formação de 

profissionais que tenham esta preocupação. 

O desafio imposto pelas limitações do processo formativo de profissionais da 

agronomia, em nossa compreensão, contribuiu para a definição dos princípios presente 

no Projeto Político-Pedagógico do curso, quais sejam: 

 

• Forte contato com a realidade, por meio de estágios de campo em 
estabelecimentos agrícolas familiares;  
• Prática e teoria em permanente confronto, uma vez que o 
conteúdo programático das disciplinas tem como base o referencial 
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regional construído e trabalhado a partir das atividades desenvolvidas 
pelas equipes de pesquisa-desenvolvimento;  
• Abordagem sistêmica como ferramenta de apreensão e reflexão 
da realidade e como hierarquizadora das restrições nos diferentes níveis 
estudados (conjunto família-estabelecimento agrícola, localidade, 
região, etc.); Interdisciplinaridade, indispensável para entender a 
complexidade organizada da agricultura familiar; 
• Diálogo permanente com os agricultores, através da parceria com 
suas organizações; 
• Relação constante entre conhecimentos sistematizados e a 
experiência cotidiana dos sujeitos envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem; 
• Aproximar inter e/ou transdisciplinarmente as duas dimensões: 
a pedagógica presente no trabalho da pesquisa agropecuária e 
extensão rural e a produtiva presente na realidade da escola do 
campo (UFPA, 2003, p. 7, grifos nossos). 

 

O estudo do Projeto Político-Pedagógico do Curso e dos relatórios anuais 

possibilita o entendimento de que estes princípios pretenderam não apenas orientar o 

processo formativo do curso, mas principalmente, consolidar a concepção do programa 

Pesquisa-Formação-Desenvolvimento que traz a compreensão sobre o papel decisório 

dos agricultores nas tomadas de decisão sobre os processos de pesquisa e produção, 

fundamentada na concepção de pesquisa e de extensão discutidas por Paulo Freire. 

Esses princípios demarcam a concepção de educação como aquela em que os sujeitos 

constroem e se reconstroem pela dinâmica do diálogo, da investigação e reflexão da 

realidade, na relação com o outro e com os conhecimentos existentes na sociedade. 

 

4.3 O PROCESSO JURÍDICO 
 

No primeiro ano de desenvolvimento do Curso de Agronomia para 

assentados, a UFPA Marabá enfrentou um processo jurídico impetrado pelos alunos da 

Faculdade de Agronomia que acusavam a Universidade de agir com infringência ao 

princípio da isonomia.  

De acordo com uma dirigente do MST, essa atitude reflete os preconceitos 

enfrentados pelos assentados, do mesmo modo que demonstra que a educação não foi 

pensada para todos e sim para uma elite. Os preconceitos enfrentados na universidade 
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pelos assentados foram desafiadores. No curso de Agronomia tivemos uma denúncia, 

por parte dos estudantes do Campus, no Ministério Público pedindo o impedimento dele, 

porque se tratava de um curso para camponeses, buscando negar o direito de um curso 

especial que visava reparar um erro histórico. Com isso a gente vê que é admissível que 

para reparar um erro histórico da sociedade brasileira, a Pedagogia ou Arte vale, vai lá 

pra roça para dar aula, agora ir para o campo da Engenharia, do Direito, da Agronomia 

é ameaçador porque esses cursos sempre foram elitizados, para dar conta do projeto da 

burguesia, é um pouco demais permitir o acesso a ele pelos assentados. 

O processo jurídico foi deferido a favor da Universidade pelo fato do 

Ministério Público entender que esta instituição “cumpre o princípio da igualdade 

material, no gozo de sua autonomia didático-científica e administrativa, dada pela 

norma constitucional” e que “o curso de agronomia, revela-se um instrumento de 

inclusão social que garante ao homem do campo o acesso ao ensino superior, em 

conformidade com a legislação educacional” vigente como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (9394/96) e as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo (BRASIL/MPF, 

2004, p. 3).  

Segundo os professores do núcleo de Educação do Campo, no decorrer do 

curso o preconceito das turmas regulares em relação à turma especial de assentados foi 

superado, principalmente, pelo empenho dos educandos nas atividades desenvolvidas 

tanto em sala de aula, quanto nos eventos e nas místicas desenvolvidas, que marcam a 

Educação do Campo na UFPA-Campus Marabá.  

 

4.4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLÓGICA DO CURSO  
 

A estrutura curricular do curso de Agronomia da UFPA está organizada em 

numa perspectiva integrada articulada por eixos orientadores que aglutinas as 

disciplinas e se articulam entre si, na perspectiva de enfrentar a problemática da 

sustentabilidade da produção no lote, conforme destaco a seguir: 
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Fonte: Projeto Político-Pedagógico do curso de Agronomia da UFPA Marabá, 2000. 

 

Esses eixos agrupam um conjunto de disciplinas como estratégia para 

promover uma maior integração entre os conteúdos e buscam romper com a excessiva 

fragmentação que normalmente ocorre no processo de formação, pautado pelas 

disciplinas isoladas e são desenvolvidas a partir da compreensão do lote como uma 

unidade de produção e se relacionar com diferentes níveis de apreensão da realidade 

que envolve o processo produtivo individual/familiar e coletivo. 

As atividades curriculares envolvidas em cada eixo articulam-se em torno de 

um objetivo geral que orienta as discussões e os conteúdos a serem privilegiados. Dessa 

forma, as problemáticas trabalhadas em cada disciplina tiveram como referência os 

objetivos apontados para cada eixo. Isso significa dizer que as disciplinas não têm um 

objetivo “em si”, mas um objetivo definido a partir do contexto e dos problemas que se 

quer tratar dentro do eixo norteador, de modo a tratar dessas problemáticas (UFPA, 

2001, p. 9). De acordo com o Projeto Político-Pedagógico do curso,  

 

Diferentes níveis de apreensão 

da realidade 

Eixo 1 - Meio Natural Amazônico e o Homem 

Estão incluídas as atividades curriculares que possibilitarão ao 

aluno compreender os fenômenos que ocorrem no meio físico, 

bem como estabelecer seu referencial de percepção sobre o 

mesmo. 

CONJUNTO DE HOMENS E SUAS RELAÇÕES 

TÉCNICAS 

MEIO NATURAL 

Eixo 2 - Sistema de Produção com enfoque 

agroecológico 

Estão incluídas as atividades curriculares que 

possibilitarão ao aluno a compreensão dos fenômenos 

relacionados à realização das produções e da 

complexidade da dupla Família-Estabelecimento, de 

LOTE 

Nível 

PARCELAS 

Eixo 3 – Meio Sócio-Econômico e  

Desenvolvimento Rural 

Estão incluídas as atividades curriculares que possibilitarão ao aluno 

compreender  os  fenômenos  da sociedade e relacioná-los com as 

atividades produtivas, de modo a ser capaz de agir em prol do 
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O problema principal é desenvolver, conjuntamente com as organizações 
de pequenos agricultores, estudos integrados e interdisciplinares 
pautados na compreensão dos sistemas de produção, ao nível de 
pequenos estabelecimentos rurais e de sistemas agrários de diferentes 
regiões do Estado do Pará, procurando-se identificar suas limitações em 
busca de soluções que sejam, de fato, apropriadas ao desenvolvimento 
rural dessa região, mediante técnicas compatíveis com as suas condições 
sociais, econômicas, culturais e ecológicas. São nessas perspectivas que 
são colocados os problemas centrais do curso (UFPA, 2001, p. 22). 

 

O curso se encontra fundamentado nos requisitos exigidos pelas Diretrizes 

Curriculares para o Ensino de Ciências Agrárias e nas Diretrizes Operacionais da 

Educação do Campo, estando organizado de acordo com a estrutura interna da UFPA, 

em núcleos: 1) Núcleo Básico de disciplinas que corresponde a 28,5% da carga horária 

do curso; 2) Núcleo Profissional Essencial correspondente a 57,6%; e, 3) Núcleo 

Profissional Específico que corresponde a 14% da carga horária total, sendo esses 

percentuais contabilizados excluindo-se a carga horária de estágios, e acrescentaram-se 

as disciplinas “Educação do Campo”, “Teoria da Organização Social” e “Filosofia”.  

O foco do curso de Agronomia da UFPA-Campus Marabá é a Agricultura 

familiar camponesa, fato que possibilitou manter a mesma estrutura curricular, 

acrescentando apenas a disciplina Educação do Campo. No entanto, houve flexibilidade 

e autonomia para modificar a metodologia, assumindo-se a alternância de tempos e 

espaços formativos, fundamentado nos princípios da alternância pedagógica56.  

Embora ainda exista a dificuldade na academia, em quebrar a lógica 

disciplinar, a forma como as emendas de cada disciplina foram sendo reconstruídas 

(com a participação dos movimentos sociais), não só buscou responder as necessidades 

e os interesses dos sujeitos do campo, mas, também, caracteriza um alargamento da 

perspectiva disciplinar para uma visão mais ampla que possibilita a relação com 

diferentes campos científicos configurando tanto a transdisciplinaridade. 

                                                           
56 A organização das atividades acadêmicas privilegiando um processo formativo vivenciado em e por 
meio de diferentes tempos, espaços e práticas, articulados entre si. A alternância pedagógica é um dos 
elementos centrais da Pedagogia da Alternância, uma pedagogia de inspiração no modelo francês das 
Maisons Familiales Rurales, que se constitui a base da formação realizada pelos Centros Familiares de 
Formação por Alternância no Brasil: Casas Familiares Rurais e Escolas Famílias Agrícolas. (Fonte: 
ARCAFAR/PA).  
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De acordo com o Projeto Político-Pedagógico o curso se estruturou por meio 

de 10 alternâncias pedagógicas com duração de 180 dias cada57, sendo nove com a 

realização de disciplinas e uma exclusiva para elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso, tendo a pesquisa como eixo articulador entre os eixos, as disciplinas e os três 

tempos que se articulam entre si: tempo-escola58, tempo-comunidade59 e tempo-

escola/retorno60.   

O acompanhamento pedagógico do curso de Agronomia para assentados 

prevê o registro e a avaliação do processo vivenciado de modo a identificar o 

amadurecimento dos educandos envolvidos no curso durante o seu processo de 

vivência. Com isso esperava-se cumprir dois objetivos: 

 

Acumular os elementos formais para comprovação do desempenho dos 
educandos e garantir sua diplomação;  
Acompanhar permanentemente o desempenho dos educandos, buscando 
suprir deficiências específicas, priorizar demandas identificadas e 
promover os ajustes necessários ao funcionamento do curso para que 

                                                           
57 O tempo-escola funciona em regime de internato, sendo desenvolvido nos meses dezembro e janeiro e 
junho e julho; o tempo-comunidade tem duração de 120dias e é vivenciado nos períodos intervalares: 
fevereiro a maio e agosto a novembro, neste período também se realiza os estágios supervisionados; o 
tempo-escola/retorno com a duração de uma semana e se realiza no período do tempo-escola (UFPA, 
2003). 
58 Momento em que os educandos desenvolvem atividades na universidade, o qual se constitui no 
encontro dos educandos com os professores no interior da universidade para realizar estudos, debates, 
intercâmbios e outras atividades subsidiadas por referenciais teóricos a partir de cada disciplina específica 
que compõe o currículo do curso, carga horária de 8 horas/dia, de segunda a sábado. Ao final de cada 
tempo-escola são encaminhadas atividades a serem desenvolvidas pelos educandos no tempo-
comunidade, sejam elas de ordem prática ou teórica, as quais são socializadas no tempo-escola/retorno, 
que se efetiva nos momentos iniciais da etapa seguinte. 
59 Período em que os educandos desenvolvem atividades nos assentamentos, por meio de atividades de 
pesquisa e intervenção, com vistas a manter o vínculo com a terra, com a produção, com os problemas 
da agricultura e com as lutas do assentamento. Nessa perspectiva, oportuniza o desenvolvimento de uma 
maior integração entre os educandos e as famílias assentadas, visando levantar elementos que ajudem a 
construir propostas e soluções a serem desenvolvidas ao longo do curso e viabilizadas na prática cotidiana 
dos assentamentos, com a participação dos assentados, além de possibilitar aos educandos articular 
diferentes disciplinas, por meio do desenvolvimento de atividades que integrem os conteúdos teóricos 
específicos com as atividades práticas totalizadoras. 
60 Espaço de socializadas as atividades desenvolvidas no tempo-comunidade e oportunizadas a reflexão 
sobre a percepção dos educados com base nas experiências vivenciadas por meio da pesquisa e a partir 
das soluções construídas e/ou pendentes. Ele se dá por meio de seminários e trabalhos escritos 
apresentados pelos educandos e avaliados pelos professores e a comunidade no início de cada alternância 
do curso. Os estágios são parte deste processo, mas consta de 200 horas de atividades livres. Assim a 
somatória da carga horária total do curso é de 4.230 horas, com integralização curricular prevista para 
quatro anos e meio (UFPA, 2003). 
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este seja plenamente adaptado a realidade específica da turma em 
questão (UFPA, 2003, p. 22). 

 

Os registros e a avaliação propostos pelo Projeto Político-Pedagógico 

prevêem uma diferenciação em cada tempo, como destaca o projeto político-pedagógico 

do curso: 

 

Tempo-escola: realizada por meio de provas, trabalhos e seminários. 
Tempo-comunidade/estágio supervisionado: supervisão por 
técnicos de nível superior que atuam nos assentamentos e 
acompanhamento pelo corpo docente da UFPA, por meio de relatórios 
elaborados pelos próprios educandos e seus monitores. 
Tempo-escola/retorno: feito por meio de seminários e trabalhos 
escritos e apresentados pelos educandos. 
Término de cada etapa: é feito uma avaliação da mesma em reunião 
entre professores, coordenadores, denominado de memória da etapa. 
Faz-se também uma reflexão sobre a etapa seguinte, inclusive com a 
possibilidade de ajustes em relação à proposta original; 
Acompanhamento final: orientação a elaboração e defesa de um 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, na perspectiva de estimular o 
educando a envolver-se num processo de pesquisa científica, 
relacionando os conceitos e teorias apreendidas ao longo do curso com 
questões concretas e empíricas da sua realidade específica (UFPA, 2003, 
p 23, grifo nosso).  

 

 

O Estágio Supervisionado realizado nos tempos-comunidade poderia ser 

desenvolvido junto a Cooperativas ou Coletivos de Produção do Assentamento do 

educando ou de Assentamentos vizinhos, a Unidades familiares ou patronais que 

desenvolvam atividades inovadoras do ponto de vista da produção, agroindustrialização 

ou comercialização de produtos agropecuários e em instituições de pesquisa e extensão 

agropecuária, públicas ou não, sendo realizada com o acompanhamento de um 

profissional de nível superior, preferencialmente, da área de ciências agrárias. Antes de 

iniciar os estágios os educandos deveriam realizar os seguintes procedimentos:  

 

1º - Identificar a partir dos conteúdos das disciplinas e da sua 
experiência de vida, as áreas de atuação dos engenheiros agrônomos 
que mais lhe chamam a atenção/despertam interesse; 



 

 

 

142 

2º - Reunir-se com o coletivo de produção do seu assentamento (no 
início do TC) para fazer um levantamento das principais demandas 
ligadas aos diferentes aspectos da organização da produção; 
3º - Com base nos seus interesses individuais e nas demandas coletivas, 
negociar com o grupo alguns temas de estágio diferentes que iria 
desenvolver; 
4º - Para cada tema de estágio, informar-se e fazer contato com uma 
unidade de produção / instituição de pesquisa e extensão que 
desenvolve atividades nesse tema. Verificar a possibilidade de realização 
do estágio e a existência de um profissional apto a ser o Supervisor; 
5º - Elaborar, junto com o supervisor, um Plano de Estágio. Esse plano 
contém: identificação do local/grupo/ instituição de realização do 
estágio; descrição sucinta do tipo de atividade realizada, objetivos, 
cronograma de atividades; anexar o currículo do supervisor.  
6º - Após a realização do estágio o educando elabora um relatório do 
estágio e entrega à coordenação do curso na UFPA, juntamente com a 
avaliação do Supervisor. 
7º - Ao final do estágio os educandos devem fazer a apresentação do 
seu estágio junto ao coletivo do seu assentamento e definindo um plano 
de repasse das ações para a comunidade (UFPA, 2007, p. 20). 

 

Além do processo de produção coletiva do conhecimento, o estágio propiciou 

a sistematização de procedimentos (não como receita, mas como processo) de 

intervenção que se pautaram na inter-relação de conhecimentos das pessoas e das 

instituições, cujas diferenças e os conflitos subsistem sem hierarquização e sem 

desigualdade, tendo a educação papel de contribuir para um processo de produção 

diversificado e emancipadora, visto que o estágio teve o propósito de priorizar essa 

forma de produção, a qual tem sido perseguida pelos educandos egressos.  

Nessa perspectiva, o curso quis firmar a concepção do agrônomo-educador, 

cujo papel é ser promotores do diálogo para que os agricultores passem a conhecer e 

dominar as técnicas que lhes permitam construir mudanças nas matrizes tecnológicas e 

produtivas e implementar processos organizativos e produtivos com base nos princípios 

da agroecologia. 
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4.5 OS SUJEITOS QUE COMPÕEM O CURSO DE AGRONOMIA DA UFPA-CAMPUS 

MARABÁ 
 

As entrevistas realizadas com os educandos nos possibilitaram perceber três 

perfiz de professores: aqueles engajados na linha de Educação em Educação do Campo; 

os simpatizantes dessa proposta educacional; aqueles que tem um perfil acadêmico 

tradicional sem envolvimento social, que criticam e discordam do Movimento por uma 

Educação do Campo. O gráfico a seguir destaca o percentual de envolvimento em cada 

uma das adjetivações. 

 

 
Fonte: dados extraídos do relatório final 2009, UFPA Marabá. 

 

Embora 58% dos professores atuantes no curso já estavam engajados na 

linha de Educação do Campo, a atuação dos simpatizantes e daqueles que a criticam 

representou significativa importância, visto que a atuação desses 42% de professores 

possibilitou à academia construir mudanças não apenas nas práticas educativas, mas 

também nas definições estratégicas da instituição, conforme discuto no capítulo V.    

Por outro lado, esse percentual de professores engajados socialmente se 

deve ao fato de que muitos optaram por fazer o concurso no Campus Marabá, porque 

conheciam a história de conflitos e as lutas sociais na região e desejavam vivenciar de 

perto tal experiência. Além disso, segundo o coordenador do curso,  

A história do Campus traz uma relação com os movimentos sociais pela própria 

composição desde o início, pois quando o Campus iniciou com os cursos de graduação para 
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professores (Pedagogia, Letras, Geografia e Matemática) muitos dos professores da educação 

básica que foram alunos destes cursos eram militantes sociais e que posteriormente se 

concursam para a Universidade. Então, eles trazem um histórico e uma experiência que os 

colocam como sujeitos que vão construir no interior da Universidade as possibilidades para a 

construção disso que hoje nós temos vivenciado que é a Educação do Campo.  O grupo de 

professores que chega a partir de 2002 também tem uma história de militância social, o que nos 

colocou em colaboração com estes projetos. Hoje nós temos um elenco de professores que 

estão a frente deste processo que deram continuidade a projetos que se iniciaram em 1998; 

outros, que estão desde o início no Campus, como por exemplo a professora Nilza que foi aluna 

neste Campus e participante dos movimentos sociais, que depois se tornou professora da UFPA 

Marabá e hoje ela coordena o curso de Letras junto ao PRONERA; e aqueles nutrem uma 

simpatia pelos movimentos sociais e/ou que detém um compromisso com a educação e por isso 

participam de experiências como estas da Educação do Campo. 

O processo dialógico desenvolvido fez com que muitos aqueles professores 

que não possuíam engajamento nem simpatia com a Educação do Campo se 

colocassem a atuar no curso, passando a participar das ações da Educação do Campo 

após obter contato com a turma de estudantes assentados e a compartilhar idéias, 

debates e estratégias. Um exemplo disso pode ser observado no depoimento de um 

educando do curso:  

Uma coisa muito interessante que eu considerei neste curso foi quando nós tivemos 

um professor (aqui eu não vou revelar o nome nem a disciplina por uma questão de ética), mas 

quando ele entrou em nossa sala na primeira vez ele deixou a seguinte mensagem: “vocês são 

uns baderneiros, vocês conseguem as coisas na base da pressão, mas comigo aqui é diferente. 

Eu sou o professor, quem é dono da disciplina sou eu, e eu sou o conhecedor cientifico do 

assunto”. E foi um banho de água fria na turma. E a turma começou a interagir na aula, ele 

começou a olhar pra traz e ver quais foram as contribuições das nossas falas; e ele deve ter 

olhado para a sua posição e pensado nos passos a dar a partir dali para compreender o que era 

que estava sendo construído naquela sala de aula, com aqueles alunos. E então, ele começou 

mudar a sua concepção. Ele começou a olhar pra turma com outros olhos, de uma forma 

totalmente inversa da forma como ele chegou a primeira vez na sala. E no final, qual foi o 

resultado disso? Ele se tornou um dos grandes aliados da turma. Resumindo, ele chegou a ir a 

nossa casa nos assentamentos, inclusive em algumas vezes, que ele veio a dar aula em outras 
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turmas. Ele comeu e bebeu com a gente e ele mudou totalmente. Eu tenho certeza que se 

aquele professor não tivesse dado aula pra gente ele não teria mudando a concepção. O grande 

inimigo da humanidade é a pessoa tirar as conclusões por aquilo que você ouve, pelos rótulos.  

Mas grande parte da população faz isso, julga sem conhecer. 

Os educandos que participaram do curso de Agronomia participam 

organicamente das entidades sindicais e movimentos sociais, conforme destaco no 

gráfico a seguir.  

 

 
Fonte: dados extraídos do relatório de execução do curso de Agronomia, UFPA Marabá, 2004. 

 

O engajamento alcança 100% dos educandos, sendo que os integrantes da 

atual Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETRAF) eram militantes do MST 

quando entraram no curso, mas divergências internas o levaram a iniciar o trabalho da 

instituição no Pará. 

Observa-se, com base nas informações do gráfico, que há predominância de 

educandos ligados ao Movimento Sem Terra (MST) o que representa 74% da turma que 

atuam nos três estados (Pará, Maranhão e Tocantins), seguido pelo Movimento de 

Atingidos pela Base de Alcântara (com 11%), com atuação no Maranhão e apenas 2% 

dos educandos da Comissão Pastoral da Terra e na FETAGRI/Cooperativa de Prestação 

de Serviços (COPSERVIÇOS), respectivamente. 
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4.6 A DINÂMICA PEDAGÓGICA VIVENCIADA NO CURSO 

  

Duas estratégias pedagógicas se destacam na implementação do processo 

formativo do curso de Agronomia/Campus Marabá: a pesquisa como estratégia e 

princípio educativo e como eixo articulador dos eixos temáticos, disciplinas e 

atividades do curso; e, a metodologia da alternância pedagógica, como 

propiciadora da materialização da relação teórico-prática e ensino-pesquisa-extensão 

como dimensões intrínsecas.  

Segundo o coordenador do curso, essa estratégia possibilitou que “não se 

jogasse as disciplinas para que os estudantes fizessem as conexões que eles pudessem, 

ao contrário, se estimulou a construção de conexões tendo sempre como referência 

uma unidade de produção”. Este é o diferencial do curso de Agronomia, cujo processo 

propiciou a realização da pesquisa (nos tempos-comunidade), sua sistematização e 

socialização no tempo-escola/retorno como subsídio para aprofundamento/ 

conhecimento da própria realidade.  

A pesquisa como eixo articulador assumiu duas dimensões: a pesquisa 

diagnóstica e os ensaios de instrumentalização. A primeira consistiu na 

elaboração coletiva pelos professores que atuavam em cada tempo escola, considerando 

o eixo em questão, da proposição de diagnósticos. Esse processo resultava na produção 

de um roteiro de orientações para a pesquisa no tempo-comunidade de modo 

interdisciplinar. Ao final do tempo-escola a coordenação do curso tinha a 

responsabilidade de orientar os educandos para a realização das atividades do tempo-

comunidade e/ou do estágio.  

Para viabilizar o diagnóstico os educandos se organizavam em grupos e 

escolhiam uma ou duas famílias do assentamento que se encontravam mais próximos 

geograficamente. Os grupos se reuniam, planejavam, conversavam com as famílias e as 

envolviam nas atividades para realizar conjuntamente o levantamento de tudo que o 

lote possuía: animais e métodos de criação, plantações na horta, roça, pomar, etc. 

Após o diagnóstico realizado, segundo a coordenação do curso, ainda no 

tempo-comunidade os educandos tratavam estatisticamente as informações, 
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organizavam os relatórios e também uma apresentação para o próximo tempo-

escola/retorno, momento em que apresentavam os resultados do diagnóstico por meio 

de seminários. Essas informações foram interagindo com as disciplinas do eixo, 

propiciando reflexões e aprofundamentos sobre as questões estudadas e os problemas 

encontrados/vivenciados.  

A segunda dimensão da pesquisa constou da organização dos educandos em 

grupos para realizar a experimentação agroecológica, vistos como ensaios de 

instrumentalização. Isso se deu pelo plantio, por exemplo, de milho ou de feijão em um 

espaço relativamente pequeno com sementes nativas e híbridas. Esse processo foi 

sendo acompanhado pelos educandos e os assentados, desde a semeadura até a 

colheita.  

Esse ensaio, segundo a coordenação do curso, teve como objetivo identificar 

o que houve de ataque de doenças, pragas, etc e, também, comparar o processo 

produtivo utilizando sementes híbridas e sementes nativas da comunidade. Isso facilitou 

a verificação da diferença, onde tem destaque a resistência da semente nativa. As 

anotações desse processo pelos educandos, foram contribuindo no tratamento 

estatístico e na organização das apresentações nos tempos-comunidade/retorno, que 

serviam de base para o próximo eixo.  

Esse procedimento foi viabilizando, em nossa visão, a compreensão sobre a 

necessidade de ampliação da diversidade de práticas sociais que se caracterizam como 

alternativas ao globalismo localizado, favorecendo pensar a produção diversificada como 

perspectiva contra-hegemônica nos processos produtivos dos assentamentos. 

Analisando sobre o processo de pesquisa vivenciado, o coordenador do curso 

relata que a pesquisar “significou uma forma de fazer o trabalho interdisciplinar, de 

instrumentalização, de ensaio, pois este processo lhes proporcionou inclusive organizar 

o trabalho de iniciação cientifica”.  

Os três eixos temáticos orientadores das ações possibilitaram a integração 

curricular, pois o primeiro, denominado, “Meio Natural Amazônico e o Homem”, deu 

sustentação à proposta porque esteve voltado para “a compreensão do solo, da 

vegetação, do clima, da hidrografia e etc, articulado entre as disciplinas e tendo a 
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unidade de produção como foco de análise”. No tempo-comunidade os educandos 

realizavam o estágio que consta de um diagnóstico capaz de trazer a visão integrada do 

meio biofísico do lote, de modo que “os educandos puderam lançar mão dos 

conhecimentos das disciplinas do eixo, como por exemplo: solo, ecologia, botânica, 

climatologia, para ter uma visão mais integrada do meio biofísico do lote e compreender 

a unidade de produção em sua totalidade”.   

No segundo eixo, denominado “Sistemas de Produção com Enfoque 

Agroecológico”, focalizou os “estudos sobre criação de animais, cultivos agrícolas, 

culturas temporárias e perenes, horticultura, etc”. Tendo como base o conhecimento 

biofísico do diagnóstico anterior, o estágio no lote que neste momento foi sendo 

realizado durante o tempo-comunidade “com o propósito de entender como a família 

organiza os sistemas de produção na perspectiva integrada61”. 

O terceiro e último eixo, denominado “Meio Sócio-econômico e 

Desenvolvimento Rural”, esteve voltado para “pensar a Unidade de Produção e sua 

articulação com a sociedade na qual se está inserida”, pois “o agricultor não está 

isolado, mas articulado na comunidade, ligado a uma associação ou cooperativa, ele 

comercializa no mercado, busca o crédito e acessa as políticas públicas. Então, este é o 

eixo do desenvolvimento rural em que tentamos relacionar as disciplinas para entender 

a relação do agricultor com a sociedade”. 

O que facilitou a consolidação desta estrutura curricular e metodológica, 

segundo o coordenador do curso de Agronomia, foi ter os assentados como educandos, 

pois os educandos já são adaptados as demandas dos agricultores familiares e isso 

facilita entender a sua própria realidade,  pois houve a adaptou a metodologia embora a 

essência do curso foi a mesma, pois na turma regular a gente tem que organizar o estágio para 

levar os alunos para o lote de um agricultor para ele ter uma experiência e nesta turma os 

educandos já moram no lote. Então em cada tempo comunidade ele ia pesquisando, trazendo 

                                                           
61 A diferença é que na perspectiva da agricultura familiar, os educandos conhecem as coisas separadas, 
mas tem que fundamentalmente integra-las para poder entender como elas se articulam na unidade de 
produção familiar, enquanto que na perspectiva da agroindústria a formação recebida é especializada em 
uma única área, por exemplo, na produção de galinha ele se especializa em como criar galinha na granja, 
ou seja, uma produção específica em grande escala. O mesmo ocorre com a produção de grãos. 
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as impressões e vivencias e refletindo os diagnósticos realizados. Talvez se o curso tivesse como 

prioridade a agroindústria, o agronegócio, tivéssemos mais dificuldade de tornar ele interessante 

para o agricultor do assentamento que vive outra realidade, ou correia o risco de trazer o 

assentado para a Universidade e se trabalhar uma realidade tão diferente da dele que as vezes 

ele se encanta e não quer mais voltar pro assentamento dele, ou então ele aproveita pouco do 

curso para o que ele realmente precisa desenvolver o seu próprio assentamento. 

O tempo-comunidade se transformou no tempo da pesquisa e estágio, pois, 

nestes momentos os educandos foram se questionando, realizando diagnósticos, 

envolvendo a comunidade, refletindo sobre a realidade pesquisada, realizando os 

experimentos, levantando os problemas e os elementos que subsidiassem as reflexões 

em sala de aula, como também construído possibilidade, saídas para as problemáticas 

encontradas.  

Segundo o coordenador do curso, houve inovações metodológicas, no que se 

refere a alternância pedagógica, que perpassou por diferentes tempos/espaços 

formativos que se articulam, quais sejam:  

 

1. Alternância de Tempos e Espaços (TE–TC–TE/R): a alternância de 

tempos e espaços formativos consiste na realização de trabalhos em Grupos por 

Proximidade Geográfica; trabalhos Interdisciplinares; relatórios de atividades; 

seminários de socialização; entre outros, portanto foram realizadas nos assentamentos 

de origem dos educandos nos Estados do Pará, Maranhão e Tocantins.  

Esse desenho pedagógico exigiu dos professores um planejamento específico 

tanto da sua disciplina e do conjunto de disciplinas do eixo envolvendo todos os 

professores que atuam em cada alternância quanto na elaboração da proposição do 

tempo-comunidade e no acompanhamento dos tempos-escola e tempos-escola/retorno, 

período de socialização dos diagnósticos. 

O roteiro de trabalho desenvolvido no Tempo-Comunidade exigiu conexão 

planejada propiciando a relação teoria-prática, diferenciando-se, assim, de uma 

perspectiva de ensino presencial e ensino à distância, pois não refere-se apenas ao fato 

do educando estar ou não na sala de aula, uma vez que sua produção no âmbito da 
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pesquisa, estudos, experimentos, produção de relatórios do tempo-comunidade, etc 

serem compõe o seu processo educativo. 

 

2. Visitas Monitoradas: foram atividades de campo realizadas na Serra das 

Andorinhas para discutir a questão da ecologia de forma a subsidiar as pesquisas e 

ampliar a visão crítica dos educandos, cujas atividades forma visitas: a Escola 

Agrotécnica de Araguatins para subsidiar o debate sobre a zootecnia; ao Projeto de 

Assentamento Agroextrativista Praialta Piranheira, com foco na observação sobre o 

extrativismo e o manejo de pastagens; e o Instituto de Permacultura do Cerrado para 

conhecer as construções rurais. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1 – Educandos do curso de Agronomia da UFPA-Campus Marabá na visita a Serra das Andorinhas e ao 
Instituto de Permacultura do Cerrado.  
Fonte: Relatório de execução do curso de Agronomia, UFPA Marabá, 2008. 
 
 

3. Estágios Supervisionados: atividades realizadas por meio de pesquisas, 

como diagnósticos, topografias, experimentos agroecológicos, assistência técnica, 

experiências educacionais, agroindústria, bovinocultura, pequenos animais e agricultura, 

cujos percentuais estão expressos no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

Fonte: IPEC 
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Fonte: dados extraídos do relatório final do curso de Agronomia, UFPA Marabá, 2009. 
 

Com o propósito reforçar o confronto entre teoria e prática e fortalecer o 

diálogo entre o curso e as organizações dos agricultores o estágio supervisionado 

possibilitou ao educando aprofundar sua formação, aprimorando seus conhecimentos e 

contribuindo nas discussões em sala de aula. Os temas específicos de estágio não se 

restringiram a uma decisão apenas individual do educando, mas sim coletiva, a partir do 

diálogo com o conjunto do seu assentamento para que, frente às demandas principais 

levantadas, o educando pudesse aprofundar seus conhecimentos nos temas que mais 

contribuiriam com o conjunto do assentamento.  

Como se pode observar no gráfico acima, quatro áreas de estudo/vivência se 

destacam, representando os interesses dos agricultores assentados pela criação de 

pequenos animais com 8%, desenvolvimento de sistemas agroflorestais de base 

agroecológica com 10% e Agricultura com 11% e Assistência técnica, social e ambiental 

com 71%.  Cada educando cumpriu 300 horas de estágio supervisionado, realizando-o 

junto a instituições de pesquisa e assistência técnica, agroindústrias, cooperativas, 

escolas, etc.  

 

4. Experimentação Agroflorestal–Escola Florestan Fernandes 

Marabá: as atividades de análise física de solos, plantas e organização espacial do lote 

foram desenvolvidas com o acompanhamento dos professores do curso. 
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Figura 2 – Educandos do curso de Agronomia da UFPA-Campus Marabá em visitas nos lotes com 
acompanhamento dos professores.  
Fonte: Relatório de execução do curso de Agronomia, UFPA Marabá, 2008. 
 

5. Avaliação processual: A avaliação do curso e do processo de ensino-

aprendizagem dos educandos esteve presente nos diferentes tempos e espaços do 

processo formativo dos educandos: avaliação pelos parceiros (MST e UFPA); avaliação 

do tempo-escola por professores, alunos e coordenação; e, avaliação dos educandos 

pelos professores e os assentamentos.  

Para cada tempo/espaço de avaliação foi criado uma metodologia de modo a 

envolver todos os participantes (diretos e indiretos) do curso, possibilitando assim, o 

cruzamento da avaliação nos diferentes espaços e tempo. 

A avaliação entre os parceiros constou da estratégia geral com reuniões entre 

os parceiros após cada tempo-escola, em que a metodologia constou da formação de 

dois grupos (um de cada instituição) para avaliar a etapa e planejar a próxima. Coube a 

cada grupo avaliar as ações do projeto, a partir dos objetivos e metas do estabelecidos 

no PPP do curso, atribuindo nota de dez a zero, sob sua atuação e também a do outro 

parceiro, com uma justificativa qualificando-a, seguido da socialização no coletivo. Esse 

processo foi registrado nos relatórios anuais do curso (UFPA, 2004, p. 27). 

A avaliação dos educandos envolvia as atividades no tempo-escola e as ações 

no tempo-comunidade. A metodologia utilizada pelos professores objetivava estabelecer 

uma relação com a turma a partir do conteúdo trabalhado, criando condições de 

participação da turma na construção do conhecimento por meio de socialização da 

pesquisa/estágio realizada no tempo-comunidade, exposição sobre o tema pelo 
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professor, estudo de grupo, exercícios aplicados, seminários, dinâmicas de grupo, 

provas, etc, como também, participação da turma nos debates em sala, leituras, 

eventos e o seu nível de intervenção no processo de construção do conhecimento 

(UFPA, 2009). Um dos limites apresentados na avaliação do tempo-comunidade tem que 

ver com o processo de acompanhamento dos educandos.  

Nesse sentido, o coordenador do curso destaca que, desde quando a gente 

aceitou o desafio de desenvolver o curso a gente sabia que não ia ter equipe para 

acompanhar o trabalho do tempo-comunidade. O acordo era que quem acompanhava 

era o próprio MST. A idéia era aproveitar as equipes de assistência técnica vinculadas ao 

movimento e dar o acompanhamento aos estudantes nos diferentes assentamentos. O 

problema é que os convênios de ATERES são irregulares. Os grupos que estavam numa 

região que tinha equipe de ATER atuando com agrônomos, carro, etc e quando a gente 

recebia os relatórios se percebia que havia tido um acompanhamento maior. Mas os 

grupos que estavam em regiões onde os convênios não saíram ou naquele momento 

foram interrompidos, ficavam mais soltos. Tinha um certo desnível na qualidade dos 

trabalhos em função disso. Uma forma de amenizar isso e estimular as atividades no 

tempo-comunidade, foi desenvolver um sistema de avaliação que não fosse só 

responsabilidade do professor, também era da própria turma e da comunidade. 

Buscando superar a perspectiva da avaliação tradicional e os limites do 

acompanhamento, elaborou-se um sistema de avaliação que foi desenvolvido pela 

Universidade em conjunto com a comunidade. Este sistema pretendia incentivar pela 

nota o envolvimento da comunidade, na perspectiva de envolver ao máximo o educando 

com sua comunidade. Assim, a responsabilidade da nota era dividida entre professor e a 

comunidade. 

Segundo o coordenador do curso, a cada tempo-comunidade, os assentados 

que participaram do processo da pesquisa e dos experimentos junto com os educandos 

levantavam aspectos positivos e negativos da atuação, como também propostas de 

soluções e encaminhavam aos professores e a coordenação do curso. Isso tinha peso 3. 

A avaliação dos professores de cada disciplina tinha peso 7. 
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 Assim, o processo vivenciado expressa que, o educando poderia ter feito um 

trabalho excelente, mas o relatório da comunidade informava que ele o fez sozinho, então ele 

não receberia nota excelente. Mas, as vezes o educando nem fez um trabalho tão aprofundado, 

porém envolveu a comunidade, todo mundo estava participando e sabendo o que se estava 

realizando. Este obteve a nota excelente. Deste modo, aquilo que apareceu como “nó” durante 

o processo de acompanhamento dos educandos no tempo-comunidade – diante irregularidades 

e descontinuidades dos convênios de Assistências Técnica e Extensão Rural (ATER) dificultaram 

tal planejamento/ação – transformou-se em alternativa que viabilizou objetivos e princípios do 

Curso. 

De acordo com o Relatório anual do Curso, o processo avaliativo possibilitou 

combinar elementos para uma reflexão sobre o processo em curso permitindo uma 

readequação das estratégias de implementação do projeto, indispensáveis, diante das 

dificuldades de infra-estrutura vivenciadas e do atraso no repasse das verbas para 

realização das atividades (UFPA, 2004). O processo avaliativo desenvolvido entre os 

parceiros demonstra a dinamicidade das ações coletivas do curso e as responsabilidades 

partilhadas, especialmente, entre UFPA e o MST. 

Observa-se, porém, que o INCRA esteve ausente deste processo coletivo, 

devido a ausência de uma relação mais orgânica com o desenvolvimento pedagógico do 

projeto, limitando-se as questões administrativas. Isso representou, segundo os dois 

parceiros, uma perda significativa para o processo desenvolvido.  

 

6. Trabalho de Conclusão de Curso: as monografias foram produzidas 

individualmente, a partir de numa pesquisa científica realizada pelo educando ao longo 

do curso sob as orientações da disciplina de metodologia de pesquisa e com o apoio de 

um professor orientador. Ao final houve momentos coletivos de qualificação dos 

trabalhos, em que cada educando apresentou o trabalho (em média com 70% já 

concluído) para uma banca composta de seu orientador e mais dois examinadores 

recebendo sugestões para a conclusão do trabalho, que ao serem concluídos foram 

encaminhados às bancas e sua síntese foi apresentada no Seminário Final do Curso, em 

dezembro de 2009. Destaco a seguir, a freqüência de temas trabalhados pelos 
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educandos em suas monografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados extraídos do relatório final 2009, UFPA Marabá. 

 

Esses trabalhos trazem estudos sobre os sistemas de produção nos 

assentamentos (horticultura, apicultura, piscicultura, avicultura, etc), bem como de 

experiências de produção diversificada, de realidades educacionais e organizativas, 

cujos resultados implicam no melhoramento dos processos produtivos com respeito ao 

meio ambiente. 

Assim, as monografias foram desenvolvidas a partir de questões produtivas, 

educativas e organizativas da vivência dos assentamentos, na tentativa de construir 

possíveis caminhos que levassem a solução de determinadas problemáticas por eles 

identificadas durante o tempo comunidade. 

Pelo exposto acima, pode-se afirmar que do ponto de vista qualitativo o curso 

cumpriu com o proposto no Projeto Político-Pedagógico, no que se refere a carga 

horária, a articulação de uma rede de professores e aos objetivos de formar assentados 

e filhos de assentados para atuar na agricultura familiar camponesa, com profissionais 

comprometidos com a construção de o projeto de desenvolvimento do campo. Discuto 

sobre as mudanças provocadas pelo curso de Agronomia no capítulo 5 deste trabalho. 

De acordo com o relatório final 2009, o curso de Agronomia cumpriu uma 

carga horária pouco maior do que o previsto. Isso se deu tanto nos tempos-
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escola/retorno, quanto nos tempos-comunidade, como pode ser visto no gráfico a 

seguir: 
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Fonte: dados extraídos do relatório final 2009, UFPA Marabá. 

 

Os relatórios do curso demonstram que a formação desenvolvida no curso de 

Agronomia “permite uma formação intelectual de uma forma mais madura para pensar 

o setor de produção e a assistência técnica adequada aos assentamentos” e com isso o 

Movimento Sem Terra “passou a ter uma capacidade mais complexa para pensar o 

processo de produção; sobre o que quer com os convênios, com os técnicos e com os 

projetos” (UFPA, 2008).   

O coordenador do curso considera que cada educando do curso de 

Agronomia, pela sua prática, já se constituía como agente social fundamental na 

dinâmica regional, mas necessitava de um profissionalismo e de um aprofundamento 

teórico que a academia pôde oferecer e assim eles passaram a contribuir na construção 

da matriz técnico-científica agroecológica da agricultura familiar camponesa, a qual 

busca, 

Comprometer o ordenamento e a conservação da base dos recursos 
naturais e a orientação do campo tecnológico, que propicie o cuidado 
entorno do natural, da biodiversidade, da viabilidade econômica e da 
sustentabilidade social, desenvolvendo a soberania alimentar com ênfase 
agroecológica para os assentamentos da região, recriando de forma 
pedagógica o trabalho no campo (UFPA, 2003, p. 9). 
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Tomando essa visão como referencial, os educandos passaram, ainda 

durante o curso, a desenvolver uma estreita relação com a realidade dos 

assentamentos, visto que, parte dos assentados, já haviam perdido a relação com a 

terra, outros nunca haviam sido agricultores. E aqueles que tinham o sentimento de 

pertença com a terra se tornaram referencia nos assentamentos, porque passaram a ser 

reconhecidos como agricultores experimentadores, se tornando inclusive parte da 

pesquisa nas monografias dos educandos.  

O diálogo entre os conhecimentos da academia e dos agricultores, entre as 

diferentes áreas, as pessoas e as instituições, bem como as mudanças por ele 

provocadas, seja na Universidade ou na prática dos egressos, compõe o último capítulo 

desse trabalho de pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

DIÁLOGOS E APRENDIZAGENS 

 

Não há utopia verdadeira fora da tensão entre 
a denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável 

e o anúncio de um futuro a ser criado, construído,  
política, estética e eticamente, por homens e mulheres. 

[Paulo Freire] 
 

Este capítulo apresenta a centralidade do diálogo de conhecimentos na 

formação do curso de Agronomia para assentados e destaca algumas mudanças 

provocadas nas práticas de professores e educandos egressos, a partir das ações no 

curso de Agronomia da UFPA Marabá. 

Tais mudanças estão centradas mais no processo do que no resultado, em 

que as realidades locais foram primordiais na orientação das ações desenvolvidas. Desse 

modo, essas realidades ilustram fatores particulares que criaram condições favoráveis 

ao desenvolvimento dos experimentos individuais e/ou coletivos que perpassam pela 

organicidade do assentamento, a dificuldade de produção em áreas de antigas fazendas 

e a busca pela prática da produção diversificada que ajudasse firmar “um bom sistema 

de produção”. 

As práticas desenvolvidas por professores e educandos egressos ajudam a 

compreender o diálogo estabelecido sobre aspectos fundamentais do ensino superior 

que é educar em um contexto do campo paraense envolto a luta pela Reforma Agrária. 

Assim, a Universidade e os assentamentos aqui incluídos contextualizam em um meio 

social específico os elementos históricos e teóricos apresentados nos capítulos 

anteriores. Embora o estudo de caso dos assentamentos conte uma história distinta, há 

temas comuns que os atravessam e revelam, em última análise, algumas das 

potencialidades e dos pontos limitantes dos experimentos.  

Para compreender o potencial e os limites dos experimentos, a análise aqui 

desenvolvida inclui elementos como: breve história dos assentamentos visitados; 

descrição do(s) experimento(s) em desenvolvimento por assentamento; e, limites e 
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potencialidades na visão dos agrônomos, incluindo sucesso, replicação e mudança na 

cultura dos agricultores. 

Qualquer que tenha sido o grau de implementação da experiência 

educacional (pelo curso) e do desenvolvimento dos experimentos nos assentamentos, 

uma virtude mais insistentemente citada foi o caráter facilitador do diálogo entre os 

conhecimentos científicos e os conhecimentos dos agricultores que o curso assumiu, 

visto que o processo formativo estabeleceu uma relação dialógica entre os conceitos do 

senso comum da comunidade assentada e o universo do conhecimento sistematizado 

como estratégia para atingir os objetivos do curso.  

Esse processo possibilitou, segundo os professores, que a problematização do 

conhecimento sobrepunha-se ao conceito de conhecimento como algo limitado e 

cristalizado, os quais foram modificados ao se envolver os educandos e os assentados 

no repensar das práticas e sócio-produtivas. 

Desse modo, o curso de Agronomia se apresenta como articulador de 

conhecimentos (científico e não científicos) na formação de assentados e tal processo 

impactou a organização/produção do conhecimento no ensino superior.  

 

5.1 O DIÁLOGO DE CONHECIMENTOS E AS MUDANÇAS POR ELE PROVOCADAS 

 

O diálogo no curso se estruturou, na visão professores do núcleo de 

Educação do Campo, em quatro dimensões, a saber: entre os conhecimentos da 

academia e os conhecimentos dos agricultores; entre as diferentes áreas do 

conhecimento; entre sujeitos (professores da academia e deles com os educandos 

e, também, entre os educandos, entre eles e os assentados); e, entre as instituições 

envolvidas no processo formativo (academia e os movimentos sociais).  

Esse processo colocou o diálogo como centralidade na formação dos 

educandos assentados, transformando-o em provocador da participação ativa dos 

sujeitos, da construção coletiva do conhecimento e da efetivação de processos político-

pedagógico envolto as instituições envolvidas. 
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Nessa perspectiva, o diálogo se apresenta como um indicador de 

mudanças que impactou as práticas educativas de professores e as práticas sócio-

produtivas dos educandos egressos. Tais impactos podem ser percebidos pelo nível de 

interação social e educativa entre os sujeitos, de engajamento das pessoas e das 

instituições; como também, pelo nível de participação em ações formativas e 

experimentos de base agroecológica; pelo acesso à informação, à tecnologias e à 

comunicação entre os educandos e os assentados; pelos aprendizados adquiridos e os 

conhecimentos construídos/produzidos pelos sujeitos envolvidos. 

Desse modo, o diálogo apresenta-se como dimensão social e educativa, 

realizado pela troca, interação e intercomunicação entre os educandos e os assentados, 

os educandos e os professores, entre os professores e seus pares e, desses com os 

movimentos sociais do campo, por meio da práxis, e dela inseparável, na medida em 

que foi retroalimentando as ações dos sujeitos dialogantes e das instituições parceiras e, 

sendo, ao mesmo tempo, propiciador do encontro de subjetividades que envolveram um 

processo contínuo de estudo-pesquisa-reflexão-ação possibilitadora da construção 

coletiva do conhecimento. 

Isso exigiu dos sujeitos e das instituições envolvidas inter-comunicabilidade, 

pois o ser humano não está sozinho em seu mundo, já que o ato de conhecer não se 

reduz simplesmente a relação entre sujeitos e o seu objeto de conhecimento, sendo 

necessária a relação comunicativa (FREIRE, 1985). 

Em Freire o diálogo não é só um encontro de dois sujeitos que buscam a 

significação das coisas (o saber), mas um encontro que se realiza na práxis, no 

engajamento, no compromisso social. Assim, dialogar não é trocar idéias, pois o diálogo 

que não leva à organização das massas populares e ao fortalecimento dos oprimidos, é 

puro verbalismo (GADOTTI, 1986). 

Desse modo, o diálogo vivenciado no e a partir do curso de Agronomia, em 

minha compreensão, assumiu dimensão horizontal, humana e reflexiva, se constituindo 

estimulador do processo de construção coletiva do conhecimento, atendendo aos 

objetivos do curso e impactando a forma de organização/produção do conhecimento no 

ensino superior.  
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A contribuição do dialogo está expresso no depoimento de uma educanda do 

curso. Para ela:  

A grande questão que fica é que não podemos dizer “eu sou Agrônoma e sei tudo”, 

porque a dinâmica do curso colocou isso em cheque. O Curso possibilitou construir uma base 

muito grande pra gente desenvolver o trabalho, mas para isso precisamos atuar nos 

assentamento junto com os camponeses, traçando um plano de atuação com eles. Temos, de 

um lado, toda uma base teórica adquirida no curso e, de outro, o conhecimento dos 

camponeses e, esses conhecimentos precisam caminhar juntos, pois sem isso nada 

avança. Esses conhecimentos articulados constituem possibilidades na construção 

de algo capaz de transformar o campo, por meio de uma agricultura que produza 

diversificado. O nosso desafio maior não é orientar o agricultor para fazer isso ou aquilo, mas 

fazer com eles, acompanhando, discutindo e detectando os problemas, para que se possa 

reconstruir juntos, sem perder de vista o horizonte que é a construção de um projeto camponês 

para a região Amazônica, pois essa é outra expectativa do movimento. Esse grupo de 

profissionais que está saindo recém formado é engajado nos movimentos sociais e 

ao retornar aos assentamentos está junto com outros companheiros que fizeram o 

nível técnico e também os assentados fazendo discussões sobre como atuar na 

assistência técnica em nossas localidades e na região, porque agora a gente faz com 

mais pé no chão e com indicativo de que temos condições de ir atrás de coisas ou 

pessoas que possam ajudar a pensar saídas e, com clareza de que a construção é 

conjunta [...]. Vejo essa equipe que está nos assentamentos como um grande potencial como 

profissionais e dirigentes, pois o desafio é buscar resolver os problemas do sistema de produção 

juntamente com os assentados (grifo nosso). 

A apropriação do conhecimento da realidade e o contato com os 

conhecimentos sistematizados oportunizaram aos educandos maior clareza sobre os 

limites e as potencialidades dos assentamentos, como também lhes propiciaram 

perceber a importância do diálogo entre os seus conhecimentos e dos assentados com o 

conhecimento científico, possibilitando-lhes conhecer, controlar e dominar os aparatos 

tecnológicos, com vistas a socializar, sem perder de vista a sua razão de ser ou castrar 

a capacidade de conhecer a curiosidade epistemológica (FREIRE, 1977).  
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O acesso ao ensino superior possibilitou a apropriação de técnicas e 

tecnologias que foram permitindo aprofundar conhecimentos já acumulados e dele fazer 

uso, promovendo a autonomia intelectual dos sujeitos aprendizes e sua afirmação como 

sujeitos históricos (FREIRE, 1975), criando reais condições de propor ações técnico-

profissionais que ajudem a melhorar processos produtivos que podem elevar a 

qualidade de vida nos assentamentos.  

Caldart (2002) e Fernandes (2001) sinalizam a importância da educação 

como formação humana que considera que os sujeitos escolarizados e informados têm 

mais condições de reorganizar o próprio campo. Mas também defendem que não se 

trata de qualquer educação, deve-se pensar na educação, formando sujeitos 

capacitados a desenvolver habilidades, questionar e reorganizar conhecimentos e 

saberes. Uma educação que forme sujeitos atentos ao movimento do seu próprio 

pensamento e ao movimento do assentamento e do mundo. 

A apropriação sobre a importância do diálogo entre conhecimentos expressa 

a forma como os educandos assumem a compreensão de que não há pacotes prontos 

para a resolução dos problemas da produção nos assentamentos. Portanto, que as 

soluções precisam ser construídas coletivamente, envolvendo os agricultores assentados 

e os agrônomos, a partir de diagnósticos, pesquisas, estudos, debates, trocas, 

interações, experimentações, problematização, socialização dos processos vivenciados, 

os quais levem em conta os interesses e as temporalidades dos sujeitos envolvidos.  

Isso caracteriza, em minha compreensão, o rompimento da hierarquia 

presente historicamente entre o conhecimento científico e os conhecimentos populares, 

ao mesmo tempo em que possibilitou aprendizados, pela ressignificação dos conteúdos, 

na medida em que o processo desenvolvido propiciou que um novo conhecimento se 

relacionasse com os conhecimentos anteriores adquiridos pela experiência de vida, 

trabalho e organização social. 

Esse processo possibilitou, também, que o curso contribuísse em termos de 

acesso às técnicos e tecnológicos, informações do meio acadêmico para fortalecer os 

conhecimentos existentes e compreensão das limitações existentes, inserindo novos 
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conhecimentos, respeitando-se os ritmos e as temporalidades próprias dos educandos, 

uma vez que  
 

O universo vivencial da classe trabalhadora é extremamente rico em 
termos de cultura, mas precário em termos de conhecimentos mais 
elaborados, que são propriedade quase que exclusiva das elites sociais 
que dificultam ao máximo o acesso da classe trabalhadora a esta forma 
de conhecimento eficaz (CORTELLA, 2008, p. 17).   

 

Desse modo, o ato de empenhar-se no diálogo significou “navegar pelo mar 

das semelhanças suficientes para estabelecer uma comunicação e, das diferenças 

suficientes, para não estar repetindo uns aos outros, em um diálogo que vira monólogo” 

(PERNAMBUCO, 1993, p. 24). Nessa perspectiva, o diálogo se realizou como um 

“encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir e perceber a realidade como 

processo” (FREIRE, 1975, p 18).  

No curso, os estudos, as pesquisas e as reflexões das práticas produtivas 

oportunizaram a apropriação de elementos do conhecimento biofísico para explicar o 

fenômeno em estudo e propor melhorias ao processo produtivo existente nos sistemas 

de produção dos assentamentos que envolvem a apicultura, piscicultura, suinocultura, 

avicultura, fruticultura, horticultura, aléias, sistemas agroflorestais, cultivo de culturas 

perenes e permanentes, entre outros. O resultado do processo formativo no curso pode 

ser percebido no depoimento de um educando egresso. Segundo ele,  

Foram cinco anos de debate entre os movimentos sociais e a Universidade que 

empoderaram a militância do MST, porque hoje nós entramos no INCRA com condições de 

debater as demandas fundiárias e os laudos de vistoria. Isso ajuda também o MST a superar 

ilusões de defender uma área só por razões políticas, pois as vezes do ponto de vista 

agronômico (da qualidade do solo) aquela área não é importante. O movimento se empodera e 

é por isso que os cursos em áreas técnicas tem sido mais questionados que os das áreas 

humanas. 

A apropriação dos conhecimentos da academia possibilitou uma relação de 

complementaridade entre o conhecimento científico e o conhecimento dos agricultores, 

propiciando a compreensão da agricultura familiar camponesa como estratégica em uma 
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mesorregião que somente a mineração e a pecuária extensiva obtiveram lugar no 

projeto de desenvolvimento econômico implementado pelo poder público local, estadual 

e nacional, tanto que tal política exerce forte influência na atuação daqueles assentados 

que ainda acreditam ser a pecuária a melhor alternativa de produção. Essa problemática 

divide opinião entre os assentados e estudiosos da área62. 

Portanto, a não aceitação da visão que defende que estamos fadados a ser 

eternos receptores e transmissores dos conhecimentos ocidentais de forma acrítica, de 

um lado, e a busca pelo respeito e a valorização dos diferentes conhecimentos, pelo 

reconhecimento das diferenças existentes e pela compreensão da diversidade cultural 

da região, de outro, propiciou a superação pelos sujeitos envolvidos, da ciência como 

única forma de conhecimento ou como conhecimento verdadeiro e hierárquico.  

Ao mesmo tempo proporcionou um processo ensino-aprendizagem crítico e 

criativo, pautado nos princípios da educação emancipadora, garantindo o direito de 

acesso ao conhecimento como elemento constituidor da formação humana e 

respeitando as diversas subjetividades e identidades que compõem o contexto social e 

educacional dos povos do campo, proporcionando o seu empoderamento. 

Nesse processo, o conhecimento trabalhado, produzido e sistematizado no 

curso proporcionou um outro olhar dos educandos sobre/para os problemas dos 

assentamentos e, conseqüentemente, a compreensão de que sua atuação como 

agrônomos não é capaz de sozinha construir respostas mais completas, mas que as 

soluções só podem ser satisfatórias se construídas em conjunto com os agricultores 

assentados.  
                                                           
62 Segundo Alencar (2004) há duas posições em relação a pecuarização, uma defendida tanto por Walker 
et al (2000) que compreende a pecuária um como parte das atividades produtivas dentro de uma possível 
diversificação dos sistemas produtivos da agricultura familiar camponesa na medida em que os pequenos 
produtores familiares investem na pecuária como uma forma de diversificar a sua fonte de renda e, 
normalmente, adota sistemas de pecuária mista, mantendo gado de corte e leite quanto por Famaminow 
(1998) que compreende tal combinação permite que os agricultores familiares usem a produção de gado 
como meio de poupança, mas também obter ganhos monetários distribuídos ao longo do ano com a 
produção de leite e, nesse caso, pode ser entendida como uma poupança; e, a outra, defendia por 
Mertens (2002), cujo olhar empresarial privilegia o lucro e a rentabilidade do capital financeiro 
desconsiderando as questões ambiental, cultural e social. No Sudeste paraense predomina a atividade 
pecuária pelos fazendeiros e os latifúndios empresariais, representando, respectivamente, 75,7% e 84,2% 
do valor da produção enquanto a agricultura familiar representa 15,1% e 5,6% que resultam da 
agricultura (COSTA, 2000). 
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Esse amadurecimento, favoreceu a construção coletiva de atividades como 

reuniões, debates, estudos, diagnósticos e experimentações de base agroecológica que 

foram desenvolvidas nos assentamentos seja no curso durante os tempos-comunidade 

seja depois de formados na sua atuação como agrônomos.  

Os depoimentos dos egressos dão conta que a participação da comunidade, 

em especial as famílias envolvidas, tem propiciado a participação nos espaços 

organizativos e produtivos dos experimentos, por conseguinte vem socializando 

conhecimentos científicos e técnicos, bem como possibilitando construir novos 

conhecimentos que estão ajudando a fortalecer e qualificar aquilo que eles produzem 

nos sistemas de produção, além de fortalecer iniciativas de produção diversificada nos 

assentamentos em que atuam. 

Em minha compreensão, a busca do melhoramento da qualidade do alimento 

nos assentamentos, sem perder de vista a organização dos sistemas de produção na 

perspectiva integrada e a relação do assentado com a sociedade, tem sido a tônica das 

práticas desenvolvidas pelos educandos egressos nos assentamentos, pois os processos 

sócio-produtivos vivenciados refletem a apropriação do conhecimento da área das 

Ciências Agronômicas e da realidade adquiridos/aprofundados pelas 

pesquisas/diagnósticos no decorrer dos cinco anos de formação. 

Assim, o modo de apropriação do conhecimento se fez pela reflexão sobre a 

realidade e as práticas sócio-produtivas, nas ações nos assentamentos e nos lotes, nos 

espaços organizativos e nas experimentações agroecológicas. Esse processo oportunizou 

a apropriação de elementos técnicos como conhecimento necessário e vinculado a uma 

política e uma forma de pensamento sobre a agricultura de base agroecológica.  

Entender esse processo, para os educandos egressos, foi fundamental, 

porque conduz à humanização, a deslocar-se de uma concepção de meio como suporte, 

para a idéia de mundo passível de transformação, evitando assim, a “maquinização” ou 

animalização instintiva dos seres humanos (FREIRE, 1977). 

Nesse sentido, para os educandos egressos, o que esteve em questão no 

debate sobre o acesso as técnicas e tecnologias foi a necessidade de fortalecer o 

sistema de produção de base familiar para possibilitar a sustentabilidade da vida no 
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campo e mudar os referenciais técnicos historicamente implementados na área das 

Ciências Agronômicas. É por isso que para os movimentos sociais do campo, segundo 

dirigente do MST,  [...] ter acesso as tecnologias significa avançar no enfrentamento 

que o assentamento está fazendo a essa dinâmica da monocultura [...], e avançar no 

processo da produção diversificada, o que exige elevar o nível de conhecimento, nível 

de leitura e de domínio sobre a gestão dos sistemas de produção.  

De acordo com os educandos egressos, os professores do núcleo de 

Educação do Campo e os dirigentes dos Movimentos sociais do campo, o dialógico foi 

contínuo e se deu não apenas como troca de idéias e experiências, mas por discussões 

polêmicas em torno da construção do processo formativo, em que os consensos 

possíveis propiciaram que as tomadas de decisões fossem coletivas, provocando um 

pensar e um agir crítico e reflexivo com o outro, materializando assim, a 

intercomunicação entre sujeitos, conhecimentos e instituições, com o propósito de 

intervir na realidade dos assentamentos.  

Esse processo também provocou mudanças que impactaram a estrutura 

curricular, metodológica, cultural e política do ensino superior, na medida em que 

ressignificou a forma como a academia organiza/produz conhecimento tanto pela 

inserção da pesquisa como princípio e estratégia educativa quanto da alternância 

pedagógica63 como viabilizadora da educação em tempos e espaços formativos, ambos 

como materializadores da inter-relação de conhecimentos, porque contribuiu na 

consolidação da matriz técnico-científica agroecológica em construção nessa 

mesorregião.  

Essa ressignificação, na visão dos professores do núcleo de Educação do 

Campo, se deu na perspectiva da pesquisa-ação, em que a pesquisa assumiu a 

                                                           
63 Consiste no processo de alternar, articular e integrar diferentes momentos e atividades de formação na 
própria escola (estudo, oficinas, palestras, visitas, experimentação agrícola, sessão de vídeo, festejos, 
lazer, etc.) e nas comunidades (estudo, experimentações, diagnósticos, estágios, atividades, etc.), tendo 
a pesquisa da realidade como ponto de partida do processo educativo e de chegada, na organização dos 
tempos, espaços e atividades desenvolvidas nos diferentes tempos-espaços formativos.  Para 
aprofundamento ver o terceiro capítulo da dissertação de mestrado de SCALABRIN. Rosemeri. Caminhos e 
Descaminhos da Educação na Transamazônica: ressignificando o saber cotidiano e as práticas educativas 
de educadores(as) do campo, 2008. 
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dimensão de articuladora dos eixos temáticos (articulando as disciplinas, as atividades 

de pesquisa, estágios e seminários), materializadora da relação entre teórico-prática e 

ensino-pesquisa-extensão, e, caracterizadora de mudança estrutural nos cursos de 

formação superior desta instituição. O coordenador do curso de Pedagogia relata como 

esse processo foi sendo desenvolvido. Segundo ele,  

Os Cursos Superiores da Educação do Campo a cada etapa possuem uma temática 

que centraliza, articula e integra as atividades de pesquisa, estágio e as disciplinas. 

Considerando que temos resistências na Universidade com relação às disciplinas, pois os 

professores discutem sobre interdisciplinaridade, mas ainda não se abrem e não se dedicam a 

fazer um trabalho interdisciplinar por completo e ainda se prendem nas disciplinas, para 

trabalhar com isso, as disciplinas são tomadas como referência para a formação que vai 

acontecer e as temáticas como centro articulador do processo, a gente planeja as 

atividades de pesquisa na comunidade e as disciplinas tendo em vista estas 

temáticas e o que dados podem ser gerados por esta pesquisa. Os alunos elaboraram 

junto com a professora da disciplina Pesquisa e Metodologia Científicos instrumentos de 

pesquisa e metodologia de pesquisa para fazer a coleta desse material nas suas comunidades. 

Quando eles voltam para a outra etapa na Universidade eles tem novamente a oficina de 

pesquisa, momento em que eles debatem como foi a pesquisa, avaliam o que foi feito e 

organizam os dados e fazem as exposições para os professores. A professora traz novos textos 

sobre pesquisa em educação e vai reorientando. A cada etapa que os alunos vão fazer a 

pesquisa e a professora introduz uma nova metodologia: se agora foi pesquisa com questionário 

fechado ou entrevista semi-estruturada, na próxima ela vai fazer pesquisa com questões abertas 

e observação de campo. Eles vão sendo organizados para exercitar a pesquisa de acordo com 

uma programação em que cada momento ela vai introduzindo novas questões, discussões em 

torno do que é a pesquisa, como fazer pesquisa, etc (grifo nosso). 

A apropriação do conhecimento pelo diálogo entre conhecimentos, sujeitos e 

instituições contribuiu na consolidação da matriz da educação do campo assumindo 

como referência a organização curricular pela tematização que se pautou pela visão de 

“universidade de idéias” em que a reorganização curricular se viabilizou pela inserção de 

eixos articuladores.  
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Para Freire (1975), a tematização da realidade é a base para uma educação 

crítica, criativa e dialógica, que se faz por meio de ações coletivas como fomentadoras 

das mudanças sociais, econômicas e políticas, em que teoria e prática não se separam, 

ao contrário, se realizam de forma intrínseca. Assim, a tematização não é um a priori 

pronto e acabado, é o resultado de uma pesquisa participativa realizada pelos sujeitos 

envolvidos no processo educativo. 

A apropriação do conhecimento pela pesquisa instigou de modo diferenciado 

a possibilidade de intervenção consolidando, segundo o coordenador do curso de 

Pedagogia, a relação entre teoria-prática e entre ensino-pesquisa-extensão enquanto 

dimensões intrínsecas. Para esse coordenador,  

A Educação do Campo tem gerado dentro da Universidade mudanças profundas. 

[...] a gente tinha um projeto desde 1997 que teoricamente era muito avançado, tinha um texto 

avançado porque trazia os princípios da pesquisa e do trabalho; pautava a educação pela práxis, 

mas não havia isso sendo materializado na formação dos alunos de uma maneira geral. Foram 

os cursos de Educação do Campo que nos trouxeram esta possibilidade da materialização 

daquilo que já estava no discurso e na proposta pedagógica dos cursos. Esses cursos também 

nos provocaram rever as dinâmicas no que se refere ao currículo, a pesquisa e a metodologia. 

O afastamento das práticas tradicionais de ensino que seguem um plano 

curricular estático estabelecido fora do contexto, confrontou-se com sues princípios 

teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que propiciou constante reflexão sobre 

as práticas educativas. 

De um ponto de vista analítico, parece que o grau em que os professores, 

individualmente ou no seu conjunto, puderam transformar a sua ação educativa vai para 

além da sala de aula, na medida em que o conhecimento universal foi interagindo com 

os conhecimentos dos agricultores. 

Assim, o processo formativo pautado da inter-relação de conhecimentos 

oportunizou aos educandos e aos professores perceberem que os “saberes se 

complementam, não se sobrepõem [...]” se materializando pela sua articulação, não 

pela dissociação, pois a separação  “produz o basismo, negando validade à teoria; o 

elitismo teoricista, negando validade à prática” (FREIRE, 1975, p. 12).  
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Essa articulação fez com que a pesquisa/investigação da realidade se 

caracterizasse como subsidiadora de experimentações de referência agroecológica e de 

reflexões teórico-prática, tornando possível a interação contínua em busca de sentidos e 

significados ao processo educativo, em que as temporalidades foram respeitadas e 

valorizadas, possibilitando que os sujeitos se libertassem do estatuto de resíduo que 

foram colocados seus conhecimentos (SANTOS, 2006). Isso foi possível, na medida em 

que foi havendo o reconhecimento, pelos próprios educandos assentados, da existência 

de uma multitemporalidade64 construtiva do campo e da sociedade.  

A relação teórico-prática pode ser percebida na forma como a alternância 

pedagógica foi concebida e vivenciada, tendo como pressupostos a formação integral, o 

currículo em movimento, a articulação entre diferentes tempos e espaços de formação, 

o respeito e a valorização aos diferentes conhecimentos existentes, entre outros. Já a 

relação ensino-pesquisa-extensão encontra-se na dimensão do trabalho, da cultura e da 

pesquisa como princípios educativos e, se efetivou pela materialização da pesquisa-ação 

e pelo incentivo às diversas formas de organização (iniciativas de cooperação, 

associativismo e cooperativismo), com vistas ao fortalecimento da agricultura familiar.  

Assim, a intensidade da relação entre teoria e prática propiciou a 

compreensão de que em toda prática há uma teoria e toda teoria foi pensada e 

repensada a partir de uma prática, ao mesmo tem em que a pesquisa se caracterizou 

como indicador de qualidade e efetividade do ensino na Universidade. Isso pode ser 

percebido pela forma como ocorreu a inserção da alternância pedagógica e da pesquisa 

como princípio/estratégia educativa nos cursos intervalares da universidade, que antes 

não possuíam essa dinâmica.  

Em minha compreensão a pesquisa e a alternância exerceram papel 

fundamental no processo de formação dos agrônomos, na medida em que viabilizaram 

a construção de conhecimentos pela prática da diagnosticação da realidade social e 

produtiva e, ainda como subsidiadora do processo de aprendizagem nas diferentes 

                                                           
64 É entendida como potencialmente favorável à superação dos erros cometidos pela modernidade em 
nome do desenvolvimento e do progresso, os quais se pautam na crença de uma “racionalidade global da 
vida social única” e isso tem gerado uma “irracionalidade global (SANTOS, 1997, p. 102). 
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áreas do conhecimento e do acesso às técnicas e tecnologias, uma vez que a realidade 

foi sendo compreendida como objeto do conhecimento e de investigação a ser 

conhecido por esses sujeitos que diferencialmente a vivem, cada um a seu tempo e a 

seu modo. 

Esse processo de conhecer a realidade social possibilitou vivenciar aquilo que 

Freire (1996) defendera como necessário a ação do técnico-educador, em que a se faz 

necessário a construção de uma consciência sobre si e sobre o mundo, permitindo aos 

seres humanos a possibilidade de se assumir como sujeito produtor de novos 

conhecimentos, fazendo-se na práxis.  

Para os professores, a pesquisa e a alternância pedagógica se constituíram 

como elementos mediatizadores da construção/produção do conhecimento, criando 

condições para a proposição de ações técnico-científicas que ajudassem na construção 

de estratégias produtivas nos assentamentos, as quais buscaram contribuir no 

desenvolvimento dos experimentos nos assentamentos durante e posteriormente ao 

curso. Esse processo se pautou na concepção do Programa Pesquisa-Formação-

Desenvolvimento (conforme discutimos no capítulo 3), que tem a abordagem sistêmica 

como ferramenta de apreensão e reflexão da realidade em seus diferentes níveis, como 

conjunto família-estabelecimento agrícola, localidade, mesorregião e região Amazônica, 

em que prática e teoria estão em permanente confronto. 

Nesse processo, o diálogo envolto ao processo de construção do 

conhecimento efetivou também pela constante “vigilância” por parte dos professores do 

núcleo de Educação do Campo, do Movimento Sem Terra (MST) e das famílias 

assentadas envolvidas, de modo que nenhum sujeito que participou das ações se 

descuidasse com o aspecto da participação ativa de todos e em cada tempos-

comunidade. 

Essa “vigilância” se tornou ainda mais significativa, em nossa compreensão, 

na medida em que ocorreu o envolvimento das famílias assentadas na realização dos 

diagnósticos e das experimentações, como forma não apenas de superar as dificuldades 

de acompanhamento pela Universidade e movimentos sociais, especialmente pelo 

pequeno quadro de profissionais e recursos financeiros insuficientes para realizá-lo a 
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contento; mas principalmente, por propiciar a interação, troca e inter-relação entre 

conhecimentos, tendo como maior impacto, a superação das resistências dos pais em 

inserir elementos desconhecidos nos processos produtivos.   

Tal processo se deve a forma como se desenvolveu o acompanhamento dos 

estudos, experimentos e das ações no tempo-comunidade, o qual tem que ver com a 

concepção de pesquisa participante discutida por Freire (1981, p. 35), em que fazendo 

pesquisa “educo e estou me educando com os grupos populares, voltando à área para 

por em prática os resultados da pesquisa não estou somente educando ou sendo 

educado, mas estou pesquisando outra vez”, de modo que pesquisar e educar se 

identificam em um permanente e dinâmico movimento, possibilitando materializar 

diferentes dimensões do processo de construção do conhecimento de foram intrínseca.  

O coordenador do curso de Agronomia evidencia como o processo de 

pesquisa foi desenvolvido no curso: 

Desenvolvemos dois tipos de pesquisa: uma foi o diagnóstico sobre o sistema de 

produção, onde em grupo os estudantes faziam diagnósticos exaustivos sobre o funcionamento 

do sistema de produção destas famílias. Se naquela etapa teve as disciplinas Zootecnia, 

Fitotecnia e Olericultura no tempo-comunidade os estudantes teriam que fazer o levantamento 

de todos os animais que a família criava, o método de criação, tudo o que eles plantavam, 

identificar cada atividade na horta, na roça, no pomar, etc. Quando eles voltavam para o tempo-

escola/retorno eles traziam estas informações organizadas para apresentar, servindo de base 

para outras disciplinas que iam aproveitar este material e ir mais além; a outra, foi os ensaios 

de experimentação agroecológica que a gente fez. Teve uma etapa em que eles tiveram as 

disciplinas Estatística, Fitopatologia, Genética e etc, que mexem com doenças de plantas, pragas 

e etc. No tempo-escola cada grupo fez o plantio de milho ou de feijão num espaço 

relativamente pequeno, acompanhou desde a semeadura até a colheita e foi identificando tudo 

que teve de ataque de doenças e pragas. Eles compararam duas sementes, uma semente 

híbrida e outra nativa da comunidade, para ver se tinha diferença na resistência e deviam 

anotar tudo isto e dar um tratamento estatístico. Está também é uma forma de fazer o trabalho 

interdisciplinar, de instrumentação, de ensaio[...]. Embora a essência do curso de Agronomia 

seja a mesma para as turmas regulares e para a turma especial financiada pelo PRONERA, 

trabalhar com os alunos assentados não foi difícil, porque eles já vivenciam o cotidiano do 
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assentamento. Isso facilita entender a sua própria realidade e possibilita desenvolver as 

atividades em cada tempo-comunidade ao longo de todo o curso, visto que o tempo 

comunidade é o tempo também da pesquisa, é o momento onde os alunos levantam 

questionamentos, diagnosticam para depois trazer elementos para discutir no tempo-escola e aí 

volta para o tempo-comunidade e/ou o estágio com mais elementos. Após a experiência do 

PRONERA nós já incorporamos a alternância e a pesquisa nas turmas regulares, mas a diferença 

é que na turma do PRONERA os estudantes vão para suas casas e nas turmas regulares a gente 

tem que articular para uma família receber o estudante. 

Embora o diagnóstico da realidade social e produtiva dos assentamentos 

tenha propiciado o aprofundamento de conhecimentos sobre as diferentes realidades 

que envolvem a diversidade de povos do campo, sua cultura e o potencial produtivo nos 

assentamentos, há de se reconhecer que esse diagnóstico não tem avançado no sentido 

de apresentar, como foco principal das atividades de pesquisa e experimentações, a 

preocupação com o que pensam os sujeitos assentados sobre a sua realidade, 

centrando-se, prioritariamente, no aspecto biofísico do lote.  

Os ensaios de experimentação agroecológica são compreendidos como 

referência tecnológica para fortalecer um projeto de desenvolvimento do campo, com o 

propósito de incorporar critérios de qualidade e relevância social na diagnosticação e 

reflexão da realidade, que se restringe a questão produtiva. Nesse sentido, não garante 

a voz dos agricultores assentados no processo de construção do currículo. 

Ao vivenciar o exercício da pesquisa/diagnóstico e sua sistematização, por 

meio da alternância de tempos e espaços formativos, de forma intrínseca, os educandos 

e os assentados se tornaram construtores de novos conhecimentos sobre a realidade 

produtiva, o que propiciou a superação da visão que reduz os agricultores a objeto da 

ação pesquisada, na medida em que houve a participação direta e a ingerência dos 

núcleos de produção dos assentamentos no processo de definição, desenvolvimento e 

de estudo dos resultados dos diagnósticos e estágios junto ao assentamento, 

configurando assim a pesquisa como ato de conhecimento, que tem como “sujeito 

cognoscente, de um lado, os pesquisadores, e de outro, os grupos populares” (FREIRE, 

1981, p. 35).   
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Essa perspectiva de pesquisa esteve coerente com a visão de pesquisa como 

ato de conhecimento proposta por Freire (1981) e se firmou como a diferença de modos 

pessoais e culturais de ser, de sentir e de pensar, onde antes a ciência “neutra” 

construía uma desigualdade, que tem tornado possível o diálogo entre diferentes 

conhecimentos. Um diálogo que não está a procura da verdade, ao contrário, um 

diálogo frágil, confiável, múltiplo e capaz de chegar a alguma unidade, porque em busca 

de novos sentidos e significados na interpretação de uma realidade de vida social, não 

definitivos, mas compartilháveis pelo trabalho pedagógico que se desafia a interpretar a 

realidade para modificá-la. 

Desse modo, a pesquisa desenvolvida se contrapôs as estratégias de 

desenvolvimento ligadas ao paradigma produtivista-tecnicista, cuja principal 

problemática se encontra na formação do profissional de Ciências Agrárias, que se 

pauta na lógica da transmissão de conhecimentos e na transferência de tecnologia 

(SIMÕES, 2001).  

Para o MST, o acesso ao conhecimento da academia pelos assentados fez 

com que a pesquisa passasse a ser incorporada com mais força na vida dos assentados 

e isso tem contribuído no desenvolvimento da produção de base agroecológicas, bem 

como no debate do setor de produção do MST.  

Nesse sentido, o referido curso subverteu a burocratização da administração 

universitária criando uma nova qualidade social por parte da academia. Essa subversão 

se materializou pela reformulação do Plano de Gestão e dos Projetos Político Pedagógico 

do Curso de Agronomia, Letra e Pedagogia com a reorganização curricular, 

metodológica e estrutural que se caracterizou pela inserção da pesquisa, da alternância 

pedagógica, da interdisciplinaridade, da participação social pelo diálogo, tendo destaque 

a relação entre Agronomia e Pedagogia. 

Esse processo propiciou rever a forma como está estruturado o conhecimento 

científico – que é disciplinar, fragmentado, descontextualizado da realidade social – ao 

mesmo tempo em que tem contribuído na construção de uma educação contextualizada 

tendo como referencial a matriz da Educação do Campo, ressignificando a ação 

formativa na Universidade e possibilitando, segundo os professores do núcleo de 



 

 

 

174 

Educação do Campo, vivenciar na academia outras formas, que não a tradicional, de 

lidar com o conhecimento. Para a coordenadora do curso de Letras tal vivência reflete 

que,  

O curso de Agronomia, inicialmente, e os cursos de Letras e Pedagogia do Campo, 

posteriormente, propiciaram uma avaliação e o redirecionamento dos cursos regulares da 

Universidade nos seus princípios teórico-metodológicos, na medida em que oportunizou a 

reflexão e um novo olhar sobre os projetos político-pedagógicos desses cursos. Com isso eles 

passaram a ser repensados em sua estrutura curricular e em seu desenho curricular. Na 

verdade, os cursos de Educação do Campo estão sempre dialogando com os cursos regulares e 

intervalares [da UFPA Marabá] por meio de debates em reuniões, eventos, processos formativos 

e na atuação dos professores nos cursos de Educação do Campo e isso tem se constituído em 

uma dinâmica que possibilitou repensá-los e ressignificá-los. Os professores que atuam nos 

cursos regulares e que passaram pelos cursos da Educação do Campo tiveram a oportunidade 

de vivenciar uma dinâmica diferenciada e isso tem modificado suas práticas educativas. Nesse 

processo, a questão mais importante foi tomar a pesquisa como princípio formativo. Acredito 

que a continuidade dos cursos do PRONERA em nível superior – antes a experiência era com a 

educação básica – vem servindo como parâmetros para a reavaliação dos cursos internamente 

na Universidade, mostrando que é possível avançar, apesar do engessamento que a estrutura 

institucional possui. 

A criação dos grupos de pesquisa na academia envolvendo alunos dos cursos 

de Educação do Campo e alunos dos cursos regulares é parte da reflexão das práticas 

educativas que fez romper preconceitos, possibilitando, segundo os professores do 

núcleo de Educação do Campo, a troca de experiências e conhecimentos entre os 

educandos dos cursos regulares e intervalares com os educandos dos cursos da 

Educação do Campo voltado para assentados. Além disso, tem propiciado a 

compreensão sobre os modos de produção agrícola existente na mesorregião Sudeste 

paraense, firmando a produção agroecológica como referência para a academia. 

Isso vem contribuindo para a superação do preconceito de educandos, 

professores e das direções da academia em relação aos educandos assentados, pela 

valorização e reconhecimento de seus conhecimentos, da centralidade da agricultura 

familiar na região, da importância da inserção da pesquisa e da alternância pedagógica 
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nos PPP dos cursos.  O coordenador do curso de Pedagogia explica como o processo foi 

desenvolvido. Para ele,  

Assumir o princípio da alternância pedagógica nos cursos regulares do Campus 

Marabá é resultado daquilo que a gente fez nos cursos de graduação de Agronomia, Letras e 

Pedagogia do Campo. A parceria com os grupos de educação dos movimentos sociais, 

principalmente do MST, possibilitou pensar a metodologia de uma forma em que se 

incorporasse nos cursos de graduação elementos da educação popular, da teoria freireana e da 

educação do MST. Estes cursos de Educação do Campo são cursos especiais desenvolvidos na 

forma de cursos intervalares que quando os alunos voltam para suas comunidades eles 

desenvolvem também atividades acadêmicas como: pesquisas, estudos e estágios. E todo este 

material produzido neste período da inter-etapa (período em que eles estão em seus 

assentamentos ou comunidades) é trazido para dentro da Universidade, é produzido relatórios, 

apresentações, seminários tornando-se a base para o curso na etapa. Antes destas experiências 

dos cursos superiores da Educação do Campo, inicialmente do curso de Agronomia e, 

posteriormente, de Letras e de Pedagogia do Campo, a Universidade fazia cursos intervalares 

(que são os cursos de férias julho/agosto, janeiro/fevereiro), mas nas inter-etapas (de março a 

junho e de setembro a dezembro, período em que os alunos ficam em seus municípios) os 

alunos não desenvolviam nenhuma atividade direcionada proposta pelos cursos.  

A apropriação dos tempos e espaços formativos de modo diferenciado 

instigou possibilidades de intervenção seja em torno do “[...] momento em que 

conhecemos o conhecimento existente produzido que representa, preponderantemente, 

o da docência, o de ensinar e aprender conteúdos” como o momento em que 

“produzimos o novo conhecimento, é preponderantemente, o momento da pesquisa” 

(FREIRE, 1992, p. 192). Compreendendo-os como momentos intrínsecos, pois não é 

possível separá-los um do outro mecanicamente, pois “não há docência verdadeira em 

cujo processo não se encontre a pesquisa como pergunta, como indagação, curiosidade, 

criatividade, assim como não há pesquisa, cujo andamento necessariamente não se 

aprenda porque se conhece e não se ensina porque se aprende” (FREIRE, 1992, p. 

192). 

Essa diversidade de atividades integradas revela formas e tempos próprios de 

organização e produção de conhecimentos que foram dando sentido e significado ao 
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processo formativo e a vida dos sujeitos envolvidos. Segundo Molina (2003, p. 124) 

“esta é uma das marcas centrais deste paradigma da Educação do Campo: o esforço de 

associar a educação à organização da produção agrícola, aos valores que se quer 

instituir nas relações de trabalho no campo”.  

Nessa perspectiva, o processo construído ao longo do curso buscou superar 

as limitações do conhecimento que está na base material da existência humana, que é a 

superioridade do conhecimento científico, colocando em diálogo os conhecimentos de 

áreas distintas como, em especial da Agronomia com a Pedagogia, facilitando com isso, 

a inter-relação desses conhecimentos com os conhecimentos dos agricultores.  

Assim, o diálogo realizado entre as diferentes áreas do conhecimento 

caracteriza-se pela interdisciplinaridade que buscou superar, segundo os 

professores do núcleo da Educação do campo, a fragmentação do conhecimento 

acadêmico, as ações isoladas na formação dos educandos, assim como, construir 

coletivamente o currículo em um tempo-espaço sócio-histórico e cultural mais 

aproximado ao cotidiano dos educandos, aumentando, com isso, a eficácia das práticas 

educativas dos educadores.  

A opção por vivenciar práticas interdisciplinares no curso possibilitou assumi-

las como paradigma, processo e ferramenta educacional, tendo a multi-referencialidade 

como método, permitindo a contribuição de aportes teóricos de diversas abordagens 

sem, contudo, cair no ecletismo (MORIN, 2000). A coordenadora do curso de Letras do 

Campo relata como esse processo se desenvolveu. Segundo ela,  

Em 1998, pela luta e força dos movimentos sociais do campo desta região pela 

primeira vez o movimento social endereçou a Universidade uma demanda de formação dos 

sujeitos do campo. Embora o Campus viesse integrando atividades e diálogo com os 

movimentos sociais, principalmente pelo o Centro Agroambiental do Tocantins (CAT) e alguns 

professores que vinham dialogando com os movimentos sociais da região e escrevendo as teses 

de mestrado e etc, foi com a produção escrita do primeiro projeto de formação do PRONRA que 

o grupo de professores da universidade entendeu que um curso só não poderia construir esta 

proposta. Deste então, os cursos de Letras, Geografia e Matemática integraram este diálogo 

ainda tênue, mas investindo na construção conjunta do projeto de alfabetização para 
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assentados. E se entendeu para a escolarização dos monitores no II segmento do ensino 

fundamental. A nova versão deste projeto foi a escolarização para o ensino médio, turma que 

hoje temos não só nos cursos de graduação do PROENRA em Marabá (na Agronomia, Letras, 

Pedagogia), mas também em outros cursos do país em Educação do Campo, na área de arte, 

história, etc. Hoje após mais de seis anos de atuação no ensino superior para assentados a 

integração entre os cursos está consolidada. A experiência de integração vem para além dos 

cursos de graduação em Educação do Campo, pois tem se configurado institucionalmente no 

nível de Universidade nos cursos de graduação em outras áreas, talvez por perceber que um 

colegiado ou um curso sozinho não daria conta de responder as demandas daquilo que se 

propõe. Os cursos de graduação do PRONERA, apesar de eles serem disciplinares (Agronomia, 

Letras, Pedagogia) nos deram uma base para se pensar uma nova proposta. É por isso que 

posso afirmar que a proposta do curso de Licenciatura em Educação do Campo vem se 

construindo neste diálogo primeiro na academia e com nossos seus pares [movimentos sociais] 

e no decorrer do processo formativo nos diferentes cursos com os conhecimentos dos 

assentados, o que nos fez perceber a dinâmica de construção do conhecimento neste três 

cursos, o que tornou possível dialogarmos em torno de uma proposta que convergisse varias 

áreas do conhecimento e daí resulta este diálogo que vai para além da graduação, mas com 

outros interesses e discussões com os movimentos sociais, no sentido de compreender a 

dinâmica dos sujeitos do campo, não só da escolarização, mas todos os espaços de atuação da 

vida humana. Isso tem preocupando os sujeitos que vem discutindo a Universidade. A 

integração do conhecimento dentro dos cursos e da formação tem se buscado através da 

pesquisa feita na comunidade e com os dados que ela gera. Isto tem sido o elemento integrador 

das disciplinas e da construção do conhecimento dentro do curso e, tem sido igualmente 

produzido no curso de Agronomia e Letras. A integração do conhecimento entre os cursos, 

principalmente, Agronomia, Letras e Pedagogia ocorre muito pela nossa relação enquanto 

pessoas e profissionais que participam da discussão sobre Educação do Campo, pelas nossas 

práticas diárias, discussões, eventos, produções de artigos, atividades de pesquisa e mais 

concretamente nas práticas institucionalizadas como o curso de extensão, especialização e 

Licenciatura em Educação do Campo.  

A apropriação sobre a necessária inter-relação entre as diferentes áreas do 

conhecimento vivenciada no curso consolidou a concepção d e  referenciais sócio-
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tecnológicos, os quais remeteram a construção de espaços próprios para a mudança 

de práticas dos sujeitos envolvidos, permitindo que:  

a) os agrônomos fossem além da escala de pesquisa agronômica 

experimental, na medida em que conceberam novas metodologias que inter-

relacionaram conhecimentos científicos e dos agricultores;  

b) os professores passaram a refletir criticamente sobre a forma de 

organização/produção do conhecimento e o valor dos conhecimentos do local ,  

bem como os limites e as potencialidades dos referenciais científicos existentes;  

c) as famílias, que realizam a sócio-produção, se apropriassem de 

metodologias problematizadoras e de espaços de diálogos para efetivamente participar 

de processos coletivos de construção de conhecimentos a serviço de suas demandas. 

Tais questões reforçaram a compreensão sobre a visão que valoriza o papel 

dos movimentos sociais e dos agricultores como protagonistas na construção do 

conhecimento e propiciou que os sujeitos fossem desconstruindo, processualmente, e 

reconstruindo posturas e práticas críticas, a partir da vivência em sala de aula e nos 

assentamentos, mais condizentes com a educação problematizadora (FREIRE, 1975). 

Esse processo contribuiu para a superação de certa ignorância, relativa a 

uma determinada problemática que envolve a produção agrícola, como por exemplo, o 

uso e o reaproveitamento do solo para produção diversificada envolvendo 

plantio/acompanhamento de culturas com sementes nativas e híbridas e o combate as 

pregas sem uso de inseticidas, o domínio das técnicas de recuperação do solo, dos rios 

e da floresta, entre outros. 

É por isso que, tanto para Universidade, quanto para o MST, não bastava 

formar profissionais de agronomia, mas se fez necessário formar profissionais 

conhecedores dos princípios da agroecologia, os quais foram abandonados pelo modelo 

de desenvolvimento econômico. Esses profissionais deveriam estar comprometidos 

socialmente, dispostos a possibilitar a construção coletiva dos processos sócio-

econômicos e ambientais de base agroecológica nos assentamentos, inseridos em 

práticas que respeitassem os diferentes conhecimentos, sendo capaz de intervir no 

processo produtivo pelo viés organizativo, incorporando, por meio da pesquisa e das 
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experimentações agroecológicas, o domínio das técnicas e tecnologias necessárias a 

superação dos problemas de produção, atendendo ao objetivo e metodologia das 

pesquisas de cunho agroecológica.  

Para Altiere (1989), a pesquisa agroecológica tem como objetivo a otimização 

do agroecossistema65 como totalidade, o que exige maior ênfase no conhecimento, na 

análise e na interpretação das complexas relações existentes entre as pessoas, o cultivo, 

o solo, a água e os animais. Em complemento a essa visão, Caporal e Costa Beber 

(2002b) acrescentam que a visão sistêmica e multidimensional e a investigação-ação 

participativa permitem o estabelecimento de marcos conceituais/metodológicos/ 

estratégicos, apresentando maior capacidade para orientar não só o desenho e manejo 

de agroecossistemas sustentáveis, mas também processos de desenvolvimento rural 

sustentável e de estilos de agricultura mais ajustados à noção de sustentabilidade. Já 

Gomes (2005) considera que o pluralismo metodológico contribui na promoção da 

democratização na produção; na circulação do conhecimento; na abertura aos 

conhecimentos e técnicas agrícolas como fonte de conhecimento e práticas válidas; na 

implicação do contexto social e suas demandas na produção e na circulação do 

conhecimento agrário; e, na combinação de técnicas de pesquisa variadas, quantitativas 

e qualitativas, numa perspectiva interdisciplinar.  

Essas três perspectivas estiveram presentes no processo formativo 

desenvolvido pelo curso de agronomia produzindo, segundo um professor do curso e 

coordenador da Licenciatura em Pedagogia, uma estratégia formativa que fortaleceu a 

produção de base agroecológica, sem perder de vista que ela requer práticas sócio-

produtivas capaz de:  

1) Respeitar o potencial que existe nos assentamentos e aquilo que é próprio da região, 

desenvolvendo processos de reflorestamento, de aproveitamento dos recursos 

naturais de maneira ecologicamente sustentável, a partir da capacidade própria da 

região; 

                                                           
65 Entendido aqui como a unidade fundamental de estudo, nos quais os ciclos minerais, as transformações 
energéticas, os processos biológicos e as relações sócio-econômicas são vistas e analisadas em seu 
conjunto (ALTIERE, 1989). 



 

 

 

180 

2) Pensar os assentamentos como comunidades sustentáveis, em que a política de 

Reforma Agrária seja para além da distribuição de terra e de crédito, mas que crie 

perspectivas da sustentabilidade, que gere condições, pela parceria entre os entes 

federados – município, Estado e União – para que as pessoas vivam nos 

assentamentos plenamente; e, 

3) Cobras a implementação da Reforma Agrária, que estruture os assentamentos como 

lugar de moradia, de trabalho e de vida, que pense as políticas de educação, saúde, 

segurança, transporte, de assistência técnica, entre outras, articuladas. E com isso 

pode desafogar os bolsões de miséria – criados pelas cerrarias que estiveram aqui e 

já foram embora, pela migração provocada, pela mineração que continua a chegar 

na região e etc que deixa muitos sem perspectiva de vida – que se acumulam em 

torno das cidades da região. As experiências com grupos que produzem cosméticos, 

artesanato, entre outras, a partir do óleo da andiroba, do leite da castanha do Pará, 

do babaçu, etc. Ou ainda os pomares que produzem abacaxi, cajá, cupuaçu, acerola, 

etc; além do leite e seus derivados, da piscicultura, da apicultura [...] tem 

comprovado o potencial de produção diversificada dos assentamentos. [...] isto tudo 

é complexo, é diverso e é por isso que a política da Reforma Agrária é não pode ser 

homogênea e padronizante e quando ela faz isso ela acaba com qualquer 

possibilidade de sustentabilidade, porque é a diversidade que dá o potencial da 

sustentabilidade.  

A apropriação do conhecimento da realidade oportunizou a compreensão que 

para avançar no sentido de modificar realidade do campo se faz necessário que o 

Estado brasileiro assuma o desenvolvimento de políticas públicas que valorizem os 

recursos naturais como fundamentais para os processos produtivos – tanto os produtos 

com valor de uso quanto aqueles com valor de mercado – respeitando os saberes das 

populações tradicionais com vistas a sustentabilidade.  

Para isso, se faz fundamental o acesso pelas populações do campo às 

políticas educacionais, tanto a educação básica quanto superior, de modo a garantir o 

acesso ao conhecimento científico, pois os saberes das populações do campo 

tradicionais não são suficientes para que eles enfrentem o desequilíbrio ambiental da 

atualidade. 
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Daí a democratização do conhecimento científico, mas a sua democratização 

só tem sentido se articular as três dimensões: “uma solida base científica, formação 

crítica de cidadania e solidariedade de classe” (CORTELLA, 2008, p. 16), o que exige o 

acesso ao conhecimento universalmente acumulado e sua apropriação pelos educandos 

do campo, sem impossibilitar ou restringir à formação erudita; ou seja, que se realize a 

relação com sua existência social e individual. 

Colocando em questão o paradigma do desenvolvimento e do crescimento 

econômico que se pautam na lógica da acumulação, na desqualificação e da 

subalternidade de outras formas de produção que não seja a capitalista (SANTOS, 2006) 

o processo desenvolvido na formação dos agrônomos primou pela visão defendida por 

Sen (2000, p. 10), cuja concepção se pauta nos conceitos de “capacitação humana" a 

“educação para a vida” na busca do “bem-estar e liberdade das pessoas”, que tem que 

ver com a liberdade do indivíduo para interagir e ser considerado pelos demais agentes. 

Desse modo, a qualidade social do curso perpassou também pela 

reorganização curricular, a qual considerou a realidade do educando (o seu universo) e 

as suas necessidades, de modo que os mesmos pudesse compreendê-la e fazer relação 

com o arsenal de conhecimentos que eles possuem como fruto de sua convivência 

imediata, mas frágeis, para uma alteração mais radical de suas condições coletivas de 

existência, possa contribuir para modificar a realidade (CORTELLA, 2008). 

Assim, o processo de formação, na visão do MST, respondeu ao propósito 

que era o de formar sujeitos pra intervir na realidade, com base na concepção que 

articula assistência em três dimensões: técnica, social e ambiental. Isso está condizente 

com a perspectiva defendida por Freire (1985) sobre o papel do agrônomo-educador.  

Desse modo, a formação na Universidade propiciou o estudo da própria 

realidade em que educandos se encontram inseridos, o acesso as técnicas e tecnologias 

existentes e a reflexão sobre o que estão produzindo, contribuindo na produção de 

técnicas compatíveis com os princípios da agroecologia.  

Essa atuação não se deu pela invasão cultural, mas pelo diálogo 

problematizador da realidade, propiciador de postura crítica da qual resultou a 



 

 

 

182 

percepção de que o conjunto de conhecimentos se encontra em interação (FREIRE, 

1985). 

A apropriação do conhecimento científico, pelo acesso as técnicas e 

tecnologias, fez perceber que elas não se limitam a transmissão de técnicas ou 

significam a substituição dos procedimentos empíricos dos camponeses pelas técnicas 

dos agrônomos, oportunizando perceber e fortalecer o potencial existente nos 

assentamentos. Assim, as mudanças de procedimentos técnicos repercutem em outras 

dimensões da existência humana - até porque não há neutralidade no ato educativo - 

na medida em que se prima por decisões coletivas sobre os processos produtivos 

(FREIRE, 1985). 

Esse processo trouxe para a seara do conhecimento a sustentabilidade 

como indicador de mudança, impactando o comportamento dos educandos 

assentados frente ao processo produtivo.  

Tais mudanças podem ser percebidas pela utilização de tecnologias simples 

como poupadoras de matérias-primas e recursos naturais; o nível de respeito e 

tolerância dos fatores bióticos, em que o ecossistema é visto como um todo vivo que 

interage permanentemente; a apresentação da produção diversificada e exploração do 

espaço em multi-uso e complementares, em regime de economia familiar; o nível de 

impacto às relações ecológicas estabelecidas no ecossistema local em função de uma 

menor perturbação do meio, como a diminuição do uso do fogo; a baixa escala de 

insumos externos e intensidade de mecanização dos solos; o desenvolvimento da 

cultura regionalizada; a qualidade dos alimentos e custo de produção; o 

desenvolvimento sócio-ambiental que articula produção de alimentos, conservação 

ambiental e reprodução social; o nível de assimilação pelos agricultores familiares de 

práticas menos agressivas ao meio (COSTA, 2006).  

Esses elementos representam o desafio dos educandos egressos em sua 

atuação como agrônomos, no sentido de enfrentar, junto com os assentados, os 

problemas dos sistemas de produção nos assentamentos. Esse é um processo lento, 

cuja ação foi desencadeada com a continuidade a partir do curso, visto que há na 

região, segundo os movimentos sociais do campo e da Universidade, duas lógicas de 
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produção convivem na região, as quais se diferenciam na forma de praticar a 

agricultura:  

A primeira se realiza por diversas atividades (extrativismo e agricultura de 

subsistência), em que o ser humano se considera parte integrante da natureza e por 

isso desenvolve suas atividades produtivas visando garantir a sustentabilidade, tendo a 

preocupação de preservar as árvores frutíferas nativas (castanheiras, cupuaçuzeiros, 

açaizais, bacurizais, dentre outras) e de intensificar o povoamento dessas espécies em 

áreas que foram desflorestadas para a agricultura dos cultivos anuais, e com isso visa 

assegurar a lógica dos cultivos e sistemas interligados; e, outros que segue a lógica 

milenar de corte e queima que modifica a paisagem a cada ano e após a colheita 

introduz o capim, fortalecendo a lógica pecuarização. Nas áreas de assentamento onde 

o capim é predominante essa lógica ainda persiste. 

Essa segunda postura tem sido incentivada pelas políticas de crédito, 

principalmente pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) que financia principalmente a compra de bovinos de dupla aptidão para leite 

e corte. No entanto, a primeira lógica de produção/atuação da agricultura familiar 

camponesa é a que foi assumida pelo curso de Agronomia, na perspectiva de fortalecer 

tais práticas e fazer o enfrentamento a segunda lógica de atuar na agricultura. É por 

isso que as práticas foram sendo exercitadas, segundo a visão dos educandos egressos, 

pelo confronto e pelo diálogo entre conhecimentos, por meio de experimentos 

produtivos que foram firmando a perspectiva participativa e o respeito aos princípios da 

agroecologia.   

Essa perspectiva assumiu a visão que respeita e reconhece os conhecimentos 

dos agricultores, compreendendo-os como fundamentais na resolução dos problemas da 

produção familiar camponesa e a superação das limitações existentes diante do 

contexto agrário da região, diante da degradação ambiental existente. Tal compreensão 

foi fundamental para o fortalecimento da concepção de pesquisa e de extensão 

assumida pelo curso, na medida em que as práticas sócio-produtivas desenvolvidas 

propiciaram: a) mudar a forma de ver os problemas da produção nos assentamentos; b) 

distanciar-se da realidade para poder ressignificar o olhar sobre os problemas já 



 

 

 

184 

conhecidos, mas pouco compreendidos; c) materializar a visão que prima pela inter-

relação de conhecimentos da academia e dos agricultores como fundamental na 

resolução das problemáticas do campo; d) firmar perspectiva da produção diversificada 

como possibilidade de avançar na produção de forma sustentável e na construção de 

um projeto de campo; e, f) continuar a luta pelo acesso a educação, ao crédito e a 

assistência técnica, como forma de fortalecer o potencial produtivo familiar dos 

assentamentos. 

Esses elementos estão estreitamente ligados a organização social e 

econômica, portanto ao processo construído no curso, e revelam o enfrentamento de 

questões de cunho social e econômico, tendo como pano de fundo a busca pela 

segurança alimentar e por melhor qualidade de vida nos assentamentos.  

Esse processo foi transformando o “confronto e o diálogo entre saberes em 

confronto e diálogo entre diferentes processos através dos quais práticas 

diferentemente ignorantes se transformam em práticas diferentemente sábias” 

(SANTOS, 2006, p. 790), possibilitando a superação, por parte de educadores e 

educandos, acerca da compreensão que supervalorizava o conhecimento científico e 

menospreza os conhecimentos não-científicos, os colocando como alternativos ao 

conhecimento científico.  

Isso foi possível na medida em que as ações desenvolvidas nos tempos 

escola-comunidade/estágio propiciaram aos educandos perceber o contexto que iam 

operando, por exemplo, no modo como concebiam o plantio no espaço (uma roça para 

o feijão, outra para a mandioca e outra para as plantas frutíferas) e como foram 

superando as dificuldades apropriando-se de técnicas necessárias para enfrentar as 

limitações do processo produtivo.  

Essa dimensão não se limitou a transmissão de técnicas, ao contrário, negou 

a invasão cultural e a substituição dos procedimentos empíricos dos camponeses pelas 

técnicas dos agrônomos e (FREIRE, 1985) quando se desenvolveu o diálogo entre os 

diferentes conhecimentos, pessoas e instituições. Um educando do curso destaca a 

mudança dos referenciais técnicos como fundamental, cujo desafio é individual e 

coletivo. Para ele, 
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Esse quadro de agrônomos atuando nos assentamentos está ajudando a construir novos 

referenciais técnicos de produção, porque até então esses referenciais são o padrão capitalista. 

Nossa tarefa é propor novos sistemas produtivos, novas formas de organização e de 

comercialização, uma economia baseada na produção em grupo e respeitando o meio ambiente, 

que ajude a resolver os impactos ambientais deixado pelo latifúndio. Construir novos 

referenciais técnicos significa romper com a formação oferecida pelos cursos tradicionais da área 

das ciências agronômicas, pois eles foram criados para implementar todas as leis e técnicas do 

sistema capitalista no campo e para isso se utiliza da pesquisa e todo um conhecimento 

agronômico, que é transmitido ao aluno pela academia, que tem como padrão a monocultura. 

Mudar este referencial técnico significa mudar o conhecimento agronômico de plantar, de 

colher, de extratos culturais, de que planta se deve produz e com que interesse se produz. 

Historicamente isso esteve voltado para a empresa capitalista do campo e nós estamos 

desafiados a pensar a agricultura com os assentados. 

Mudar o referencial técnico exigiu não apenas entender a existência de 

conhecimentos sistematizados e conhecimentos do mundo vivido, mas compreender que 

o processo produtivo deve ter como objetivo a segurança alimentar do ser humano, não 

a acumulação. Trata-se de compreensões das múltiplas realidades e das diversas 

matizes, ou formas diferentes de pensar a vida universitária e a vida no assentamento, 

se colocando a entender o outro. 

A produção de novos referenciais técnicos da produção familiar, em nossa 

compreensão, caracteriza pela matriz técnico-científica agroecológica defendida pela 

Universidade e movimentos sociais que o curso quis consolidar, a partir de elementos 

que se articulam, quais sejam: a) entender a produção familiar enquanto sistema 

complexo; b) compreender a indissociabilidade entre as políticas públicas de acesso a 

educação, crédito e assistência técnica; c) assumir a diversificação da produção como 

fundamental para o desenvolvimento do campo; d) respeitar os conhecimentos, as 

temporalidades e a cultura dos povos do campo, de modo a propiciar a reprodução da 

vida humana e a exploração da natureza de forma equilibrada.  

É nesse sentido que emergiu a globalização contra-hegemônica que se 

contrapõe alógica do crescimento econômico infinito. Segundo Santos (1999), existem 

diferentes formas de globalização (econômica, social, política e cultural) que, na 
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perspectiva da visão ocidental do mundo, tornam inexistentes os diferentes modos de 

produção.  

A matriz técnico-científica agroecológica, em nossa visão, representa a 

possibilidade da desglobalização conceitual do local com a recuperação daquilo que 

ainda não foi integrado na globalização hegemônica possibilitando vivenciar a 

globalização contra-hegemônica (SANTOS, 1999), que em nossa compreensão é a 

produção familiar diversificada. 

É nessa perspectiva de construção contra-hegemônica que os movimentos 

sociais do campo e a Universidade tem se posto a impulsionar a construção de outro 

projeto de desenvolvimento, que se contrapõe ao modelo econômico66 imposto pelo 

governo militar a Amazônia e que perdura até nossos dias.  

O diálogo entre os professores da academia e entre eles e os 

educandos, segundo seus discursos, favoreceu pensar a educação na lógica do 

agricultor, o que exigiu reflexão sobre o processo de formação no âmbito da formação 

técnica e humana mediada pela pesquisa e alternância pedagógica. Isso significou 

“pensar em professores com práticas coletivas, dialógicas e reflexivas continuas”, em 

que a formação continuada exerceu papel fundamental, porque foi permeada pelo 

diálogo entre conhecimentos (científico e dos agricultores), entre as diversas áreas e 

entre as instituições. 

Ao falarem sobre o curso os professores faziam freqüentemente a referência 

ao fato de ele ter produzido um afastamento das práticas tradicionais de ensino que 

seguem um plano curricular estático estabelecido fora do contexto, confrontando-se 

com sues princípios teóricos e metodológicos, visto que o objetivo do curso foi tornar o 

processo educativo um ato de constante questionamento e reinvenção por parte de 

professores e educandos.  Assim, de um ponto de vista analítico, parece que, o grau em 

que os professores, individualmente ou no seu conjunto, puderam transformar a sua 

                                                           
66 Na visão do MST o modelo de desenvolvimento econômico no estado do Pará tem cinco pés: a 
pecuarização da floresta e do solo, a mineração, a indústria madeireira, a sojificação do Baixo Amazonas e 
a frente de apossamento das biodiversidades (TROCATE, entrevista realizada em fev. 2009). 
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ação educativa para além da sala de aula, possibilitou que o conhecimento universal 

interagisse em pé de igualdade os conhecimentos dos agricultores. 

Esse processo exigiu disposição para o diálogo, porque os professores se 

desafiaram atuar e refletir coletivamente sobre a realidade educacional, social e 

produtiva que os envolve, onde se fazem e se re-fazem educadores do campo.  

Se algo pode ser dizer que foi conseguido pela universidade foi o fato de os 

professores estarem em diálogo uns com os outros, com os educandos e com os 

movimentos sociais, sobre aspectos fundamentais sobre o que é educar em um 

contexto do campo como o de assentamentos da Reforma Agrária na mesorregião 

Sudeste paraense, que exigia consolidar um perfil de profissional que ajudasse a 

desenvolver experiências capazes de construir “um bom sistema de produção” para a 

agricultura familiar camponesa.  

Nesse processo, os professores, com seus pares (movimentos sociais) e os 

educandos defrontaram-se cotidianamente com a tarefa de problematizar no seu 

trabalho esta realidade complexa, nos termos do diálogo freireano, do acesso as 

técnicas e tecnologias, da forma como o conhecimento estava organizado no currículo 

ou do conhecimento considerado válido para o conteúdo e objetivos de um currículo 

interdisciplinar construído coletivamente, mas também na forma de relação dos 

professores, uns com os outros, com seus pares, com os educandos e com os 

assentados.    

Assim, “o diálogo sela o relacionamento entre os sujeitos cognitivos” 

(FREIRE, 1986, p. 59), porque primou pela atuação crítica como propósito de 

transformar a realidade e representou a confirmação conjunta dos professores no ato 

comum de conhecer e re-conhecer o objeto de estudo: a realidade social.  

Esse vivenciar das práticas educativas reflexivas os professores foram 

experimentando posturas mais flexíveis em relação ao processo de organização e 

produção do conhecimento, possibilitando a vivencia de uma educação contextualizada.  

Esse processo contribuiu para ampliar a compreensão sobre o desafio de 

consolidar tanto a matriz da Educação do Campo, que vem sendo construída no país 

nos últimos 12 anos, quanto a matriz técnico-científica agroecológica, que teve seu 
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embrião concebido com a criação do Centro Agropecuário do Tocantins (CAT), o qual dá 

origem a uma relação mais sistemática entre a academia e os movimentos sociais. 

A força política do núcleo de Educação do Campo junto ao conjunto da 

Universidade está expressa na relação da UFPA Marabá com os setores da 

administração local quanto com os da administração superior (reitoria Belém). Isto 

ocorre, em nossa compreensão, pelo alcance das ações desenvolvidas pela linha de 

Educação do Campo na academia e pela articulação do ensino superior às políticas 

públicas de apoio a produção familiar produzindo aprendizados significativos na prática 

docente da academia. Esse parece ter sido a razão pela qual os professores do núcleo 

de Educação do Campo da UFPA Marabá passaram a se engajar nos cursos voltados 

para a Educação do Campo.  

Embora houvesse um conjunto de professores que já tinham um 

engajamento social anterior, havia outro grupo que passou a se envolver a partir da 

atuação nos cursos de Educação do Campo tanto na educação básica quanto no ensino 

superior. A vinda destes professores influenciou a convivência cotidiana na 

Universidade, proporcionou o diálogo e modificou comportamento dos professores e 

alunos no interior da academia.  

Isso propiciou, segundo os professores do núcleo de Educação do Campo, 

aprendizados sobre como lidar com o currículo, a pesquisa, a alternância pedagógica e a 

interdisciplinaridade gerando outra relação da escola com a sociedade e a realidade 

social, gerando novos aprendizados, conforme relata o coordenador do curso de 

Pedagogia:  

Atuando pelo diálogo reaprendemos o currículo, mas também, a relação da formação 

com a sociedade e a realidade em que os sujeitos vivem. E isso para nós tem gerado uma nova 

Universidade. A gente tem reaprendido o currículo do ensino superior, mas também como lidar 

com a educação básica, com a formação de professores dos municípios, com os cursos de 

extensão e também com a especialização que realizamos. Quando eu digo que agente tem 

reaprendido é porque reaprender o currículo é reaprender a forma de fazer a educação, é 

reaprender as possibilidades da formação. A gente tem feito muitas atividades com os 

municípios, para discutir os processos de escolarização na educação básica, em eventos 
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chamados de jornadas pedagógicas que é o planejamento do início de ano. Nessas formações 

diagnosticamos e discutimos a problemática do campo que a educação precisa compreender. 

Particularmente, eu compreendo que as cidades dessa mesorregião, com exceção de Marabá 

que tem 200 mil habitantes e toda uma estrutura, as outras são cidades do campo, porque se 

desenvolvem e se movimentam a partir da economia do campo, da cultura do campo, da 

história do campo. E isto é discutido nas formações e com as pessoas dos governos municipais, 

ou seja, que é preciso considerar o campo como um ligar das cidades e a partir desta 

consideração pensar o desenvolvimento local. Pensar como é que uma cidade que tem grande 

parte de seu território marcado pela existência de assentamentos, que a maioria das escolas 

existentes nas áreas rurais e que a maioria da população está em áreas rurais, como é que a 

gente pensa a cidade e o município nesta perspectiva e aproveita estas possibilidades. Esse 

envolvimento com a Educação do Campo abriu inúmeras possibilidades de discussões, de 

aprendizados, de construções do currículo, da luta social, da política, da organização acadêmica, 

etc, para nós professores da academia. 

O modo de apropriação desses aprendizados impactou as ações educativas 

na academia, provocando mudanças nas posturas e nas práticas dos professores frente 

ao conhecimento e seu processo de construção/produção, na medida em que as 

mudanças encontram-se não só em relação à educação e as questões pedagógicas, mas 

também no que se refere a compreensão dos processos social, político, cultural, 

organizativo e produtivo que envolve a formação dos sujeitos.  

A compreensão do contexto agrário aguçou a sensibilidade dos profissionais 

da academia frente a realidade social e mobilizou-os, no sentido de flexibilizar práticas 

pedagógicas antes fechadas em uma educação tradicional e mercadológica, em atuação 

dialógica e democrática mediada pela pesquisa e a alternância de tempos e espaços de 

formação, possibilitando uma dinâmica em que os conhecimentos dos agricultores 

adentrou os muros da Universidade, passando a fazer parte do processo educativo e 

ajudando a construir saídas para os problemas do campo. A coordenadora do curso de 

Letras, relata que,  

A Educação do Campo não tem feito somente cursos de extensão, escolarização e de 

graduação propiciando acesso a educação para assentados, mas tem possibilitado vivenciar um 

processo de ressignificação das práticas educativas dos professores da Universidade, porque o 
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conjunto de ações vai para além dos cursos em si e nos permite reaprender a relação educador-

educando, o currículo, a metodologia, a realidade do campo e a pesquisa como realimento de 

nossas práticas em sala de aula, o trabalho e a cultura como princípio educativo, entre outras 

questões. 

A apropriação dos princípios da Educação do Campo colocou em questão a 

lógica das Ciências Agronômicas que tem uma estrutura marcada por práticas 

cristalizadas pelo poder dos técnicos em determinar os problemas, definir a relevância 

deles, estabelecer as metodologias e produzir a investigação e as soluções para ser 

aplicada pelo agricultor. Desse modo, o processo dialógico desenvolvido no curso deu 

lugar a posturas e práticas democráticas, problematizadoras e interdisciplinares, dando 

lugar especial à visão sistêmica e multidimensional que envolve a pesquisa 

agroecológica. 

Nessa perspectiva, a mudança das práticas educativas dos professores 

caminhou na busca da vinculação entre projeto de educação e projeto de campo, tendo 

o cuidado para não cair na armadilha que vê a educação enquanto uma 

instrumentalização a serviço das demandas de um projeto de desenvolvimento 

(CALDART, 2002) e o conhecimento científico como superior e forma privilegiada de 

conhecimento (SANTOS, 2006). 

Esta compreensão está pautada na idéia de que a produção na agricultura 

familiar camponesa tem representado muito mais do que fonte de renda, na medida em 

que tem ampliado a possibilidade de reprodução social e a oportunidade de recuperar a 

identidade social dos povos do campo, a partir da recuperação dos vínculos com a terra 

e o desenvolvimento de sistemas de produção agropecuários próprios que tem como 

base a diversificação da produção (SIMÕES, 2001). 

Deste modo, o mais importante aprendizado por parte dos professores da 

UFPA Marabá, segundo Michelotti (2008), se deu pela descoberta da necessária 

aproximação entre a dimensão pedagógica presente no trabalho da pesquisa 

agroecológica, assistência técnica e a dimensão produtiva presente na realidade da 

escola do campo.  
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No curso, o diálogo permanente entre pessoas, entre a universidade 

e os movimentos sociais, entre ela e as entidades de assessoria se materializou 

pela organização/produção do conhecimento científico que ultrapassou os muros da 

academia por ter  

O diálogo permanente frente o processo produtivo possibilitou a articulação 

das dimensões educativa, social, cultural e ambiental, conforme destaca o dirigente da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT):  

Foi propósito do curso, propiciar acesso aos conhecimentos que ajude a diversificar 

a produção, ou seja, na medida em que os filhos dos agricultores tem acesso à Universidade 

eles passam a produzir diversificado no seu lote, porque passam a compreender que é essa 

forma de produzir que vai gerar alimento; que é a agricultura familiar que abastece a 

mesorregião Sudeste do Pará. Nesse processo, é fundamental entender: a [...] relação com o 

meio ambiente, onde o viés agroecológico é extremamente importante, pois ao obter a terra o 

trabalhador precisa aproveitar os próprios produtos da natureza para viver bem, sendo que isso 

não só para a vida do trabalhador, mas também porque nós não podemos admitir que a floresta 

vá sendo destruída sem nenhuma preocupação com a sustentabilidade; e, [...] mudar a visão de 

só explorar a natureza sem pensar a sustentabilidade, pois o trabalhador que tem 10 alqueires 

de terra não deve tirar a floresta e plantar capim para criar gado, pois isto não é nada 

sustentável tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico. Produzir gado não é 

sustentável. Esse é o modelo imposto pelo governo na década de 70 quando os órgãos 

governamentais diziam que a opção dos trabalhadores da região era o gado e até falavam da 

bacia leiteira  

O conhecimento construído teve sentido e significado para a vida, porque 

possibilitou a intervenção-ação com vistas a sustentabilidade, por estar calcados na 

realidade e se realizar pela indissociabilidade entre ser humano e natureza, em que as 

ações educativas e experimentações agroecológicos expressam o novo formato de 

organizar/produzir o conhecimento, em um novo jeito de se relacionar com a natureza 

no ato de produzir alimentos.  

A sustentabilidade é compreendida aqui, como a capacidade dos sistemas 

para produzir e manter sua produção e produtividade ao longo do tempo, com 

capacidade de promover a segurança alimentar, respeitando laços e raízes culturais, 
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propiciando a reprodução social e mantendo as identidades, possibilitando um bom 

estado de uso e conservação do ambiente e dos recursos naturais para as atuais e 

futuras gerações, buscando melhorá-las (COSTA, 2006). Essa perspectiva está presente 

na matriz técnico-científica agroecológica, conforme expressa um educando. Segundo 

ele,  

O curso em si trouxe muitas possibilidades: a primeira foi de se aproximar da 

academia para fazer alguns debates sobre a agricultura como estratégica, não como tática, 

trazendo para a Universidade a discussão que a gente fazia no setor de produção, que era 

voltado para resolver o problema da produção, de como organizar as comunidades, enfrentar os 

limites e as dificuldades da organização da produção, do solo [...]. Depois do curso a gente 

qualificou esse debate. A nossa tarefa não mudou após a conclusão do curso (que era a de 

coordenar o setor de produção, de educação ou de atuar no movimento). Mas agora há um 

debate diferenciado. Isso pode ser percebido pela pauta do setor de produção (antes e atual), 

pelo enriquecimento do debate, pois a gente passou a enxergar os problemas dos 

assentamentos de forma diferenciada e isso nos ajuda a encontrar os elementos para apontar 

alternativas, de forma também diferenciada. A segunda, da necessidade de se apropriar de 

outros conhecimentos, pois o sistema família/estabelecimento agrícola é de uma profundidade, 

de uma complexidade tão grande que as experiências da gente não estão sendo suficientes para 

encontrar os caminhos. Então, a apropriação de elementos técnicos nos ajudaram na realização 

de reflexões para entender melhor a questão da produção nos assentamentos, no sentido de 

ajudar a construir algo novo na educação e na agricultura, sem ter que abandonar o que se está 

fazendo, ou seja, a terra, a produção, a militância. A terceira, diz respeito ao currículo e a 

metodologia do curso: a forma como o curso foi estruturado nos permitiu articular os 

conhecimentos que a gente tinha com aqueles que a gente adquiriu no curso e também com o 

conhecimento dos assentados, porque o processo da alternância pedagógica entre os tempos-

escola e os tempos-comunidade possibilitou desenvolver ações no campo e na Universidade e, 

também, a reflexão sobre o que estamos realizando no assentamento. Isso foi muito positivo, 

porque aquilo que a gente ia vendo na sala de aula, no debate, nas discussões a gente ia 

fazendo uma relação com aquilo que estávamos desenvolvendo no dia-a-dia do assentamento, 

dos limites que se tem, das dificuldades que se vive, de como se olhava antes para os 

problemas e não se conseguia ver as causas e terminávamos achando que o problema daquilo 

ali era outro ou as causas derivam de outras problemáticas. Mas quando a gente estava nessa 
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discussão na sala de aula era possível perceber que os limites eram por causas mais profundas 

que tinham a ver com a falta de acesso às políticas públicas [...]. 

 A apropriação do conhecimento da vida se dá de modo diferenciado e instiga 

uma nova possibilidade de interveção-ação, quando discute a agricultura como 

estratégica, ou seja, a agricultura familiar camponesa está na veia do curso, no modo 

de pensar as ementas, as práticas, os tempos e espaços formativos, pesquisa, o 

currículo, etc, não estando apenas nos discursos.  

Assim, pensar/construir um modelo de desenvolvimento do campo brasileiro, 

segundo o MST, requer superar a perspectiva baseada na idéia de “ocupar, resistir e 

produzir”, uma vez que atualmente os movimentos sociais do campo se encontram 

empenhados na defesa de que é preciso produzir alimentos, não mercadoria, para 

atender a região, ou seja, está em debate a necessidade de se firmar a perspectiva de 

curtos circuitos de mercado, conforme destaca um educando egresso. Para ele,  

A Cooperação se faz fundamental, pois estamos convencidos que trabalhar na 

perspectiva individual é uma limitação. A cooperação é uma forma de a gente conseguir 

dominar a cadeia completa de produção e entregar o produto direto ao consumidor da cidade, 

ao invés de, por exemplo, produzir o leite e vender para a Nestlé. O assentado pode até 

conseguir produzir, mas vai ser subordinado a empresa que entrega o produto e/ou 

subordinado ao atravessador na estrutura do paradigma capitalista. Precisamos e estamos 

amadurecendo este debate, pois tem muitas armadilhas do sistema capitalista, por exemplo, a 

gente tem umas cooperativas que estão conseguindo melhorar a situação dos cooperados, mas 

elas acabam se conformando dentro das exigências do sistema capitalista de atendimento a 

demanda tal, da cidade tal, entregando para a empresa ou então em uma grande rede de 

supermercado. O desafio está em dominar tudo isso para construir essa forma alternativa de 

mercado que chega direto ao consumidor. Não existe modelo, a gente precisa ir 

experimentando, errando e concertando, mas precisa avançar. Pensar um modelo de 

desenvolvimento para o assentamento ou as diretrizes de um projeto de desenvolvimento do 

campo é o nosso desafio. Até a pouco tempo nós estávamos numa crise mais complicada que 

era a idéia de ocupar, resistir e produzir. O propósito era entrar na fazenda e produzir mais que 

o fazendeiro. Agora questionamos isso, porque esta maneira de produzir fortalece o capitalismo, 

então chegamos a um entendimento de que não é esse o caminho. A Agroecologia também é 
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fundamental, porque possibilita romper com o padrão de desenvolvimento econômico e seus 

padrões técnicos, em que se produz sempre mais sem levar em consideração os impactos 

ambientais e somente os resultados econômicos. Este modelo que simplesmente suga a 

natureza está esgotado. Precisamos desenvolver novas formas de produzir pesquisando, 

fazendo consórcios, propondo a cooperação [...]. Para agente conseguir dar esse salto de 

qualidade produzindo alimentos saudáveis e, acima de tudo, produzindo alimentos, não 

mercadoria na lógica do capitalismo a partir do interesse do capital (que nem sempre esse 

interesse é o alimento, ele pode ser ração, madeira, carvão, celulose, etc), a idéia é produzir 

alimento de qualidade para a sociedade, explorando cada vez mais os circuitos de mercados 

mais curtos. A participação ativa dos sujeitos, que se dá pela troca de conhecimentos, na 

cooperação espontânea, na produção coletiva e tendo como base à tomada de decisão também 

coletiva buscando avançar na construção deste projeto de desenvolvimento camponês é o 

terceiro elemento fundamental, pois essa forma de produzir [agroecológica e em cooperação] 

não existe sem participação [...].  

A apropriação de formas diferenciadas de produzir e comercializar, 

referenciada na perspectiva agroecológica, instiga a uma nova possibilidade de 

intervenção-ação e sua limitação está estrutura econômica capitalista existente. 

A cooperação é uma estratégia de organização dos assentamentos, que 

busca pensar a produção e a comercialização de forma coletiva. No curso, significou 

pensar a implementação desde as formas mais simples que são os mutirões, até as 

formas mais complexas que são os experimentos coletivos. Essa forma de produzir tem 

como propósito a recuperação e a valorização dos sistemas diversificados e coletivos de 

produção, ou seja, se manifesta nas possibilidades de pensar e materializar a 

centralidade da produção camponesa na perspectiva globalização contra-hegemônica 

(SANTOS, 1999). 

Ao “juntar” várias famílias para pensar a produção e a comercialização 

coletivas vão se criando as condições para avançar na superação do individualismo. 

Portanto, a cooperação é uma ferramenta de organização, resistência e de busca de 

melhores condições para as famílias viverem no campo. 

Com base em pesquisas realizadas com agricultores americanos e brasileiros 

Costa (2000) destaca que esses sujeitos têm outra forma de pensar a produção, na qual 
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não está posta a necessidade de acumulação de bens, ao contrário, a perspectiva de 

produção se faz para o consumo familiar e para a venda de parcelas excedentes do 

produto, de modo a garantir o bem estar da família.  

Construir as formas de produção e comercialização da pequena produção 

para além da sustentabilidade econômica tem significado, segundo os educandos 

dirigentes do MST, apostar na cooperação entre os sujeitos e a partir do trabalho 

coletivo, cuja venda dos produtos deve avançar de modo a garantir a entrega direta aos 

trabalhadores da cidade, com vistas a libertar-se da subordinação do processo de 

comercialização estabelecida pelo mercado.  

Para o MST, esse é o desafio da atualidade, pois adentra no aspecto 

organizativo e da liberdade de escolha, pelos assentados, nem sempre cientes do 

processo envolto à produção de forma coletiva.  

As reflexões feitas por Sen (2000) apontam que uma das privações da 

liberdade é a restrição a possibilidade dos indivíduos buscarem seus próprios meios de 

subsistência, que é considerada por ele como essencial para garantir a autonomia e, 

conseqüentemente, da liberdade, as quais perpassam, necessariamente, pelo 

reconhecimento do tempo de produção das populações do campo – que tem que ver 

com o clima, o solo e a cultura dos povos – e a importância em produzir alimento de 

forma a garantir a reprodução familiar.  

Isso tem que ver, também, com a participação ativa dos indivíduos no 

exercício democrático, o que poderá garantir um futuro consolidado pela participação e 

anseios da sociedade, desde que se dê pela abertura ao diálogo entre agentes sociais 

dentro de um processo democrático de decisões coletivas (SEN, 2000). 

Assim, a participação no sistema de relações camponeses-natureza-cultura 

não se reduz a um estar diante, estar sobre ou estar para, mas um estar com os 

camponeses, sendo co-responsáveis nos processos de mudança (FREIRE, 1985). Assim, 

a relação constitutiva do conhecimento é gnosiológica, histórica, social e dialógica. 
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Neste sentido, a contra-hegemonia está na consolidação de experiências, 

como por exemplo, a dos consórcios67, em que a pesquisa orienta/subsidia o processo 

formativo e a formação tem como propósito a construção de outro projeto de 

desenvolvimento, que perpassa pelos aspectos social, econômico, ambiental e cultural.  

Para o Movimento Sem Terra, construir uma alternativa a este modelo de 

desenvolvimento econômico tem exigido instituir práticas agrícolas fundamentadas na 

relação intrínseca entre ser humano-natureza e esse processo encontra-se em 

construção e em disputa na sociedade.  

Desse modo, os movimentos sociais do campo e a Universidade buscaram, 

por meio das práticas sócio-produtivas do curso contribuir na consolidação a matriz 

técnico-científica agroecológica da agricultura familiar camponesa, como elucida um 

dirigente do Movimento Sem Terra. Para esse dirigente,  

Quando a falamos na matriz tecnológica para a agricultura camponesa é porque os 

assentamentos estão fazendo o enfrentamento a esta dinâmica do modelo de desenvolvimento 

econômico do Pará que se afirma em cinco pés (a pecuarização da floresta e do solo, a 

mineração, a indústria madeireira, a sojificação do Baixo Amazonas e o apossamento das 

biodiversidades). Construir uma alternativa a este modelo é instituir uma nova prática na 

agricultura focada na diversificação e uma nova relação com a natureza e o meio ambiente, em 

que a Reforma Agrária que reivindicamos é a que associa eliminação do latifúndio, a criação de 

pequenas agroindústrias de alimentos, criação de pequenos animais, em que o camponês ao 

invés de criar ilusões, possa ser guardiões da biodiversidade, associado ao conhecimento. Daí a 

educação ser uma bandeira de luta que nós desencadeamos desde o nosso nascimento, mas 

que ganhou força nesse último período, por entendê-la como um direito dos camponeses e um 

dever do Estado. Exigimos que o Estado cumpra essa tarefa civilizatória que é instituir a 

educação como uma das coisas independentemente da classe social e das regiões do país e 

buscamos. Nós, do MST, não estamos na Universidade casualmente, foi uma somatória de 

esforços e de necessidades que nos fizeram estar nela. Estamos pautados na idéia de que a 

sociedade brasileira e paraense precisa ter uma visão mais progressista do uso dos recursos 

naturais da sociedade, que precisa enfrentar a barbarização do capital, estimular um novo 

                                                           
67 Plantio de espécies diversificadas de vários portes, ciclos e famílias botânicas com vistas a deixar as 
áreas de produção em equilíbrio com a natureza. 
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comportamento do ser humano sobre a região. A agroecologia é uma das possibilidades de nos 

levar a outro terreno que até então a gente não cultivava.  

Ao levar em consideração a diversidade cultural e ecológica, especialmente 

em uma região como a Amazônia que contém uma variedade de fatores que 

possibilitam a sustentabilidade, a pequena produção familiar ocupa lugar estratégico. 

Mas diante da disputa em torno do modelo de desenvolvimento que o movimento social 

e a Universidade buscaram firmar, a nossa proposta passa, essencialmente, pela forma 

como devem ser utilizados os recursos florestais, hídricos, minerais e da biodiversidade. 

Neste sentido, os movimentos sociais do campo e a Universidade assumem 

uma postura crítica em relação ao modelo de desenvolvimento econômico e apontam 

para a necessidade de firmar um projeto de desenvolvimento do campo que tenha como 

referência a matriz técnico-científica agroecológica. 

É por isso que os movimentos sociais, em seus discursos, se opõem ao 

processo de produção da agricultura capitalista quando compreende esse modelo de 

desenvolvimento como concentrador de riqueza e expropriador da natureza, com vista 

apenas no lucro. Para o dirigente do Movimento Sem Terra,  

A luta pela educação, saúde, crédito e pela assistência técnica fazem parte da luta 

pela terra e do conjunto de políticas que precisam ser implementadas para melhoria da 

qualidade de vida nos assentados. A Reforma Agrária que reivindicamos e estamos 

implementando em nossas áreas de assentamentos é a que associa eliminação do latifúndio, a 

geração de emprego, as pequenas agroindústrias de alimentos, criação de pequenos animais, 

em que o camponês possa ao invés de criar ilusões, possam ser guardiões da biodiversidade, 

associado ao conhecimento. Daí a educação ser uma bandeira de luta que nós desencadeamos 

desde o nosso nascimento, mas que ganhou força nesse último período, por entendê-la como 

um direito dos camponeses e um dever do Estado. Exigimos que o Estado cumpra essa tarefa 

civilizatória que é instituir a educação como uma das coisas independentemente da classe social 

e das regiões do país e buscamos. 

A apropriação do conhecimento pela luta social fortalece a concepção de 

desenvolvimento social, político, econômico, cultural, etc, que se encontra na 

perspectiva discutida por Amartya Sen (2000), em que o desenvolvimento de uma 
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região ou de um país implica, necessariamente, na garantia do acesso aos serviços 

básicos, entre os quais a educação tem papel estratégico.  

Desse modo, a estratégia formativa teve como foco a agricultura familiar 

articulada a construção de um projeto de desenvolvimento do campo, tendo como 

desafio a busca da expansão das liberdades, que prima pela eliminação das 

desigualdades econômicas e sociais e desafia os sujeitos na construção de outra relação 

com o mercado de modo que a produção agrícola esteja voltada para a segurança 

alimentar das populações locais.  

Nessa perspectiva, o acesso a educação em todos os níveis, como 

reivindicam os movimentos sociais do campo, se constitui em um instrumento propulsor 

de inovações que partam do saber-fazer das populações do campo reconhecendo-os 

como sujeitos sócio-políticos e produtivos capaz de construir alternativas de sucessão no 

meio rural e também influenciar nas políticas das instituições de fomento e de pesquisa, 

mas que necessitam de outros conhecimentos para construir a superação dos problemas 

relativos a produção e a gestão dos processos produtivos.  

Foi nessa perspectiva que a Universidade Federal do Pará no Sudeste do Pará 

se desafiou a vivenciar a formação dos agrônomos, onde o que-fazer dialógico assumiu 

dimensão fundamental e significou empenhar-se na reflexão/problematização constante 

da realidade dos assentamentos, na mudança de postura e práticas, marcadas pelo 

compromisso social.  

Esse processo oportunizou aprofundar o conhecimento sobre a importância 

do plantio consorciado (mandioca-milho-feijão-árvores frutíferas, por exemplo) e a 

compreensão da importância da diversificação do sistema de produção, em que o lote 

passou a ser compreendido como um sistema integrado, sustentável econômica e 

ecologicamente, propiciando a superação de uma visão que representava uma 

ignorância com um saber aplicado, de modo que “cada forma de conhecimento 

reconhece-se num certo tipo de saber a que contrapõe certo tipo de ignorância, a qual, 

por sua vez, é reconhecida como tal quando em confronto com esse tipo de saber”, em 

que “todo saber é saber sobre certa ignorância e, vice-versa, toda ignorância é 

ignorância de certo saber” (SANTOS, 2000, p. 78).  
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Essa compreensão tem possibilitado consolidar a matriz técnico-científica 

agroecológica, como possibilidade de construção de um projeto de desenvolvimento do 

campo, que tem relação com o projeto de sociedade, de modo que o elemento técnico 

foi assumido como uma ferramenta que favorece a ação, ou seja, o agir e o pensar da 

agricultura familiar camponesa, para nela intervir, cuja preocupação esteve no projeto 

de campo, em que os oprimidos ou se tornariam sujeitos do processo, ou continuariam 

“reificados” (FREIRE, 1968).  

Nessa perspectiva, a formação desenvolvida pelo curso da Agronomia, com 

foco na agricultura familiar camponesa, possibilitou romper a lógica do saber formal 

como uma única forma de conhecimento válido, inserindo a compreensão de que a 

ciência produziu historicamente a ignorância como forma de não-existência.  

Contrapondo-se a esta visão, percebe-se que a formação no curso se deu em 

outra lógica, na qual os diferentes conhecimentos se tornaram operantes, superando 

por meio de sua aplicação, a ignorância com a qual eram anteriormente identificados. 

Esse processo perpassou, também, pela superação da visão da Universidade como o 

lugar exclusivo de produção do conhecimento, possibilitando uma compreensão que 

subverteu o modo de entendimento do mundo em que está implícita uma lógica binária, 

intolerante, hierárquica e com pretensões de universalidade do conhecimento científico, 

pela dinâmica dialógica e da construção/produção individual-coletiva do conhecimento 

que possibilitou vivenciar a inter-relação entre os diferentes conhecimentos existentes 

(tanto aqueles produzidos pela academia quanto os produzidos pelos agricultores), 

proporcionando avanços na compreensão de que somente a construção conjunta entre 

agrônomos e agricultores poderá ser mais completa na construção de alternativas 

viáveis que consideram os aspectos sociais e ambientais.  

Tal processo se aproxima daquilo que Santos (2004) denominou de 

conhecimento pluriversitário68, o qual é compreendido como um conhecimento 

contextual, porque todo o processo (desde a formulação dos problemas até os 

                                                           
68 O conhecimento pluriversitário é transdisciplinar, porque a própria contextualização obriga o diálogo e o 
confronto entre os diferentes tipos de conhecimento, o que o torna mais heterogêneo, ao mesmo tempo 
em que substitui a unilateralidade pela interatividade.  
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resultados) é partilhado entre o que o autor denomina de pesquisadores e utilizadores 

(aqui entendidos como os agricultores). 

Nesta perspectiva, o conhecimento construído no decorrer do processo 

formativo do curso de Agronomia para assentados, em nossa visão, colocou em causa 

as distinções em que esteve assentado o conhecimento universitário e a própria relação 

entre a ciência e a sociedade (ou uma parcela da sociedade composta por assentados), 

na medida em que se assentou em ações concernentes ao conhecimento pluriversitário 

numa relação em que a sociedade se torna sujeita de interpelações à ciência, não como 

objeto. 

Este conhecimento se materializou na relação entre professores-

pesquisadores, movimentos sociais, educandos-pesquisadores e agricultores- 

pesquisadores, em uma perspectiva não mercantil, pois os agricultores assentados 

passaram a desenvolver “uma relação nova e mais intensa com a ciência e a tecnologia” 

e que exigiu “uma maior participação na sua produção e na avaliação dos seus 

impactos” (SANTOS, 2004, p. 43). 

Essa compreensão, por parte dos educandos e da comunidade, propiciou a 

construção das bases para a criação de “comunidades epistêmicas mais amplas que 

convertem a universidade num espaço público de interconhecimento onde o sujeito e os 

grupos sociais podem intervir sem ser exclusivamente na posição de aprendiz” 

(SANTOS, 2004, p. 78). 

Nessa perspectiva, o processo desenvolvido no decorrer dos cinco anos de 

vivencia no curso, segundo a visão dos educandos, primou pelo respeito as diferenças 

(de cor, gênero e idade) e as identidades, compreendendo-as como não hierarquizadas, 

em que a igualdade, a liberdade e a cidadania são reconhecidas como princípios 

emancipatórios da vida social (SEN, 2000). 

Essa visão faz o enfrentamento a sua naturalização, por compreender que ela 

produziu historicamente a inferioridade dos povos do campo e a lógica da estratificação 

social69, tomando como referência a compreensão de que “[...] temos o direito de ser 

                                                           
69 As populações são distribuídas pelas categorias que naturalizam as hierarquias entre elas. 
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iguais sempre que a diferença nos inferioriza” e também “[...] o direito de ser diferentes 

sempre que a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 1999, p. 62).  

Desse modo, a sinergia entre as parcerias se caracteriza como exercício 

cotidiano de materialização do respeito às diferenças e a autonomia dos espaços 

institucionais, sem descaracterizar a importância das redes que propiciam ação 

articulada que fortalece tanto os movimentos sociais quanto a academia. Isso expressa 

o nível de comprometimento das instituições envolvidas, bem como de materialização 

dos princípios da inclusão, participação e interação presentes no Manual do PRONERA70. 

Segundo os professores do núcleo de Educação do Campo, a parceria entre 

Universidade e movimentos sociais do campo é entendida como democratização da 

formulação e da implementação de políticas públicas educacionais e, também, como a 

forma de materialização da Educação do Campo no Sudeste paraense refletindo, 

sobretudo, na materialidade de origem da Educação do Campo. 

Atuando a partir desta concepção, a UFPA Marabá consolidou, em nossa 

visão, a relação de parceria interna e externa.  

No âmbito interno está a consolidação da rede Marabá-Altamira-Belém com 

uma sinergia muito própria, conforme discutimos no capítulo III e reformulação do PPP 

do curso que firma proposta curricular do curso de Agronomia com três eixos 

articuladores do currículo, a inserção da pesquisa e da alternância pedagógica.  

No âmbito externo, há duas frentes de consolidação da parceria: uma com o 

setor governamental (municipal e estadual) e, outra, com os movimentos sociais, em 

especial do campo. Na esfera governamental, destaca-se o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA/MDA), o Campus Rural de Marabá (CRMA/IFPA) 

e as Secretarias Municipais de Educação (SEMEDs) que avançam, apesar dos limites, na 

efetivação de políticas de formação das populações do campo. 

Essa parceria tem se dado, segundo os professores o núcleo de Educação do 

Campo, pela realização dos cursos na área da Educação do Campo, tanto de extensão 
                                                           
70 Esses princípios visam, respectivamente: ampliar as condições de acesso a educação como direito social 
fundamental; ampliar o número de pessoas alfabetizadas e escolarizadas; garantir a tomada de decisão 
coletiva em todas as etapas do processo (elaboração, execução, avaliação, acompanhamento, etc) e 
defende a relação permanente entre os parceiros e os sujeitos envolvidos (BRASIL, 2004). 
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voltados para a formação continuada de professores da educação básica nos 

municípios71 quanto na definição de estratégias para os cursos de nível Técnico, 

Superior e de Pós-Graduação e, ainda, pela participação ativa nas reuniões e eventos do 

Fórum Regional de Educação do Campo, lócus de debate, socialização e sistematização 

de experiências e de elaboração da política pública educacional.  

Na esfera dos movimentos sociais do campo, tem destaque a materialização 

das parcerias com o movimento sem-terra (MST), a Federação de Trabalhadores na 

Agricultura no Estado do Pará (FETAGRI), a Fundação Agrária do Tocantins-Araguaia 

(FATA), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Cooperativa de Prestação de Serviços 

(COPSERVIÇOS), pela realização de experiências de Educação do Campo articulada a 

dimensão produtiva de base agroecológica, últimos 15 anos, conforme discutimos no 

capítulo 3.  

Nesse sentido, os cursos de ensino superior financiados pelo PRONERA, em 

especial o de Agronomia, propiciaram uma aliança entre as entidades sindicais e o MST 

e, também, o amadurecimento da relação entre os movimentos sociais e a Universidade 

e, em especial, entre a Universidade e o MST, conforme relata o coordenador do curso 

de Agronomia. Segundo ele,  

A luta pela Educação do Campo tem uma sinergia muito forte entre as várias 

instituições que apóiam a Reforma Agrária e os próprios movimentos que atuam conjuntamente. 

Há temática que os movimentos divergem um pouco mais. Nesta da Educação do Campo, a 

FETAGRI aprende com o MST e o MST com a FETAGRI, a Universidade aprende com os 

movimentos e eles com ela e aí cria uma sinergia que avança, porque não fica disputando. Isso 

está fazendo crescer e consolidar as experiências educativas e o movimento pela Educação do 

Campo. Ao lado disso, tivemos a maioria dos professores compreendendo e envolvidos nesta 

dinâmica vivenciada pela Universidade e os movimentos sociais no desenvolvimento do curso de 

Agronomia, que foi o primeiro a nos desafiar na forma como foi estruturado. Os movimentos 

cobram e também propõe. Entendemos que as dificuldades de organizar a produção é um dos 

fatores importantes que faz os movimentos cobrarem saídas. Mas também as lutas no Sindicato, 

no MST, na FETAGRI, ou seja, a organização e os vários enfrentamentos com os órgãos 

                                                           
71 Dados da Pesquisa da SEDUC/PA (2007), dão conta que cerca de 80% dos profissionais das redes 
municipais de ensino se encontram nas escolas do campo. 
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governamentais forjaram um movimento ativo constante que pauta a questão da educação que 

hoje é uma das bandeiras de luta, e a que mais unifica os movimentos socais do campo. Com o 

PRONERA gente tem conseguido dar respostas e isso tem criado uma sinergia positiva, porque 

se vai ganhando espaço e isso motiva e vai provocando e demandando outras coisas e, nesse 

processo, novos parceiros são envolvidos.  

A apropriação das experiências e dos conhecimentos dos movimentos sociais 

do campo encontra-se expressa nos currículos e práticas educativas da academia, 

oportunizando aprendizagem pela práxis, como imperativo de um processo educativo 

que possibilitou vivenciar, pelo diálogo, a construção coletiva do conhecimento.  

Isso exigiu disposição para ouvir e exercitar posturas democráticas nos 

espaços que foram sendo constituídos tanto em escalas mesorregional (Fórum Regional 

de Educação do Campo72), quanto em escala estadual (Fórum Estadual de Educação do 

Campo) e nacional (Movimento Nacional por uma Educação do campo, Observatório da 

Educação Superior), possibilitado construir consensos, no conflito, em torno do objetivo 

geral e político, das estratégias e das ações nos cursos de Educação do Campo. O 

coordenador do curso de Pedagogia relata as conquistas do Fórum regional de 

Educação do Campo. Segundo ele,  

O Fórum é o resultado desta relação de parceria e ele tem trazido grandes 

conquistas como: a Escola Agrotécnica Federal de Marabá (atual Campus Rural de Marabá/IFPA) 

que se instalou na região com vistas a atender as populações camponesas com oferta de ensino 

médio tecnológico e ajudou no debate sobre a necessidade da escola, fortaleceu a reivindicação 

dos movimentos pela escola e foi responsável por elaborar coletivamente o projeto político-

pedagógico da instituição. Isso para nós é síntese do que poderia dizer que é a conquista dessa 

relação de luta e parceria entre Universidade e movimentos sociais; a Licenciatura Plena em 

Educação do Campo, por ser interdisciplinar e oferta vagas para a formação dos educadores do 

campo numa perspectiva de formação interdisciplinar com habilitações que levam a formação 
                                                           
72 O Fórum Regional de Educação do Campo se constituiu como um espaço democrático de debates na 
mesorregião Sudeste do Pará que aglutinou, a partir dos projetos financiados pelo PRONERA, parcerias na 
implementação dos cursos de Educação do Campo em todos os níveis e modalidades. Esse fórum se 
configurou em um espaço coletivo de debate sobre a política pública, em especial a educacional; de 
reflexão, troca, interação e sistematização das experiências desenvolvidas envolvendo as entidades e as 
instituições.  Esse processo possibilitou a afinação de estratégias de intervenção nos processos formativos 
qualificando a execução e a avaliação das ações desenvolvidas e contribuiu na elaboração de políticas 
públicas para a mesorregião Sudeste do Pará.  
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para as áreas do conhecimento (e não mais por disciplinas), momentos comuns e específicos; a 

Especialização “Currículo, Letramento, Cultura e questões Agrárias e Educação do Campo”, [...] 

como uma tentativa de integrar os conhecimentos de Pedagogia, Letras, Sociologia e a 

Agronomia; e, o Curso de extensão, como uma tentativa de demonstrar como a gente está 

trazendo a formação dos professores das escolas rurais dos vários municípios à discussão 

integrada, não só sobre as questões da Educação do Campo e as pedagógicas, mas também as 

das ciências agronômicas. Essas conquistas são fruto da necessidade imperiosa desses 

educadores – e nós também – de se apropriarem das discussões de uma maneira integrada em 

que a escola do campo possuam educadores que compreendam deste todo que envolve a 

realidade do campo e da escola que ali está constituída, desta totalidade e desta complexidade 

que envolve o campo. Fica difícil falar de Educação do Campo se não se entende das questões 

da Agronomia, Letras, Pedagogia, sociologia e outras áreas mais. Então o curso de Extensão, a 

Especialização e da Licenciatura são uma prova dessa integração e da articulação dos saberes 

acadêmicos nos deferentes cursos promovidos por essa historia e por essas experiências. Isto 

não é uma conquista só da Universidade [...], mas uma conquista daquilo que a gente tem 

construído com os movimentos sociais nas experiências da Educação do Campo, seja no 

PRONERA, seja na FATA/EFA com assessoria que a gente fez neste tempo todo seja nas 

atividades de formação do MST ou dos municípios. Essas experiências de mais de 10 anos 

permitiram que um núcleo de professores da Universidade, dos colegiados de Letras, Pedagogia, 

Agronomia, Ciências Sociais e até da Química, pudessem debater uma proposta curricular que 

se pautassem nessas experiências e que permitissem uma organização de uma formação que 

reproduzisse aquilo que a gente tem feito na educação básica, na alfabetização de jovens e 

adultos; reproduzisse aquilo em uma formação de educadores, em que tomasse a pesquisa e o 

trabalho como princípio educativo, que organizasse tempo e espaços educativos fora da 

Universidade, com pesquisa na comunidade, com estudo da realidade, com levantamento das 

questões próprias da cultura, das problemáticas, da luta pela terra e dos sujeitos que a fazem, 

da identidade dos povos do campo e que fizesse um momento de pesquisa nas comunidades 

para trazer isso para sua formação e a parti daí desencadear a formação na Universidade. Nesse 

processo há uma ressignificação tanto da Universidade quanto dos movimentos, porque é um 

conjunto de ações que vão para além dos cursos e, que nos permite reaprender a Universidade 

e reaprender os movimentos sociais. 
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Consolidado como o espaço coletivo de elaboração, acompanhamento e 

avaliação de política educacional, o Fórum representa um espaço democrático que 

ultrapassa as questões educacionais quando envolve outros debates como a questão 

agrária, do território, da agroecologia, do projeto de desenvolvimento regional que se 

opõe a perspectiva unicamente econômica, conforme discutimos no capítulo 3.  

É a força dos movimentos sociais que, segundo a coordenadora do curso de 

Letra, mantém a Universidade atuando articulada no âmbito da Educação do Campo e 

na sua relação externa. Nessa perspectiva ela destaca que  

É o reconhecimento da importância e da legitimidade dos movimentos sociais do 

campo nessa mesorregião que mantém a Universidade articulados internamente e também na 

relação com os movimentos sociais, por eles terem uma inserção com propostas significativas 

para inverter o modelo de desenvolvimento desta região e pela sua contribuição neste debate. 

Hoje, parte significativa dos setores da UFPA Marabá compreendem a importância disso e, para 

esses a compreensão é a de que a participação dos movimentos sociais na vida da Universidade 

sempre foi importante e continua sendo fundamental. No Campus Marabá sempre existiu um 

diálogo com os movimentos sociais por meio dos colegiados, trabalhos e parcerias, mas foi o 

Fórum Regional que se tornou lócus importantíssimo para a efetivação do diálogo entre a 

Universidade e os movimentos sociais, por ele ter se constituído como um espaço expressivo em 

que se configura a participação como dimensão importantíssima, porque não fica restrita ao 

querer ou ao reconhecimento de algum grupo ou de algumas faculdades, mas representa um 

espaço coletivo de consolidação do diálogo, na implementação de políticas no âmbito da 

Educação do Campo. 

No interior da Universidade, a mudança de posturas e das práticas educativas 

refletiu na escolha de gestores que assumiram posturas democráticas e dialógicas na 

academia e na relação dela com a sociedade. Implicou também na ocupação de espaços 

administrativos, como por exemplo, a coordenação de cursos (Agronomia, Letras, 

Pedagogia, Sociologia) e na direção e vice-direção do Campus Marabá.  

Na relação externa com os municípios, os aprendizados se efetivaram pela 

materialização de convênios e parcerias que possibilitaram vivenciar a Formação 

Continuada de Professores da Rede Municipal de Ensino e do Campus Rural de Marabá 
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e pela participação da formação continuada nas Secretarias Municipais de Educação, 

inserindo o debate sobre a Educação do Campo.  

O coordenador do Curso de Pedagogia relata os aprendizados desse 

processo. Para ele,  

A formação desenvolvida no curso de Agronomia e nos demais cursos de Educação 

do Campo não geram só um movimento no interior da Universidade, não só um produto 

acadêmico e aprendizados acadêmicos, mas gerou também um movimento na comunidade e 

nas escolas do campo. E isso é importante porque esses cursos mexem com a realidade e tem 

criado possibilidades, pois forma os sujeitos, cria outras oportunidades, relações e perspectivas 

para a comunidade da qual os alunos fazem parte. Isso pra nós é importante, porque quando 

aquilo que a Universidade faz como formação consegue gerar coisas deste tipo é prova de que a 

gente tem feito algo que está muito além daquilo que tradicionalmente a gente faz na 

Universidade e isso é reaprender.  

A apropriação de conhecimento pela formação continuada nas redes 

municipais e no Campus Rural de Marabá acabou por forçar a academia a contribuir na 

formulação de políticas públicas educacionais tanto na educação básica quanto no 

ensino superior. Isso pode estar gerando práticas pedagógicas capazes de ressignificar 

no tempo a educação nas escolas do campo. 

Nessa vivência de respeito às diferenças, às identidade, às experiências, às 

diversidades e aos diferentes conhecimentos, foi possível, segundo os educandos 

egressos, pelas relações democráticas vivenciadas no curso, caracterizando-a como 

indicador de mudança. 

Isso nos remeteu a compreender as relações institucionais estabelecidas; a 

divisão de responsabilidade realizada entre os membros da academia e entre os 

membros da comunidade no desenvolvimento do curso; a forma de organização do 

curso; a participação ativa dos sujeitos envolvidos nas tomadas de decisão sobre o 

percurso e processo formativo envolto aos tempos escola-comunidade-retorno; o nível 

de engajamento dos professores, dos movimentos sociais, das famílias e dos estudantes 

em atividades envolvendo os diagnósticos e as experimentações de base 

agroecológicas; e, a mobilização política junto ao poder público, como elementos que 
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materializam as mudanças (estruturais, pedagógicas, curriculares, metodológicas e 

produtivas) no interior da academia, no interior dos movimentos sociais e nas práticas 

dos educandos nos assentamentos.  

A democratização das relações entre educador-educando, educando-

educando, educador-educador e educando-agricultor assentado, bem como entre a 

Universidade e os movimentos sociais, em nossa compreensão, foi se construindo pelo 

confronto de conhecimentos pelo diálogo permanente que possibilitou a percepção, por 

parte dos professores e dos educandos, sobre as limitações dos seus conhecimentos e a 

necessidade de conhecer mais os problemas da realidade dos assentamentos.  

Nesse processo, foram sendo respeitadas as diferenças existentes como fruto 

das distintas histórias de vida, de trabalho e de engajamento social, bem como, 

reconhecidas as diversidades de conhecimentos existentes e que tais processos 

produzem.  

Essa perspectiva assumida pelo curso propiciou aos sujeitos envolvidos 

assumirem como princípio a participação ativa de agricultores e dos educandos egressos 

nos debates, nas tomadas de decisões coletivas e na busca de resolução dos problemas 

da produção familiar e suas organizações. Isso foi firmando a visão que nega a pecuária 

como matriz técnica-produtiva industrialista e a necessidade de consolidar uma matriz 

técnico-científica agroecológica. Nesse processo, a primeira matriz foi sendo 

problematizada e dando lugar a segunda.  

Assim, no âmbito da luta pela Educação do Campo, os cursos de formação 

financiados pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 

principalmente os de ensino superior, representaram uma conquista dos movimentos 

sociais do campo na buscado pelo acesso a educação e a garantia da continuidade dos 

estudos. Portanto, os avanços alcançados devem-se a integração entre a estratégia 

educativa, produtiva e político-organizativa dos assentados. 

Nessa estratégia, o protagonismo dos movimentos sociais do campo se fez 

sentir em todas as etapas do curso (elaboração do projeto, planejamento, execução e 

avaliação das ações), nos tempos e espaços do processo formativo, assumindo inclusive 

as atividades de acompanhamento junto aos educandos nos assentamentos. Esse 
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processo fortaleceu a organicidade dos assentamentos e a articulação entre os 

educandos egressos e os assentados para a implementação de experimentos que 

respondessem aos interesses dos movimentos sociais em firmar a perspectiva 

agroecológica de produção. 

A apropriação de conhecimentos técnicos e tecnológico para esses 

agrônomos e assentados representou, segundo eles, a busca da completude necessária 

para viver no campo, em que os humanos são compreendidos como ser de relação 

ontologicamente vocacionados a ser mais, cuja curiosidade, o gosto da aventura e a 

crença de que podem superar situação adversas que estão submetidos (FREIRE, 1979) 

tem pautada a árdua labuta pela permanência no campo, com qualidade de vida. 

 

5.2 OS ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DOS AGRÔNOMOS E A MATERIALIZAÇÃO DO DIÁLOGO 

DE CONHECIMENTOS 

 

O estudo de caso em cinco assentamentos da mesorregião Sudeste do Pará 

possibilitou identificar diferentes espaços de atuação dos educandos egressos após um 

ano e meio de formados. Observa-se, porém, que esta atuação se deu antes, durante e 

após o curso de Agronomia, sendo que a posterior está se dando com um olhar 

diferenciado, porque, segundo os educandos, qualificou as proposições de políticas 

públicas, as ações nos assentamentos e as proposições dos movimentos sociais. 

No quadro, a seguir, busco explicitar as frentes de atuação dos agrônomos 

em espaços de ação, detalhando-as, de modo a facilitar a compreensão do leitor, para 

posteriormente, apresentar as experimentações de base agroecológica em 

desenvolvimento. 

 

Espaços de 
ação 

Inserção dos educandos egressos Município Educandos 
envolvidos  

Marabá 4 

Eldorado 3 

São João 1 

Tucuruí 2 

Atuação na 
assistência 
técnica, social e 
ambiental. 

Ações organizativas, políticas e produtivas nos 
assentamentos. 

Parauapebas 1 
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 Total 11 

Marabá 3 

Eldorado  3 

São João 1 

Tucuruí 2 

 

Assistência Técnica, Social e Ambiental no 
assentamento em que reside e/ou em assentamentos 
da mesorregião  
Sudeste paraense. 

Total 09 

Marabá 1 

Tucuruí 1 

Parauapebas 1 

Atuação no 
Setor de 
Educação. 
 
 

Atuação e acompanhamento dos processos formativos 
na escola do assentamento, na CFR e em projetos 
educacionais do campo. 

Total 03 

Marabá 2 

Eldorado 1 

São João 1 

Atuação no 
setor de 
produção. 
  
  

Atuação e acompanhamentos dos processos produtivos 
dos assentados no assentamento em que residem. Essa 
atuação faz parte da estratégia de fortalecimento do 
potencial produtivo dos assentamentos. 

Total 04 

Marabá 1 

Eldorado 1 

São João 1 

Tucuruí 1 

Atuação em 
movimentos 
sociais como 
dirigente. 

Proposição de políticas públicas, organização social com 
ênfase no setor de produção e de educação, na 
cooperação, no acompanhamento ao debate sobre a 
recuperação ambiental e o processo de constituições de 
associações em assentamentos, com vistas a 
potencializar o processo organizativo dos coletivos nas 
áreas de assentamentos. Total 04 

Parauapebas 1 

Marabá 1 

Pós-graduação 
Educandos egressos cursando Mestrado no âmbito da 
Agricultura Familiar. 

Total 02 
Marabá 2 
Eldorado 2 
São João 1 
Tucuruí 2 

Implementação 
dos 
experimentos 
agroecológicos 

Experimento produtivo individual no lote do egresso 
envolvendo a família; e/ou coletivo envolvendo a 
comunidade. 
 

Total 06 
Quadro 2 – Espaço de atuação de 11 educandos egressos da mesorregião Sudeste do Pará 
Fonte: pesquisa complementar e visita aos assentamentos realizadas pela pesquisadora. 

 

Como se pode observar no quadro, a totalidade dos educandos egressos 

continuaram a atuar em ações organizativas, políticas e de acompanhamento dos 

processos produtivos em assentamentos da mesorregião Sudeste paraense depois de 

formados, ou seja, estão atuando como agrônomos no âmbito da questão agrária. 

Esse engajamento em prol do fortalecimento da questão agrária reflete o 

compromisso social dos educandos egressos, ao mesmo tempo demonstra que o curso 

ajudou a consolidar um perfil de profissional da Agronomia que a Universidade e o MST 

quiseram firmar. 
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A atuação na assistência técnica, social e ambiental envolve 100% dos 

egressos e se dá pelo desenvolvimento de ações aja no assentamento que residem Seja 

nos demais assentamentos da mesorregião Sudeste do Pará em atendimento aos 

convênios entre o Instituto Nacional de Colonização na Reforma Agrária (INCRA) e 

instituições de assessoria técnica.  

Essa atuação se dá em momentos de formação/qualificação dos agricultores 

assentados voltados para os sistemas de produção (cultivo, animais, aves, etc) no que 

se refere ao domínio de técnicas capaz de facilitar o processo de produção com base na 

diversificação produtiva, bem como nas áreas da saúde preventiva e da organização 

social com vistas ao fortalecimento organizativo dos assentamentos.  

Envolve, também, a elaboração de Projeto de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA) ou de Plano de Recuperação do Assentamento (PRA), a depender 

do período em que a terra foi desapropriada (nos assentamentos antigos são elaborados 

os PRA e nos mais recente os PDAs), pelos agrônomos, a partir das discussões e 

definições dos assentados e suas organizações de representação (associações e 

cooperativas), os quais constam de atividades que se entrecruzam como, por exemplo: 

a) cursos de formação no âmbito da gestão, saúde, direitos, benefícios, sistema 

produtivo, agroecologia, reflorestamento, mecanização, organização social, pecuária, 

criação de pequenos animais; b) Acompanhamento in loco aos agricultores, inclusive 

aos que possuem projetos de sistemas agroflorestais (SAFs), cujas práticas estão 

centradas em produzir de forma diversificada, a partir da visão de ser humano e 

natureza como partes do mesmo sistema em que a intervenção humana se dá pelo 

manejo e práticas com vistas ao equilíbrio ecológico e social. 

Envolve, ainda, a elaboração dos Planos Especiais de Aceleração da Produção 

(PEAPs), com crédito de apoio ao fomento, os Planos de Aplicação (PAs) com o crédito 

de Habitação, o debate sobre o processo de recuperação ambiental nas Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL) nos assentamentos, o 

acompanhamento da execução dos referidos planos e ações em conjunto com as 

famílias, com ou sem apoio financeiro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), o acompanhamento aos processos produtivos nos assentamento 
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(cultura anual, criação de pequenos animais e o gado, piscicultura, etc), o 

acompanhamento aos projetos de Sistemas Agroflorestais (SAFs), entre outros, tendo 

como referencia a estratégia dos movimentos sociais do campo, por meio do 

engajamento no núcleo de base (que tem relação com o setor de produção e de 

educação do MST,) ou na associação de assentados e nas ações de recuperação de 

nascentes de rios e igarapés, entre outras. 

Assim, a atuação dos egressos na assistência técnica, social e ambiental se 

deve a demanda existente pelo acompanhamento da elaboração de diagnósticos e de 

projetos, bem como a implementação e avaliação deles junto aos agricultores familiares 

em uma mesorregião com cerca de 500 assentamentos e acampamentos. Ou seja, a 

intervenção dos egressos se dá principalmente pelo trabalho de assistência técnica, 

social e ambiental por ser uma demanda real dos assentados, pois ao receber o crédito, 

eles têm necessidades concretas de elaborar e implementar os seus projetos técnicos, 

individuais e coletivos.  

Essa atuação vem se dando, fundamentalmente, no suporte técnico com a 

implementação das políticas públicas de crédito, educação e assistência técnica nos 

assentamentos, tendo como resultado a afirmação de um processo, que “ressignificou o 

papel da assistência técnica que deixa de ser restrita a ao levantamento de problemas 

pelos técnicos e agrônomos, para se pautar pelo diagnostico e construção conjunta de 

soluções dos problemas dos assentamentos” (visita/observação, abril de 2010). 

Embora existam críticas acerca do tipo de financiamento/crédito oferecido 

pelas políticas públicas por ser considerado, pela Universidade e os movimentos sociais 

do campo, pouco adequado à realidade dos assentamentos, há que se considerar que 

nunca houve na história brasileira, investimentos em políticas públicas voltada para a 

agricultura familiar camponesa como ocorrera nos últimos oito anos. 

Na visita/pesquisa de campo identifiquei que há uma descontinuidade do 

serviço desenvolvido pelos educandos egressos na atuação na assistência técnica, social 

e ambiental. Essa descontinuidade se deve ao atraso do repasse de recursos pelo 

INCRA às prestadoras de serviços, nas quais os agrônomos estão vinculados. Isso tem, 

segundo os educandos egressos, desmotivando tanto os agrônomos quanto os 
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agricultores, porque gera o descumprimento das decisões e implica na descontinuidade 

das ações planejadas no calendário agrícola, conseqüentemente, compromete o 

processo produtivo.  

Somando a isso, a ação na assistência técnica, social e ambiental tem ficado, 

na maioria dos assentamentos, restrita aos convênios com o INCRA, gerando certa 

dependência dos profissionais contratados pelas prestadoras de serviço, cuja atuação 

nem sempre, segundo os educandos egressos, tem levado em conta os interesses e as 

demandas dos agricultores assentados.  

Segundo os educandos egressos, apenas nos assentados aonde há 

agrônomos formados pelo curso de Agronomia da UFPA Marabá tem sido possível 

realizar as ações de forma contínua nos processos produtivos e organizativos, ação essa 

que independe de contratos de prestação de serviço uma vez que os agrônomos vivem 

no assentamento, porém o trabalho é desenvolvido no âmbito da militância, já que os 

agrônomos não recebem qualquer tipo de pagamento pelos servidos desenvolvidos 

junto aos assentamentos.  

Discutindo sobre a importância da assistência técnica, um agricultor 

assentado, na ocasião da visita aos assentamentos destacou: “tendo o nosso povo 

formado, facilita muito porque eles já estão aqui, conhecem os nossos problemas e tem 

a compreensão de construir as alternativas junto com os agricultores daqui”73. Assim, a 

inserção dos educandos egressos nos assentamentos em que residem tem propiciado 

vivenciar temporalidades próprias dos assentamentos e desenvolver a autonomia dos 

sujeitos do campo, consolidando, conseqüentemente, a concepção de pesquisa e 

extensão que o curso quis afirmar.  

É visível o vínculo e o comprometimento dos educandos egressos com as 

organizações dos assentados e os movimentos sociais do campo, o que aponta que a 

formação dos agrônomos não se restringiu ao acesso as técnicas e tecnologias 

necessárias para melhorar a produção nos assentamentos, ao contrário, estiveram/estão 

                                                           
73 Vale ressaltar que a proporcionalidade agrônomo-assentamento na mesorregião Sudeste paraense é 
desproporcional: 10 agrônomos para 500 assentamentos, daí a grande demanda de atuação para os 
educandos egressos.   



 

 

 

213 

inseridas no contexto político que envolve a questão agrária. Por outro lado, caracteriza 

uma resistência radical em relação ao monocultivo do eucalipto – para a produção do 

carvão que abastece as siderurgias – e da pecuária extensiva. Embora se tenha clareza 

de que,  

O curso de Agronomia, por si só, não resolve os problemas dos assentamentos com 

técnicas como um conjunto de receitas para a solução de problemas do fenômeno agronômico, 

mas esse instrumental teórico com o enfoque na agricultura familiar camponesa permitiu uma 

leitura diferente dos cursos convencionais e propiciou uma leitura critica da realidade 

amazônica, frente a matriz tecnológica passivamente implementada na região e com referencias 

para fazer a transição agroecológica. A turma entrou com um desnível muito grande e visões 

bastante ingênua acerca da mecanização, como resolução de tudo e o que falta é acesso e 

financiamento e, da agroecológica como o combate de todos os males do sistema tradicional e 

chegamos ao final do curso com compreensão bem equilibrada e depois de formados todos 

estão buscando complementar isso. Mas o curso de Agronomia fortaleceu a importância da 

cooperação propiciando que a turma enxergasse a importância disso e do limite do lote 

individual. A metodologia do tempo-escola/comunidade como um espaço e tempo participativos 

e de ações coletivas favoreceu a afirmação da interdisciplinaridade e a compreensão do homem 

amazônida. Além disso, qualificou o debate no coletivo, pois na relação com os bancos dizer que 

somos contra ou a favor da criação do gado ou de um determinado financiamento não qualifica 

o debate, mas quando temos a formação não basta o banco dizer que aprova ou não o projeto, 

mas isso tem aberto espaço para o debate e o diálogo se estende não só para aquele projeto, 

mas também para o assentamento. 

Duas questões dificultam a atuação dos agrônomos egressos do curso de 

Agronomia da UFPA Marabá na consolidação da matriz técnico-científica agroecológica 

da agricultura familiar camponesa defendida pelos movimentos sociais e a Universidade, 

quais sejam: i) o esgotamento da terra (antigas fazendas onde são criados a maioria 

dos assentamentos) que exige maior investimento técnico e tecnológico para a 

recuperação do solo, da floresta e dos rios, de modo a propiciar um retorno viável nos 

processos produtivos; e, ii) os parcos investimentos governamentais na agricultura 

familiar camponesa. 
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Esses limitantes tem levado a atuação dos egressos na organicidade interna 

dos assentados, seja pela inserção nas associações locais, nos núcleos de base seja no 

movimento, materializando a relação de agrônomo-educador não mais pautada na 

transmissão de técnicas e tecnologia, mas como agrônomos-educadores, conforme 

defendera Freire (1985).  

Embora considere fundamental a atuação dos agrônomos nos assentamentos 

em que vivem, acredito que esse tipo de ação não se sustenta no tempo, uma vez que 

os agrônomos precisam de tempo para desenvolver as atividades produtivas no lote 

para garantir a sobrevivência da família, os experimentos individuais e/ou coletivos e 

atividades de cunho organizativo nos assentamentos. 

A atuação no setor de Educação se deu/dá pelo debate sobre a estratégia 

educativa das escolas existentes nos assentamentos e acampamentos organizados pelo 

MST, como também na formação de filhos de agricultores em cursos técnicos em 

agropecuário integrado ao ensino médio, na Escola Família Agrícola, em cursos 

financiados pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e/ou 

Projovem Campo, etc, ambos voltados para os assentamentos e também em escolas 

dos assentamentos. Nesses espaços os educandos egressos atuam como educadores, 

respondendo uma estratégia formativa dos movimentos sociais do campo. 

A ação no setor de Educação é uma estratégia do MST no acompanhamento 

aos programas educacionais voltados para os assentados, com vista a qualificar seus 

militantes e os assentados. Compõe também o desenvolvimento de ações educativas no 

âmbito da escola pública municipal criada nos assentamentos a partir da luta pelo 

acesso a educação. 

 A existência deste setor deve-se, segundo o MST, a visão da educação como 

um componente fundamental no desenvolvimento do assentamento, pois “a educação é 

tão importante quanto a conquista da terra, do crédito, da habitação e de outras 

demandas para a sobrevivência das famílias”, daí porque esse movimento acredita que 

“sem elevar o nível de conhecimento teremos muita dificuldade de transformar a 

sociedade no seu conjunto” (visita/observação maio de 2010). 
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A atuação do MST nas escolas dos acampamentos e assentamentos, bem 

como em projetos financiados pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) tem ajudado a provocar, no campo teórico-prático, o debate sobre a escola 

em perspectiva mais ampla, perseguindo a utopia de uma escola que atenda as 

especificidades do campo, de modo que a escola onde quer que ela esteja seja 

visualizada como espaço-sujeito coletivo comprometido com a construção de 

conhecimentos voltados à compreensão e transformação da realidade. Ou seja, uma 

escola comprometida com as mudanças sociais e que consiga acompanhá-las, ao 

mesmo tempo em que possibilite a formação que entrelaçando saber universal e saber 

local, considerando as experiências de vida dos educandos e investe nestes para que se 

tornem sujeitos críticos, criativos e solidários. 

Nessa perspectiva, a matriz de Educação do Campo assumida pelos 

educandos vai ao encontro da matriz técnico-científica agroecológica que a Universidade 

e os movimentos sociais do campo quiseram firmar durante o processo formativo, 

portanto pautam-se na defesa da socialização da tecnologia existente e da construção 

de tecnologias compatíveis com a realidade do campo, evitando assim, que as inovações 

tecnológicas sejam impostas de cima para baixo ou de fora para dentro, caracterizando 

uma verdadeira invasão cultural (FREIRE, 1984). 

A atuação no setor de produção envolve ações coletivas que são 

coordenadas por assentados e de dirigentes do MST no interior dos assentamentos em 

suas organizações locais de assentados e acompanhados, mas com o acompanhamento 

dos educandos egressos. 

Envolve também experimentos individual/familiar dos assentados e seus 

próprios experimentos desenvolvidos em seus lotes ou coletivos envolvendo um 

conjunto de famílias organizadas em torno deste setor. 

Na pesquisa de campo identifiquei que a inserção dos egressos no setor de 

produção favoreceu mudanças no interior do próprio MST. Segundo um educando,  

Quando passamos a atuar nos projetos para apoiar os assentamentos cometemos 

uma série de equívocos quando propomos uma grande quantidade de campo agrícola, de 

compra de máquinas e etc, quer dizer, os limites técnicos inviabilizavam a produção [...]. As 
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mudanças podem ser percebidas na pauta do setor de produção (antes e atual), porque 

enriqueceu o debate, passamos a enxergar os problemas dos assentamentos de forma 

diferenciada e isso nos ajuda a encontrar os elementos para apontar alternativas, de forma 

também diferenciada. 

Essas práticas propiciaram a observação e a validação de experimentos que 

possibilitaram demonstrar o potencial de produção de alimentos, pelos assentados, com 

o uso de sementes nativas, adubos orgânicos, produção diversificada, entre outros. Isto 

é, houve uma visibilização das diferentes práticas sociais e produtivas existentes nos 

assentamentos que passaram a ser compreendidas como modos diferenciados de estar 

no mundo e de se relacionar com a natureza, com respeito as temporalidades dos 

grupos sociais envolvidos, ao mesmo tempo em que inseriu-se elementos (técnicas, 

informações, conhecimentos) necessários a superação das limitações existentes no 

âmbito produtivo. 

Assim, essa atuação contribui no enfrentamento do debate técnico, 

organizativo e político no âmbito das políticas públicas no campo, tendo como foco 

central o processo produtivo. É nesse sentido que, para os educandos egressos do curso 

de Agronomia, o ganho do curso foi em qualificá-los como assentados, pois o fato de 

estarem inseridos nos assentamentos propicia a atuação conjunta com os agricultores, 

garantindo a continuidade do acompanhamento dos processos organizativos e 

produtivos, para além dos convênios realizados com as instituições de assistência 

técnica, possibilitando o aprofundamento das experiências.  

Isso fez com que os assentados que residem em assentamentos onde tem 

agrônomos ou técnicos agrícolas formados fossem construindo uma autonomia em 

relação aos convênios de assistência técnica, portanto o ganho dos agricultores está na 

independência aos convênios. 

Assim, movidos pela necessidade de firmar “um bom sistema de produção” 

na mesorregião Sudeste do Pará, os educandos egressos se desafiam a desenvolver 

experimentos, na perspectiva de consolidar a matriz técnico-científica agroecológica 

adequada a característica da mesorregião Sudeste do Pará, conforme destacamos no 

item seguinte que apresenta os experimentos em desenvolvimento. 
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Esse desafio perpassa pela descoberta de novas formas de produzir 

alimentos, com retorno a curto, médio e longo prazos, de modo a atender a 

necessidade imediata de alimentação das famílias assentadas. Soma-se a essa 

problemática o tipo de clima e de vegetação, que exige dos educandos egressos e das 

famílias assentadas um maior empenho no desenvolvimento de uma atuação capaz de 

descobrir/criar formas de produzir que recuperem a fertilidade do solo, a qualidade das 

águas e a diversidade da floresta, respeitando o potencial produtivo dessa mesorregião, 

combinando a produção das culturas anuais às frutíferas, materializando a produção 

com base nos princípios da agroecologia adequada a região Amazônica, conforme a 

perspectiva defendida pela Universidade e os movimentos sociais de campo. 

Discutindo sobre a produção de base agroecológica, um dos educandos 

egressos do curso de Agronomia, destaca que algumas experiências de base agroecológicas 

continuam acontecendo após a conclusão do curso, como por exemplo: o sistema em aléias, 

criação de alevinos, de adubação verde, de inseticida verde, o plantio direto, a criação de 

pequenos animais, a implantação de viveiros, de hortas, de SAF’s, de reavaliação dos projetos 

do PRONAF. Hoje se tem nossos agrônomos pesquisando e experimentando desenvolver a 

produção a partir, por exemplo, da variedade de feijão que melhor se adequou a realidade local 

com sementes que apresentem melhor resultado, o que interfere na qualidade de vida dos 

assentados; do açaí e etc, como ações individuais e, outros que estão atuando no apoio a 

produção e a organização dos assentamentos, no movimento estadual, na educação e na 

assistência técnica. Nós não conseguíamos fazer isso antes, com o debate do setor de produção 

do MST, mas conseguimos depois que começamos a debater os problemas dentro do curso de 

Agronomia com base nas nossas experiências e também depois de formados. Isso tem 

possibilitado apontar algumas alternativas de produção de base agroecológica que tem 

viabilidade.  

As práticas produtivas existentes nos lotes e comunidades a exemplo da 

produção consorciada, da horticultura familiar ou comunitária, do reflorestamento, do 

cultivo de sementes, da criação de pequenos animais, da adubação orgânica, do 

inseticida verde, dentre outros, segundo os educandos egressos, estão sendo 

desenvolvidas com o propósito de firmar a agroecologia como referência tecnológica 

para o desenvolvimento da mesorregião Sudeste do Pará. 
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A atuação no âmbito dos movimentos sociais do campo se dá pela 

realização de atividades diversas envolvendo o debate sobre a agricultura familiar 

camponesa de base agroecológica e outros temas de relevância para o MST com o 

propósito de fortalecer as ações de intervenção nos setores de produção, de educação, 

de organização, existentes nos assentamentos acompanhados pelo movimento, bem 

como nas atividades de assistência técnica, social e ambiental em que atuam.  

Essa atuação, segundo os dirigentes do MST, tem buscado fortalecer os 

processos organizativos que envolvem acompanhamentos e assentamentos nas ações 

tanto de cunho organizativo (associações, cooperativas, núcleos de moradia, trabalhos 

coletivos, mutirões, etc) e político (de luta pela terra), quanto no âmbito produtivo 

(formas coletivas de produzir e comercializar), o que vem contribuindo no 

aprofundamento do debate técnico-político da produção de alimentos com respeito a 

vida e ao meio ambiente. Isso vem provocando mudanças no interior dos 

assentamentos, quais sejam: a) maior engajamento no processo de organização social 

do assentamento; b) maior clareza nas orientações técnicas que envolvem o processo 

de pesquisa e de intervenção; c) materialização de experimentos individuais e coletivos 

nos assentamentos; d) atuação integrada e multidisciplinar ente assistência técnica, 

social e ambiental.  

A pesquisa possibilitou identificar a contribuição do curso de Agronomia na 

formação dos assentados contribuindo para qualificar o debate e a intervenção técnica. 

Segundo um educando do curso, antes do curso a gente já fazia o debate sobre o setor de 

produção nos assentamentos [sobre] como resolver o problema da produção, como organizar as 

comunidades, como enfrentar os limites e as dificuldades da organização da produção, do solo 

[...]. Depois do curso a gente qualificou esse debate e a nossa intervenção. A nossa tarefa [no 

movimento] não mudou após a conclusão do curso que era a de coordenar o setor de produção, 

o setor de educação ou de atuar na direção do movimento. Mas agora há um debate 

diferenciado mais qualificado em torno de todos os temas discutidos pelo movimento. A 

formação nos qualificou para fazer uma leitura mais aprofundada dos assentamentos, 

possibilitando diagnosticar os problemas para poder propor com maior clareza. E tem questões 
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que a gente começou a dar respostas a partir desse debate que a gente foi fazendo ainda 

durante o período da formação. 

A apropriação dos conhecimentos da realidade em articulação aos 

conhecimentos técnicos instiga uma nova possibilidade de intervenção que fortalece não 

apenas os processos políticos organizativos do movimento social do campo, mas 

também possibilitou a reconstrução das estratégias de viabilização da pequena 

produção familiar nos assentamentos. 

No entanto, a atuação desenvolvida pelos educandos egressos nesse espaço 

aponta alguns limites que perpassam pela insuficiência da experimentação 

agroecológica, devido ser uma atuação ainda pontual e a dificuldade de ampliação 

desses experimentos para que saiam do micro para o macro. Isso se deve, em nossa 

compreensão, pelo tempo recente empenhado nesse tipo de formação a e necessidade 

de sua consolidação, visto que a própria academia se encontra em processo de 

maturação das mudanças na forma de organização/produção do conhecimento, pois ela 

própria ainda se encontra buscando firmar esse caminho que visa atender as demandas 

sociais complexidade do campo. 

Nessa perspectiva, a resolução dessa problemática não é tarefa só dos 

agrônomos cabendo aos movimentos sociais contribuírem seja pelo acompanhamento à 

ação dos egressos seja pela organização social e produtiva dos agricultores, estimulando 

a implementação de um maior número de experimentos, tanto nos assentamentos onde 

residem os agrônomos quanto naqueles que possuem técnicos agrícolas formados pelas 

Escolas Família Agrícola, Casas Familiares Rurais ou Campus Rural de Marabá, 

viabilizando uma política de sistematização e publicização das experiências.  

Apesar desses limitantes, o que muda é o olhar dos educandos egressos 

sobre os processos produtivos, seus limites e potencialidades. Na verdade, eles 

passaram a ser ressignificados a partir da compreensão da unidade de produção como 

um sistema, que precisa se diversificado, pois o fato dos educandos serem assentados 

ou filhos de assentados “trouxe inquietações novas na plantação do feijão, milho e etc 

nos sistemas integrados [...]. Todo mundo que passou pelo curso reforçou uma visão de 
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mundo crítica, de busca de mudança/melhorias no processo produtivo, na luta pela 

Reforma Agrária” (fala do educando - visita/observação, abril de 2010). 

Nesse sentido, se faz necessário maior investimento na sistematização das 

pesquisas realizadas, na perspectiva de subsidiar as intervenções (experimentações), de 

modo a propiciar intervenções qualificadas no âmbito econômico, social e ecológico, 

envolvendo as famílias assentadas.  

O desafio reside no envolvimento não só da Universidade, mas também as 

escolas do campo ligadas às redes municipais e estadual de ensino, de modo a 

incorporar mudanças nos currículos e nas práticas educativas.  

A atuação na Pós-Graduação envolveu dois educandos egressos que se 

desafiaram a aprofundar as pesquisas no âmbito produtivo da região com o propósito 

de melhor contribuir na construção de processos produtivos coletivos que fortaleçam a 

agricultura familiar camponesa na região.  

Esses educandos se encontram estudando, sendo um no Sul do país e outro 

em Cuba, tendo sua conclusão prevista para final de 2011.  

A atuação na implementação de experimentos agroecológicos 

envolve atuação individual e/ou coletiva dos educandos egressos, sendo que a 

dimensão coletiva é, em alguns casos, familiar e, em outros, coletiva, porque envolve o 

assentamento.  

Os relatórios dos educandos e a visita/observação realizada nos 

assentamentos dão conta que os educandos experimentaram durante e após o término 

do curso, a vivência de práticas produtivas de base agroecológica. Suas atuações 

apresentam-se condizentes com a concepção freireana de pesquisa e de extensão, a 

qual compreende o agrônomo como educador (FREIRE, 1985).  

Identifico, a seguir, por meio de um breve contexto histórico e registros 

fotográficos, os experimentos que se encontram em processo de implementação pelos 

educandos egressos nos assentamentos visitados durante o trabalho de campo, 

destacando o estado em que se encontram cada um deles. Considero a opinião dos 

educandos egressos sobre o processo em que se encontram os experimentos.  
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5.2.1 O caso do Projeto de Assentamento 17 de abril, Município de 

Eldorado dos Carajás 
 

Breve histórico do assentamento 
 

O assentamento foi criado após o “Massacre de Eldorado” que obteve 19 

trabalhadores assassinados, durante a marcha na Rodovia PA-150.  

Para os assentados “a vida brota na terra manchada de sangue”. A antiga 

fazenda Macaxeira foi desapropriada nesse contexto de luta e violência contra os 

acampados, cuja área abriga atualmente 600 famílias assentadas, em uma área de 18 

mil hectares, onde cada família possui um lote de 25 hectares.  

Esse assentamento possui 60% da área desmatada, sendo que 90% dessa 

área é composta por capim, ainda assim as famílias desse assentamento desenvolvem a 

agricultura de subsistência.  

A sua infra-estrutura é composta por Escola de Ensino Fundamental e Médio, 

posto de saúde e quadra de esporte. 

Os assentados têm diferentes histórias para contar de sofrimento, perdas e 

ganhos sobre a vida e a produção de alimentos, bem como sobre as conquistas na área 

de educação.  

Nesse sentido, sua base organizativa está estruturada pela Associação de 

Produtores do Assentamento 17 de Abril (APROTE) e do Movimento Sem Terra, 

estruturado pelos setores de produção, educação e organização. Esse processo 

organizativo reflete diretamente na atuação do educando egresso, no desenvolvimento 

de experimentos coletivos. 

 

Experimento em desenvolvimento 
 

Os experimentos desenvolvidos pelo educando egresso apresentam tanto um 

cunho individual com o propósito substituir áreas de pasto no lote da família pela 

produção de alimentos, quanto coletivo, em que um se realiza pelo acompanhamento a 
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quatro famílias que produzem diversificado e, o outro, envolve a associação de famílias 

na produção e beneficiamento do leite. 

No lote, o educando utiliza-se de estratégias diferenciadas voltadas para a 

criação de pequenos e grandes animais, bem como as diferentes culturas, tendo 

destaque o sistema três-em-um, pela produção consorciada milho-mandioca-coco-

tangerina, etc. 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 03, 04, 05: vista geral do sistema “Trio da Produtividade74 cujo experimento consorcia 
mandioca e milho com frutíferas como tangerina e coco. Neste sistema, planta-se duas fileiras 
de mandioca intercalada com uma fileira de milho, ou vice-versa, com um distanciamento de um 
metro entre planta e fileira, sendo que é preciso manter o terreno limpo por 150 dias, pela 
campina. Não foi utilizado adubos químicos ou agrotóxico. Como o milho cresce rápido e a 
mandioca necessita de sol ela se vê obrigada a crescer, criando sombra, o que impede o 
nascimento de mato. Esse procedimento diminui a quantidade de capina (para no máximo duas, 
quando a mandioca sozinha exige a limpeza de 15 em 15 dias) e com cerca de 70 dias terá 
milho verde para o consumo e, entre 90 a 100 dias, o milho seco já pode ser utilizado no 
alimento de pequenos animais e a palhada é usada como cobertura morta. Após a retirada do 
milho planta-se o feijão, porém no período da visita ao assentamento o feijão não havia sido 
plantado. A figura 03 demonstra que a primeira perspectiva que intercala mandioca-milhi-
                                                           
74 Esse sistema foi desenvolvido por pesquisadores da EMBRAPA e assemelha-se ao o “Sistema 
Bragantino” desenvolvido no Nordeste do Pará, sendo visto como “um modelo de produção agrícola 
inovador e especialmente concebido para as peculiaridades da agricultura familiar [...] com amplos efeitos 
na preservação ambiental e na melhoria da qualidade de vida no campo” (CARDOSO, 2006).  
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mandioca é mais apropriado, pois diminui quantidade o mato, devido o sombreamento. Já a 
Figura 04 demonstra que a intercalação milho-mandioca-milho diminui a de mato, devido o 
maior sombreamento. O experimento, em processo, tem como objetivo demonstrar que esse 
tipo de sistema resulta no menor tempo do trabalho humano emprenhado no processo 
produtivo, porque o sombreamento inibe o nascimento de matos indesejáveis, bem como, no 
aumento da produção (qualidade e quantidade do produto).  

 

A forma de plantar consociada, segundo o educando, diminui o trabalho 

humano porque requer menor quantidade de limpeza da área, ao mesmo tempo em 

que, aumenta a produtividade, como resultado da diversificação de produtos. Os 

determinantes de sucesso ou fracasso dos consórcios produtivos advêm da qualidade da 

terra, do domínio das técnicas pelos agricultores, da capacidade de organização e das 

condições de infra-estrutura básica: estradas, energia, etc (ROMEIRO, 1998). 

De modo geral, a vantagem desse processo de produção consorciada está no 

barateamento do custo, no aumento da produção, na diversificação do sistema 

produtivo, na diminuição do trabalho e na sustentabilidade, pois “as pragas não vão 

atacar, o mato não vai crescer muito e o solo não vai degradar”. Quer dizer, “ao mudar 

a forma de plantar é possível transformar a roça que dá prejuízo em uma roça que dá 

lucro” (visita/observação, maio de 2010). 

Além disso, o educando egresso está experimentando substituir áreas de 

pastagem pela produção de alimentos e para isso utiliza-se dos conhecimentos técnicos 

adquiridos no curso, conforme expresso a seguir.  

 
Figura 06: visão geral do preparo da área. A tiragem do capim implicou o uso de trator, 
herbicida e trabalho braçal. Esse tipo de trabalho vem sendo desenvolvido a dois anos até que 
o capim seja totalmente eliminado para o plantio de leguminosa (mucuna preta) que faz a 
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cobertura vegetal no período seco e propicia a recuperação dos nutrientes do solo de modo a 
propiciar o plantio consorciado (mandioca, milho, arroz, feijão) no período chuvoso.  

 

Esse experimento em desenvolvimento no lote do educando egresso, cuja 

área útil é de 1.8 ha de área útil, representa sua busca por enfrentar o problema da 

pastagem. Esse é o segundo ciclo de cultura que ele está produzindo com o uso do 

trator e de herbicida, mesmo assim o braquiarão brotou em vários lugares e exige um 

trabalho braçal para retirar os brotos da área, o que mostra a dificuldade de combatê-lo. 

A atuação do educando egresso junto aos assentados está sendo expresso 

aqui pelo acompanhamento realizado às ações desenvolvidas por quatro famílias de 

assentados, em que ele faz as orientações técnicas necessárias.   
 

 

 
Figuras 07 e 08: vista de agroquintais dos assentados, contendo árvores frutíferas como 
cacau, cupuaçu, abacate, goiaba, coco, laranja, tangerina, banana, jaca, acerola, café e limão 
utilizados para o consumo familiar. Os agroquintais são pequenas áreas que se localizam ao 
redor da casa do agricultor, abrigando inúmeras espécies de plantas úteis, sendo a maioria para 
alimentação e uso medicinal Este sistema está presente em grande parte das moradias de 
assentamentos do Sudeste paraense, sendo desenvolvidas várias atividades: plantio de culturas 
anuais e permanentes, hortaliças, medicinais e criação de pequenos animais, em uma mesma 
área de terra, demonstrando importante capacidade produtiva como fornecedor de alimentos. 
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Figuras 09 e 10: vista geral do pomar e viveiro de tangerina pocã. Os frutos são vendidos na 
cidade e as mudas (tanto da tangerina quanto dela enxertada com limão) para os próprios 
assentados do município. Vale ressaltar que 90% das terras agricultáveis do município de 
Eldorado do Carajás são áreas de assentamento. 
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Figura 11 e 12: Visão geral da produção do milho, ilustrando as diferentes áreas: milho recém 
plantado, pequeno, pequeno-médio, médio, grande, pendoando, com espiga verde, com espiga 
verde no ponto de consumo, espiga seca, em palha seca, área colhida em espera. São 11 áreas 
produzindo em diferentes tempos no sentido de possibilitar a produção constante, atendendo a 
demanda de comercialização em pequena escala e as necessidades das famílias.  

  

Essas duas experiências envolvem quatro famílias que decidiram se desfazer 

do gado para investir na produção e comercialização do milho verde, que é vendido na 

sede do município para a transformação em pamonha, alimento de grande consumo na 

região.  

Isso representa uma estratégia de produção cooperada e de comercialização 

em curtos circuitos de mercado. Embora tenha sido usado o trator e o herbicida para a 

retirada do braquiarão nas áreas de produção do milho ela representa outra estratégia 

encontrada pelos agricultores para enfrentar a problemática da pastagem, com 

investimento nos agroquintais, no pomar e na produção de mudas para comercialização 

e criação de pequenos animais para o consumo. 

O procedimento desenvolvido pelo educando egresso demonstra o impacto 

da inserção do pasto nos sistemas agrícolas familiares, pois o mesmo muda 

significativamente a forma de uso da terra, de maneira quase irreversível, porque o 

capim e o gado exigem maiores áreas e acaba ocupando maior parte do lote, além de 

empobrecer o solo e impedir a produção diversificada.  

A observação possibilitou identificar que a inserção de áreas de pastagem 

diminui as áreas de plantio de milho, feijão, mandioca, de modo que a pecuária 

continua assumindo um papel relevante na agricultura familiar camponesa. Essa 
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realidade é um limitante da agricultura na mesorregião Sudeste paraense, pois a forma 

de produção que os agricultores familiares assentados conhecem são em áreas de mata 

ciliar, o que praticamente já não existe nos assentamentos, limitando assim a 

consolidação de experiências de produção diversificada.  

Estudos dão conta que as pastagens no universo da produção familiar está 

relacionado à vários fatores, dentre eles: a) ao forte conflito na ocupação das terras, 

tanto com a velha oligarquia dos castanhais, como com os novos fazendeiros de gado e 

projetos de mineração (Carajás) e de hidrelétrica (Tucuruí); b) a regularização tardia da 

posse da terra; c) a ausência de uma política de colonização organizada. Isso tudo 

contribuiu para a formação de sistemas de produção bastante simplificados na produção 

familiar (HURTIENNE, 1999). Ao analisar a sua própria experiência o educando egresso 

destaca que embora o herbicida ocasione danos ao solo e tem o risco de contaminação 

das águas, não vejo outra alternativa que não seja a que estamos experimentando, 

diante da dificuldade de eliminação do capim, mas esse dano é reparável, desde que o 

mesmo não seja utilizado como uma prática agrícola, mas sim como ferramenta para 

tirar o capim.  

Para esse educando egresso, o uso controlado e com respeito da legislação 

(que é de 33 metros de mata ciliar as margens dos igarapés) diminui o trabalho e a 

possibilidade de contaminação, além disso, a aplicação do herbicida faz mais mal para o 

aplicador do que para quem consome o alimento. 

Essa é uma visão que não encontra consenso no âmbito da academia e dos 

movimentos sociais, porém, o resultado da experiência pode ajudar a esclarecer dúvidas 

e apontar caminhos para o enfrentameto a problemática do capim na mesorregião 

Sudeste paraense, mesmo que não seja a técnica utiilizada a mais apropiada.   

Segundo o educado egresso, produzir alimento em área de pastagem traz 

alto custo de produção, maior trabalho e tempo empenhado para eliminar o mato 

indesejado. Essa dificuldade nos remete a duas questões centrais, quais sejam, custo-

benefício e trabalho-tempo.  
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Para ele, isso faz com que a grande maioria dos agricultores assentados 

produza aos arredores da casa, formando os chamados agroquintais, na produção de 

frutas e mudas que facilita a limpeza constante. 

Os experimentos em desenvolvimento têm o claro propósito do educando de 

ser desenvolvida e sistematizada para após ser testada e verificada sua eficácia por 

apresentar maior rentabilidade financeira com menor força de trabalho, ser socializada 

para multiplicada nos assentamentos. No entanto, o tempo de maturação da mesma 

ainda não foi suficiente para sua conclusão e obtenção de resultados. 

 O experimento coletivo desenvolvido pelo educando egresso está voltado 

para a produção e o beneficiamento coletivo do leite, envolvendo cerca de 60 famílias, 

por meio de uma associação de assentados. Ele é a materialização da pesquisa realizada 

por ocasião monografia de conclusão do curso de Agronomia que desenvolveu o estudo 

sobre a produção de leite. Segundo o educando egresso, esse estudo [...] primou pela 

análise da produtividade de biomassa do Estilosantes Campo Grande no município de 

Eldorado do Carajás, que foi realizada devido a necessidade de acesso a tecnologias 

para produção de banco de proteínas principalmente de leguminosas, devido 

crescimento da atividade pecuária no município. 

Nesse experimento, o educando egresso atua na associação de assentados, 

assumindo a coordenação da mesma. Isso expressa o grau de engajamento social e 

produtivo, fortalecendo a cultura da produção cooperada, do beneficiamento que 

agrega valor a produção leiteira, além da comercialização coletiva. 

 

5.2.2 O caso do Projeto de Assentamento 26 de Março, Município de 

Marabá 
 

Breve histórico do assentamento 
 

O Projeto de Assentamento possui área de 9.774 ha em está situado na área 

da antiga Fazenda Cabaçeiras, cuja região compõe o chamado “Poligno das 

castanheiras”. No entanto, o assentamento possui 98% de sua área desmatada e 
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composta por pastagem, o que expressa o crime ambiental cometido contra a natureza 

e a população da região.  

Essa área foi desapropriada em 2008 pelo Instituto nacional de Colonização 

na Reforma Agrária (INCRA) pelo fato de os fazendeiros terem praticado os quatro 

crimes ambientais (trabalho escravo, trabalho infantil, ocultação de cadaver e crime 

ambiental) que levam a desapropriação imediata.  

Os trabahadores sem terra permaneceram durante 10 anos acampados 

engajados na luta pela terra. Portando, a desapropriação significou uma vitória para es 

famílias. Esse é o primeiro assentamento que se organizou e forma de raios de sol, de 

modo a facilitar ocontato entre as famílias que habitam seus lotes, além de obter uma 

área de produção coletiva.  

O assentamento possui escola de Ensino Fundamental e Médioe, também 

abriga as estruturas do Campus Rural de Marabá, do Insituto Federal de Educação, 

Ciencia e Tecnologia do Pará, por ter doado 354n  hectares de terra, o que tende a 

facilitar o acesso dos asentados a todos os níveis de ensino.  

Sua organicidade está estruturada pela Associação de Produção 

(APROTERRA) e pela atuação do Movimento Sem Terra, que organzia as famílias em 

Núcleos de produção, além dos setores de educação, produção e oraganização. 

Atualmente o assentamento abriga cerca de duzentas e seis famílias, em 

lotes de 45 hectares; esses agricultores seguem cultivando agricultura de subsistência, 

sendo que essas famílias assentadas vivenciam dificuldades de produção devido a perda 

de qualidade do solo, seja pelo desmatamento seja pela inserção do capim que exige 

tempo e investimento para sua remoção. 
 

Experimentos em desenvolvimento 
 

Ambas as educandas egressas, desenvolvem atividades agrícolas nos lotes 

com o cultivo do arroz, milho, mandioca, macaxeira, hortaliças, gado de leite, galinha 

caipira, entre outros. Algumas dessas atividades fazem parte do cotidiano das famílias 
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assentadas para garantia de sua alimentação, outras foram motivadas pelos recursos do 

crédito instalação (apoio inicial).  

Outros dois educandos egressos desse assentamento atuam na assistência 

técnica em vários municípios da mesorregião Sudeste do Pará, estando, segundo eles, 

impossibilitados de realizar uma atividade como essas, que exigem acompanhamento 

cotidiano. Assim, os experimentos que apresentamos nessa pesquisa estão sendo 

desenvolvidos por duas educandas egressas assentadas, as quais tem o propósito de 

inserir outras formas de produção que não a pecuária.  

A inserção da piscicultura e da plantação do açaí (conforme imagens abaixo) 

em um assentamento marcado pela pecuária representa o enfrentamento a 

problemática do pasto/capim pela inserção de outras formas de produção que utilizam o 

potencial local para gerar alimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 13 e 14: visão geral de formas de organização espacial dos viveiros de açaí 
aproveitando o espaço existente. O açaí é um fruto/suco consumido com farinha e com peixe 
frito, charque, camarão, carne ou ovo, e utilizado na culinária paraense como alimento e atende 
aspectos nutricionais da família. Sua produção tem como propósito o consumo familiar, 



 

 

 

231 

limitando-se ao plantio no lote, a nutrição alimentar e ao enfrentamento à visão que defende 
que o gado/pastagem é viável a agricultura familiar camponesa.  
 

 
Figura 15: Visão geral do açude de criação de alevinos para o consumo familiar. Neste açude 
foram colocados 500 alevinos do tipo tambaqui. Esse peixe é utilizado pela facilidade de 
criação, uma vez que ele consome uma diversidade de alimentos (mandioca mansa, milho, 
farelo de trigo e farelo de casca de arroz) por ser um animal do tipo onívoro. No entanto, o seu 
desenvolvimento é mais lento pelo fato desses alimentos não atenderem todas as exigências 
nutricionais. Para suprir essa necessidade tem sido utilizada uma ração balanceada, cujo 
procedimento acompanha a biomassa e se realiza no intervalo de 30 dias, através do controle 
de peso em média 40 peixes, dividindo o peso total pela quantidade de animais. Os testes do 
pH da água (que pode variar de 7 a 8,5) são realizados com o mesmo tipo de aparelho 
utilizados para medir pH de aquários e papel tornassol. Esse experimento pretende demonstrar 
a importância do peixe na nutrição alimentar dos assentados. 

 

Os dois experimentos representam uma estratégia de produção que visa 

fomentar a produção diversificada no lote de modo contribuir na busca sobre qual é o 

“bom sistema de produção na mesorregião”, que demonstre sua rentabilidade produtiva 

sem agredir exaustivamente a natureza. 

Ambos os experimentos tem como propósito desenvolver formas alternativas 

de produção, de modo a fomentar sua replicação no assentamento. No entanto, o seu 

pouco tempo de existência, segundo as educandas egressas, ainda não permitem a sua 

multiplicação, favorecendo até o momento contribuições na renda das famílias das 

mesmas. 
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5.2.3 O caso do Assentamento Grotão dos Caboclos, Município de Eldorado 

dos Carajás 
 

Breve histórico do assentamento 
  

Esse projeto de assentamento foi criado após a desapropriação da área, em 

1988, pelo Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento, depois de seguidos 

conflitos entre posseiros e “proprietários” dos castanhais. Sua área total é de 32.888 

hectares, abrangendo os municípios de São Geraldo do Araguaia e de Eldorado dos 

Carajás, cuja área era composta por castanhais nativos e abrigando 656 famílias, em 

lotes de 50 a 100 hectares, devido a reterritorialização.  

Esse assentamento contou com a atuação do POEMA no fomento a 

estratégias organização e comercialização da produção da agricultura familiar, 

adquirindo inclusive um microssistema de abastecimento de água. Dispõe de posto de 

saúde, duas escolas de Ensino fundamental e motor a diesel.  

No âmbito organizativo, possui delegacia sindical ligada ao Sindicato de 

Trabalhadores Rurais (STR) e Associação dos Moradores e Produtores de Grotão dos 

caboclos de Novo Paraíso (AGROCANP).  

A produção no assentamento ocorre em torno da produção extrativista 

(castanha-do-pará, cupuaçu, açaí, etc), produção de alimentos (arroz, milho, feijão e 

mandioca e criação de pequenos animais) e a pecuária.  

A área de atuação do educando egresso é na parte do município de Eldorado, 

em uma área de oito mil hectares, abrigando 100 famílias assentadas e, talvez a 

tradição da produção extrativista seja a responsável pela existência de cerca de 50% de 

valor da produção média da família. Os agricultores admitem a necessidade de obtenção 

de um melhor conhecimento técnico sobre o manejo dos recursos existentes e se 

interessam pelo cultivo de culturas perenes, reconhecendo o potencial para o seu 

desenvolvimento combinado coma atividade extrativista e o cultivo de alimentos e 

frutíferas. 
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Experimento em desenvolvimento 
 

O presente experimento foi desenvolvido por um educando egresso tendo 

como propósito fomentar a produção diversificada do agricultor assentado com a 

inserção de novas técnicas juntos aos agricultores experimentadores.  

Experiências como estas estão sendo desenvolvidas em inúmeros 

assentamentos e representam a busca pela consolidação da produção de base 

agroecológica nos assentamentos. Neste sentido, elas têm sido utilizadas como 

referencia a ser socializada pelos assentados. As fotografias representam tanto a 

produção diversificada do agricultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figuras 16 e 17: Visão geral do pomar de laranja e criação de produto alternativo de combate 
de insetos. A Figura 02 representa a invenção de um produto natural, a base de óleo vegetal 
para o “combate eficiente da conchonilha e da fumagina”. O produto é composto por 2% de a 
base de óleos minerais, calda de fumo e pimenta (que são repelentes naturais) e sabão neutro 
(espumante que ajuda na pulverização) que são dissolvidos na água. Esse invento representa a 
tentativa de usar certas características que funcionam como repelentes de insetos. 
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Figuras 18, 19 e 20: Visão geral do açude de piscicultura, contendo árvores frutíferas e de lei, 
da horta e criação de galinha caipira, que demonstram a propriedade diversificada de um 
agricultor acompanhado por um educando egresso. 
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Com prática de produção diversificada, o agricultor investe tanto em árvores 

de lei (ipê, teca, etc) e frutíferas (coco, laranja pocã, banana, etc) quanto na criação de 

pequenos animais (suínos, galinha caipiras), além da piscicultura e apicultura.  

Essa é uma prática, segundo o educando egresso, presente na cultura 

daqueles que migram do nordeste do país para a mesorregião Sudeste paraense, 

enquanto que os goianos e mineiros investem na pecuária e tem sido incentivada pela 

Universidade e os movimentos sociais, por meio da visita de educandos e assentados. 

O sucesso dessa experiência tem se irradiado no assentamento cujo 

procedimento tem sido utilizado por outros agricultores assentados, fortalecendo a 

perspectiva da produção diversificada sem o uso de inseticidas.   

 

5.2.4 O caso do Assentamento 1º de Março, Município de São João do 

Araguaia 
 

Breve histórico do assentamento 
 

Esse Projeto de Assentamento 1º de Março foi criado em 1997 após anos de 

conflito pela terra e foi desapropriado pelo Instituto Nacional de Colonização na Reforma 

Agrária (INCRA). 

O assentamento possui 340 famílias assentadas e está estruturado em forma 

de Agrovila, quer dizer, as famílias residem no centro do assentamento e se deslocam 

diariamente para o lote, com lotes de 38 hectares.  

Esse assentamento possui uma escola de Ensino Fundamental e Médio, posto 

de saúde, quadra de futebol, Associação de Produção e Comercialização dos 

Trabalhadores Rurais do Assentamento (APOCTRAN), além da organicidade do 

Movimento Sem Terra. 

Este é um dos poucos assentamentos da mesorregião Sudeste do Pará que 

possuem apenas 60% da área desmatada composta, o que facilita o desenvolvimento 

de atividades produtivas centradas na produção de alimentos, frutíferas, pequenos 

animais e no extrativismo. 
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Experimento em desenvolvimento 
 

O experimento está sendo desenvolvido no lote do educando egresso, o qual 

também atua no assentamento e na assistência técnica, social e ambiental em vários 

municípios da mesorregião. Esse experimento busca colocar em prática a pesquisa 

realizada monografia, cujo estudo esteve voltado para “avaliação da inoculação de 

fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) em sistemas de aléias e sistemas agroflorestais, 

como inovação tecnológica nos sistemas de produção dos camponeses/agricultores 

familiares” (SOUZA, 2008). 

O experimento tem como propósito implementar o sistema de aléias como 

uma experiência piloto para posteriormente ser replicado no assentamento.  Esse 

sistema consiste na inserção de leguminosas de diferentes espécies para a recuperação 

da fertilidade do solo sem o uso do fogo, nem a mecanização, conforme demonstramos 

a seguir, portanto representa um sistema alternativo de preparo da área que rompe 

com a cultura do corte-queima. Esse sistema, segundo o educandos egresso,  

Depende da ciclagem de nutrientes via produção de fitomassa e serrapilheira e só é 

viável sobre baixa densidade demográfica e com ampla área de terras agricultáveis para ser 

explorada de forma itinerante. As tecnologias desenvolvidas em prol da agricultura 

convencional, da “revolução verde”, nem sempre são possíveis de serem apropriadas pelos 

agricultores familiares/ camponeses, principalmente as máquinas e implementos para preparo 

de solo, por serem inadequados para a prática da agricultura em regiões tropicais, como o 

revolvimento do solo; os fertilizantes solúveis sintetizados em laboratórios e os pesticidas por 

serem agressivos ao meio ambiente e serem muito onerosos aos agricultores. Os agricultores 

familiares camponeses, dentro de seus sistemas, já praticam técnicas menos agressivas ao meio 

ambiente que não envolve a queima da fitomassa acumulada na capoeira em regeneração e via 

serrapilheira, como é o caso do sistema de cultivo de feijão caupi, denominado de “abafado”, 

assim como também os sistemas agroflorestais e agrosilvopastoril. Por outro lado, as 

Instituições de Ensino e Pesquisa Científica já avançaram muito em busca de tecnologias 

baseadas na ciclagem de nutrientes pelas plantas, pela decomposição de matéria orgânica pela 

meso e microfauna, pela associação simbiótica de plantas e microrganismos, como a FBN e MAs 

e outras tecnologias de base agroecológicas. Na busca de um sistema técnico eficiente para o 
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cultivo das culturas anuais como o arroz, milho, mandioca, feijão e outras, nas condições dos 

agricultores familiares/camponeses, almeja-se um sistema de cultivar a roça sem adotar a 

prática do corte e queima assim como também a do revolvimento do solo pela mecanização da 

agricultura convencional, e nem tampouco a prática do plantio direto através da dessecação da 

vegetação com herbicidas. Nestas circunstâncias, o sistema técnico para atender estas 

condições, seria o que pode denominá-lo temporariamente de “roça sem queimar”. 

Apresentamos a seguir as fotografias do estado em que se encontra o 

experimento em desenvolvimento pelo educando egresso. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 21 e 22: visão geral do sistema de aléias em processo de produção de roça de sem 
queimar para a produção de milho, arroz, feijão, etc. As leguminosas arbóreas (sombreira e 
leocena) são plantadas em fileiras em uma mesma área para fazer o sombreamento e inibir o 
crescimento de plantas indesejáveis. A sua poda, poda produz material decomposto que serve 
para as plantas que serão cultivadas na área. As leguminosas de rama (puerária e mucuna 
preta) utilizadas em sistemas de roça sem queimar para fazer o domínio da área e a ciclagem 
de nutrientes. Ambas cobrem a área e ajudam na decomposição das plantas indesejáveis (ervas 
daninhas) e preparam a terra para o cultivo no sistema de roça sem queimar, pois absorvem os 
nutrientes que estão mais profundos no solo e deixam disponíveis no material vegetal, que é 
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devolvido no solo quando seca. A Puerária não tem ciclo definido (nasce,cresce, reproduz 
sempre), portanto a dificuldade é que ela não more e precisa ser cortada, exigindo o trabalho 
de corte. Já a mucuna preta tem ciclo definido e facilita porque diminui o trabalho humano. Ela 
é utilizada no trato inicial do solo, na área de capoeira, com a semeadura da semente, e 
posteriormente, o corte da capoeira; no período de chuva ela cresce, cobre o espaço e faz a 
decomposição, impedindo o nascimento de ervas daninhas e preparando a terra para o cultivo 
no ciclo seguinte (Visita/observação, maio de 2010).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 23 e 24: visão geral da matéria em decomposição (leguminosas de rama e arbórea). 
O educando egresso demonstrando a qualidade da terra. O preparo da área consistiu de 
demarcação, seguido do corte da vegetação rente ao solo e plantio de bananeiras e das 
leguminosas. 

 

O experimento ocupa uma área de um hectare de capoeira. Esse sistema de 

roça sem fogo encontra-se em processo de experimentação e ainda não dispõe de 

tempo suficiente de experimentação, de modo que não dispõe de informação sobre o 

processo produtivo que identifique sua consolidação no assentamento ou na 

mesorregião Sudeste Paraense, pois não tem elementos que comprove que os 
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agricultores assentados se dispusessem a produzir a partir desse sistema, visto que a 

colheita do primeiro e segundo ano (seja de milho ou feijão) se equiparando apenas no 

terceiro ano a produção que utiliza o fogo. A vantagem da produção se dará a partir do 

quarto ano, elemento esse tem se tornando empecilho para as famílias que precisam 

tirar seu alimento da terra. 

Esse experimento de cunho familiar se encontra em processo de 

desenvolvimento, exigindo um período de três anos para apresentar seu impacto à 

produção familiar para que possa ser replicado no assentamento já que há uma grande 

resistência dos assentados com o desenvolvimento de processos produtivos sem o uso 

do fogo.   

Nesse sentido, a sua replicação exige um trabalho de sistematização, depois 

de concluído, socialização e estudo, pois exige uma mudança de postura rompendo com 

as formas seculares de produzir com o uso do fogo. 

 

5.2.5 O caso dos Projetos de Assentamentos: Reino Encantado, Bom Futuro e 

Sol Nascente, Município de Tucuruí 
 

Breve histórico dos assentamentos 
  

Criado em 2006 o assentamento Reino encantado possui 45 famílias 

assentadas em uma área de 2.327,1432 ha, com lotes individuais de 50 hectares. Já o 

assentamento Bom Futuro foi criado em 2008 e tem 72 famílias assentadas em uma 

área de 3.600,4573 ha, cada uma com lotes de 50 hectares. Por fim, o assentamento 

Sol nascente possui 114 famílias também assentadas em 2008, em uma área de 

5.829,2793 ha, em lotes de 40 a 50 hectares. 

Ambos os assentamentos são fruto da luta pela terra e foram desapropriados 

pelo Instituto de Colonização na Reforma Agrária (INCRA), como parte da política de 

desconcentração da terra pelo governo federal. 

Esses assentamentos possuem escola atendendo apenas as séries iniciais, 

apresentando parca infra-estrutura (precárias estradas, ausência de posto de saúde, 
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energia elétrica). Entretanto, há uma organicidade marcada pela luta em prol do acesso 

a políticas públicas, por meio de suas Associações de produção dos assentados, 

assessorados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), Movimento de Mulheres do campo 

e da Cidade (MMCC) e Associação das Casas Familiares Rurais (CFR). 
 

Experimento em desenvolvimento 
 

Os experimentos desenvolvidos por dois educandos egressos buscam 

desenvolver a prática da horticultura nos assentamentos como propósito de melhorar a 

qualidade da alimentação dos assentados. Vale ressaltar que a monografia de um dos 

educandos egressos versou sobre os Sistemas Agroflorestais e do outro sobre crédito 

agrícola, o que representa que ambos estão buscando desenvolver formas de produção 

pautada na diversificação produtiva com assistência técnica e financiamento. 

O investimento na horticultura, segundo os educandos egressos, representa o 

primeiro passo de um processo a ser desenvolvido no município, cuja experiência tem 

recursos do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) e da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT/Tucuruí). Essa produção vem senso desenvolvido pelas famílias assentadas em 

parceria com as Associações de mulheres, de agricultores e das Casas Familiares Rurais, 

bem como contou sob coordenação e acompanhamento dos educandos egressos.  

Nos três assentamentos foi realizado o curso de Olericultura Básica 

envolvendo 20 famílias de cada um, com vistas potencializar atividades produtivas nos 

estabelecimento agrícolas familiares com enfoque nos princípios agroecológicos para a 

obtenção de produtos alimentícios saudáveis e garantir a soberania alimentar, por 

considerar a olericultura é uma atividade de retorno econômico rápido que possibilita 

obter o produto a partir dos 45 dias.  

Os registros fotográficos a seguir registram os diferentes momentos do 

trabalho desenvolvido nos três assentamentos: 
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Figuras 25 e 26: momento da formação dos assentados para implementação da horta 
comunitária e atividade de preparação da área para produção de hortaliças, envolvendo 20 
famílias do Assentamento Bom Futuro. 
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Figuras 27 e 28: visão geral das atividades de plantio de mudas e preparação da área, no 
assentamento Bom Futuro, envolvendo 20 famílias assentadas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 29 e 30: atividade de limpeza da área e organização da terra para o plantio de 
hortaliças no assentamento Sol Nascente, envolvendo 20 famílias que tem os seus filhos 
estudando na Casa Familiar Rural de Tucuruí. 
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O curso de olericultura foi dividido em dois momentos: o primeiro, com o 

estudo teórico e o segundo com atividades práticas. O primeiro, constou da 

fundamentação teórica sobre olericultura refletindo sobre a importância social, cultural, 

econômica, alimentícia da olericultura na agricultura familiar camponesa e das 

orientações técnicas envolvendo a escolha da área (tipos de solo – textura/estrutura, 

drenagem, água, acesso); medição e limpeza da área a ser trabalhada; preparo da área 

para a construção dos canteiros e das covas; demarcação do local para a construção 

dos canteiros e abertura das covas; construção dos canteiros e das covas para o plantio; 

adubação dos canteiros e covas para o plantio – apresentação dos tipos de adubos 

químicos e orgânicos, suas funções e suas conseqüências; variedades e espécies de 

hortaliças – sementes crioulas (patrimônio da humanidade e soberania alimentar) e 

sementes transgênicas (lei de patentes = patrimônio de uma empresa); principais 

pragas e doenças: controle e prevenção; nutrição e segurança alimentar. 

No segundo momento da atividade houve a escolha da área para fazer os 

canteiros e plantio de mudas e sementes, como alface, coentro, cebola, rúcula e várias 

covas plantadas com quiabo, pepino, jiló e berinjela para o consumo das famílias.  

Nesse processo, segundo os educandos egressos, os materiais que os 

agricultores dispõem em suas propriedades foram aproveitados para facilitar o 

desenvolvimento das atividades e dar condições para que todos os participantes 

tivessem em mãos os materiais básicos do curso, bem como, garantir a contra-partida 

das famílias envolvidas no projeto e, também, teve como objetivo demonstrar a 

viabilidade da replicação da experiência em seus lotes. Ao final deste processo, as 

famílias envolvidas assumiram a responsabilidade de replicar a experiências com outros 

assentados do assentamento. 

O desenvolvimento da hortaliça envolvendo os educandos das CFRs e suas 

comunidades, além de outras organizações sociais do lugar, representa o potencial 

desse experimento, bem como sua possibilidade de replicação nos assentamentos. 

Representa ainda uma estratégia de enfrentamento a pecuarização que vem ocorrendo 

ao longo dos anos, mas que aos poucos está sendo reduzida pelo fato dos agricultores 

familiares começarem a perceber que a saída está em produzir diversificado. Para o 
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educando egresso, “só assim a família tem produção o ano inteiro em sua pequena 

propriedade, pois com a produção diversificada os assentados melhoram suas condições 

de vida, preservam o meio ambiente, sem destruir a floresta nativa”. Nessa perspectiva, 

segundo ele, o plano SAF´s é a maneira mais correta de produzir sem agredir a 

natureza e contribuindo para sua preservação. 

Os limites desse processo tem que ver com a insuficiência dos 

financiamentos, da assistência técnica, do crédito e de infra-estrutura (acessibilidade, 

saúde, educação, estradas, energia, etc) dentro dos Projetos de Assentamentos. 

 

Limites e potencialidades dos experimentos 
   

De modo geral, a visita/observação aos cinco assentamentos da mesorregião 

Sudeste do Pará, propiciou identificar o potencial que tem a produção agroecológica, 

bem como o quão desafiante é a sua consolidação, visto que ainda é insuficiente o 

investimento no âmbito das políticas públicas que contribuam significativamente para 

essa forma de produzir, que se contrapõe a forma de produção em larga escala, com 

vista ao lucro fácil. 

Tais questões vêm dificultando firmar a produção diversificada na totalidade 

das famílias assentadas. Para avançar nessa perspectiva, pesquisadores da Agroecologia 

tem discutindo a problemática e apontando possibilidades transitórias que possam 

ajudar a inserir mudanças nas práticas dos agricultores.  

Para Caporal (2003) elucida que as pesquisas demonstram que a 

sustentabilidade ambiental dos sistemas agrícolas no Brasil passa, necessariamente, 

pela mudança no padrão técnico da agricultura dita “moderna”, especialmente no que 

diz respeito ao uso abusivo de agrotóxicos e de outros insumos químicos.  

O autor considera ser necessário desenvolver a transição agroecológica, visto 

que há uma crescente demanda da sociedade pelo desenvolvimento sustentável. Isso 

deixa evidente a necessidade de mudanças no modelo convencional de agricultura 

instituído a partir da Revolução Verde. Esta transição deve estar centrada em bases 

democráticas, garantindo a intervenção participativa dos assentados nos processos 
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decisórios, buscando melhorias da qualidade de vida nas comunidades, com respeito ao 

conhecimento local, estabelecendo metas compatíveis com condições sócio-econômicas, 

com os interesses e necessidades das populações do campo no processo de construção 

de novos estilos de desenvolvimento rural e da agricultura sustentável, entendendo que,  

 

Não se trata de abolir o método convencional, mas de construir métodos 
flexíveis para incorporar a complexidade em questão. Ainda que a 
pesquisa em Agroecologia dependa de bases epistemológicas e 
metodológicas bem definidas e aceitas pelos pesquisadores, a base 
tecnológica também não pode ser negligenciada, pois é neste campo que 
os agricultores iniciam a Transição Agroecológica, tanto interna 
(substituição de insumos, manejo da biodiversidade e redesenho dos 
sistemas produtivos) como externa ao sistema de produção (expansão 
da consciência pública, renovações institucionais na pesquisa, ensino e 
extensão, formulação de políticas públicas com enfoque agroecológico, 
etc) (CAPORAL, 2003, p. 01) 

 

A apropriação do conhecimento pela adoção da Agroecologia como enfoque 

norteador das ações de assistência técnica, social, e ambiental podem ser notadas nos 

processos formativos e no investimento nos experimentos. Embora existam limitações, o 

trabalho de campo demonstra que há um expressivo número de assentados da 

mesorregião Sudeste adotando tecnologias que propiciam avançar no sentido de 

vivenciar a transição da agricultura convencional para estilos de agricultura sustentável, 

produzindo alimentos mais sadios e de melhor qualidade biológica, com respeito ao 

meio ambiente.  

A centralidade no econômico tem destaque na atuação dos egressos. Em 

nossa compreensão, isso não tem acontecido em função da desvalorização aos modos 

de vida, ao contrário, tem se dado pela valorização das práticas diversificadas e dos 

sujeitos que a protagonizam, na luta para garantir a dignidade humana, em uma 

mesorregião em que as políticas públicas que chegam ao campo são fruto de longos 

processos de lutas sociais e políticas. 

Desse modo, concluo que os experimentos desenvolvidos nos assentamentos 

visitados envolvendo 10 educandos egressos representam a busca pelo fortalecimento 

da agricultura familiar camponesa na mesorregião Sudeste paraense, com vistas a 
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contribuir para firmar a política de segurança alimentar dos assentados. Isso perpassa 

também pelo fomento a produção familiar para o auto-consumo nos assentamentos.  

Esses experimentos se devem a necessidade de avançar na compreensão 

sobre a importância da produção diversificada, em que atuação dos educandos egressos 

tem sido estratégica e em consonância com a questão agrária. Nesse sentido, os 

experimentos em desenvolvimento estão inseridos na política de introdução de ações e 

técnicas que proporcionem não apenas o aumento da fertilidade do solo, o 

reflorestamento, a recuperação dos igarapés e o aumento da produção familiar, mas 

ajudem a consolidar a matriz técnico-científica agroecológica, visto que embora haja 

avanços protagonizados pela ação dos movimentos sociais, da Universidade e dos 

educandos egressos, ainda não tem conseguido eliminar o sistema de corte-queima 

existente nas práticas dos agricultores familiares.  

Esta dificuldade tem que ver com a crença pelos assentados na pecuarização 

como melhor alternativa de produção, questão essa inculcada historicamente pelo 

modelo ocidental de desenvolvimento presente na mesorregião Sudeste paraense, bem 

como pelos parcos investimentos em política pública de apoio a pequena produção no 

estado do Pará, a qual se caracteriza por parcos investimentos em crédito e na pesquisa 

voltada para a agricultura familiar camponesa e os altos investimentos na monocultura.   

A problemática relativa a necessidade de ampliar o debate sobre a produção 

diversificada como uma forma sustentável para a agricultura familiar camponesa, 

segundo os educandos egressos, se reflete também no tipo de apoio, visto que o crédito 

produtivo subsidiado como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF A) tem servido para fomentar a cultura da pecuarização, quando 

deveria fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar camponesa.  

Em nossa compreensão, a atuação dos educandos egressos está contribuindo 

para desenvolver experimentos de base agroecológicos seja em seus lotes seja nos lotes 

dos assentados e esse processo trará contribuições significativas no sentido de ajudar a 

consolidar formas de produzir que respeitem o meio ambiente, recuperem o solo, a 

floresta, a biodiversidade e garantam a segurança alimentar das famílias em uma 

mesorregião profundamente alterada pelo projeto de colonização. O desafio torna-se 
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ainda maior pela constatação de que na região Amazônica o bioma, clima, solo, a 

floresta se apresentam de forma diferenciada das demais regiões do país e, por isso, 

necessita desenvolver iniciativas de base também agroecológicas diferenciada das 

desenvolvidas no centro-sul do país. 

Identificamos que a atuação dos educandos egressos como agrônomos tem 

como propósito atender as demandas coletivas dos assentados, embora partes dos 

experimentos sejam individuais, sendo que o objetivo é mudar as práticas de produção 

pela experiência, não pelo discurso. Assim, o fim último desta atuação é, em nossa 

compreensão, a busca constante em avançar na construção de referenciais teórico-

práticos e técnicos/tecnológicos que ajudem a consolidar a matriz técnico-científica 

agroecológica da agricultura familiar camponesa, na visão dos movimentos sociais e da 

Universidade.  

Os princípios desta matriz estão pautados nas escolhas sobre o que produzir 

(alimentos e não mercadorias), como produzir (respeitando/recuperando o meio 

ambiente) e para quem (defesa dos curtos circuitos de mercado). Nessa perspectiva, 

com base na pesquisa realizada, compreendo que o curso de agronomia construiu os 

elementos fundamentais da matriz técnico-científica agroecológica, mas o tempo que 

dispusemos para essa pesquisa foi insuficiente para obter o resultado de sua 

intervenção nos assentamentos.  

Para os professores do núcleo de Educação do Campo, o resultado do 

processo formativo e das práticas dos educandos egressos está no fortalecendo o 

sistema de produção de base familiar em três âmbitos: i) alteração nas práticas 

produtivas, com adoção de sistemas agroecológicos, conservação e utilização da água e 

dos recursos florestais existentes no lote do assentamento; ii) formação de cooperativas 

de acesso ao crédito, conferindo às famílias uma maior autonomia para encaminhar as 

soluções dos problemas relacionados a sustentabilidade do assentamento; e, iii) 

produção diversificada no lote com acompanhamento técnico. Nesse sentido, é possível 

perceber que os princípios da matriz técnico-científica agroecológica foram incorporados 

nas práticas sócio-produtivas dos educandos egressos, consolidando-a como a matriz 

que devem orientar os procedimentos e técnicas de produção no campo. 
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ATÉ QUE OS FRUTOS SE MULTIPLIQUEM  

 

Nestas considerações retomo as cinco ecologias de discussão da pesquisa, a 

saber: ecologias dos saberes, das temporalidades, das trans-escalas, ecologia dos 

reconhecimentos e da produtividade.  

Seguindo as reflexões apresentadas na tese, faço uma interpretação mediada 

por essas ecologias, tomando o diálogo articulador de conhecimentos no Curso de 

Agronomia cujo processo gerou, em minha compreensão, a reorganização do 

conhecimento na academia, a consolidação da Matriz de Educação do Campo com 

contribuições fundamentais para a consolidação da matriz técnico-científica de base 

agroecológica. 

A reorganização do conhecimento na academia tem que ver com as cinco 

ecologias. Porém, tem destaque as ecologias dos saberes e da produtividade, pela 

busca constante devido a interação, a troca e a intercomunicação entre práticas e 

conhecimentos que favoreceram o processo de aprendizagem dos educandos, pelo que 

podem introduzir de coerência e coletivização na ação produtiva, favorecendo a 

horizontalização das relações entre educandos e a comunidade, pelo diálogo, para 

refletir e reinventar o presente.   

É o diálogo permanente entre diferentes formar de estar no mundo, viver e 

entendê-lo que possibilita criar mecanismos e modos de interação que permitam 

transformar o que existe e que é hegemônico em outras existências. Porém, esses 

mecanismos e modos de interação precisam ser mais democráticos e plurais, provisórios 

e circunstanciais, coletivos e reinventivos. Na experiência vivenciada no curso de 

Agronomia, acredito que ainda se faz necessário avanços que perpassam pela inserção 

do tema gerador, na perspectiva freireana, de modo a garantir a voz dos agricultores no 

currículo.  

Em se tratando de processo produtivo, a matriz técnico-científica 

agroecológica encontra-se em permanente conflito com a matriz técnico-científica 

industrialista presente nas políticas públicas de apoio a produção camponesa. Portanto, 

sua consolidação depende fundamentalmente da organicidade da agricultura familiar 
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camponesa, da força de mobilização dos movimentos sociais do campo e da dinâmica 

que a Universidade continuará a desenvolver no seu interior, pela disputa de idéias e 

concepções no âmbito das ciências agronômicas. 

Aposto, a partir dos argumentos teóricos, das análises dos documentos 

oficiais e dos diálogos dos sujeitos envolvidos, naquilo que nos parece mais pulsante no 

objeto de estudo. 

Dos estudos identificamos Boaventura (1985, 1989, 1999, 2000, 2006, 2008) 

que sustentam interpretações sobre a inter-relação de conhecimentos como 

fundamental para encontrar saídas mais completas para os problemas complexos da 

sociedade, o reconhecimento das diferenças, da busca da emancipação dos sujeitos e 

da multi-temporalidade existente no campo, bem como a necessidade de ampliação da 

diversidade de práticas sociais para ampliar a construção coletiva de alternativas de 

produção de base sustentável, portanto agroecológica; Freire (1975, 1976, 1981, 1985) 

que sustenta o diálogo entre os iguais como fundamental na problematização da 

realidade e na produção de novos conhecimentos, bem como no desenvolvimento de 

práticas de pesquisa e extensão referenciadas no reconhecimento da existência de 

conhecimento dos sujeitos envolvidos para a construção e socialização do 

conhecimento; de Sen (2000) que aponta no acesso aos serviços básicos pelo ser 

humano como componente fundamental do desenvolvimento como liberdade, e de 

Altiere, que acredita ser necessária uma transição agroecológica para possibilitar a 

produção diversificada e sustentável. 

Nessa perspectiva, a busca de acesso ao conhecimento científico pelos 

educandos e movimentos sociais do campo, teve como centralidade o processo 

produtivo nos assentados, visto que a organicidade interna dos movimentos sociais tem 

como propósito fortalecer a organização social para que, permanentemente, as famílias 

façam o enfrentamento ao poder público em prol de acesso às políticas públicas de 

apoio a produção, com destaque para o crédito agrícola, à assistência técnica e à 

educação, ambas voltadas para melhoria da qualidade de vida nos assentamentos.  

Essa perspectiva de produção está fundamentada na concepção do 

desenvolvimento com preservação ambiental, a partir de uma visão que não separa ser 
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humano e natureza. Assim, a atuação tanto dos educandos quanto dos professores se 

deu pela inserção na vida acadêmica como co-partícipes do processo educativo, quanto 

dos professores e movimentos sociais como co-gestores da reformulação dos cursos 

superiores, cuja formação esteve articulada ao projeto de desenvolvimento que se 

baseia nas dimensões sociais, econômicas, ambientais, políticas, cultural, etc.  

Essa busca foi coletiva, porque se deu na relação com o outro, como sujeito 

histórico, respeitando os interesses, as necessidades e em permanente diálogo com o 

outro em espaços e tempos do sujeito com suas famílias, suas comunidades, suas 

cooperativas, suas lutas, etc., cujo objetivo último de ação tem sido a melhoria dos 

processos organizativos em prol da vida social e da produção diversificada nos 

assentamentos, não para o acúmulo de riquezas, mas pela melhoria da qualidade de 

vida. 

Portanto, o acesso ao conhecimento científico perpassou pela compreensão 

da necessidade de sua democratização, com vistas a fortalecer organicidade econômico-

social dos assentados. Nessa visão, a formação profissional está inserida na estratégia 

de fortalecimento da produção de alimentos que circulem localmente. 

Nessa perspectiva, o processo vivenciado pelos professores e educandos do 

curso, propiciou clareza de que a matriz-técnica de produção do campo desenvolvida 

pelas políticas públicas brasileira está assentada prioritariamente na matriz industrialista 

baseada no desenvolvimento econômico e no modelo de educação urbanocêntrico, os 

quais tem levado a uma qualificação simbólica da população do campo, inculcando-lhes 

a visão de atraso por ter a existência fundada na terra. 

Propiciou, também, a compreensão de que a Educação do Campo não se 

restringe à educação formal e à escola. Ela é muito maior do que isso, porque 

compreende o campo como estratégia para uma política de promoção do 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, estudiosos da área sustentam 

interpretações de complementaridade na relação entre campo-cidade, diminuindo a 

força das teorias que espelham o campo como “periferia espacial precária” e reafirmam 

o crescimento do rural a partir de leituras atualizadas do que se considera território 

urbano, território rural e território impreciso – semi-urbano/semi-rural (MOLINA, 2003);  
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Propiciou, ainda, o aprendizado de que a fragmentação do conhecimento não 

se restringe apenas a existência das disciplinas trabalhadas como caixinhas isoladas, 

mas também na superioridade do conhecimento científico e na negação dos 

conhecimentos tradicionais, populares, empíricos, dos sujeitos, etc. Esse aprendizado 

fortaleceu a convicção da necessária inter-relação entre o conhecimento científico e dos 

agricultores, entre pessoas, entre áreas de conhecimento e entre instituições.  

Essa experiência vivenciada no curso de Agronomia possibilitou redirecionar 

as pesquisas agropecuárias nas regiões de atuação de profissionais ligados a rede 

Marabá-Altamira-Belém do Núcleo de Estudos da Agricultura familiar, em especial na 

mesorregião Sudeste do Pará, na medida em foi construído para compartilhar um novo 

conhecimento científico-técnico e não de transferência de um conhecimento já 

consolidado. 

Além disso, fortaleceu a visão que reconhece que a escola do campo deve ser 

um espaço de consolidação de um projeto educativo que dialogue com a realidade onde 

a escola está inserida para torna possível a sua contribuição na construção de um 

projeto de campo e de sociedade. Nessa visão, a escola do e no campo tem um papel 

estratégico na desconstrução da racionalidade ocidental presente na concepção de 

desenvolvimento implantada pelo modelo de desenvolvimento econômico no Brasil e na 

Amazônia, bem como, na construção de uma razão que vê como fundamental o diálogo 

entre os diferentes conhecimentos, sujeitos, áreas e instituições, de modo a 

compreender os seres humanos e o ambiente como parte de um mesmo espaço/tempo.  

Essa dimensão da escola do campo exige integração entre a escolarização e 

de formação técnico-profissionalizante, sobretudo no campo das ciências agrárias, 

envolvendo a ação dos educadores da escola e dos extensionistas.  

O reconhecimento de que há uma dimensão pedagógica no trabalho da 

pesquisa agropecuária e da assistência técnica-social-ambiental, assim como há uma 

dimensão produtiva presente na realidade da escola do campo, foi que possibilitou 

inserir uma dinâmica que fez emergir a reorganização do processo de 

estruturação/produção do conhecimento na academia.  
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Esse processo tomou como referencial a concepção do programa pesquisa-

formação-desenvolvimento e da Educação do Campo fundamentada na tríade entre 

Campo, Políticas Públicas e Educação como dimensões intrínsecas que possibilitam 

construir, em novas bases, uma matriz de Educação do Campo para o Ensino Superior. 

Tais questões representam o enfretamento realizado frente à perspectiva das “ciências 

agronômicas” implementadas nas instituições de ensino superior no Brasil, na medida 

em que se constata pequenos avanços no campo epistemológico, devido a pesquisa e a 

extensão no âmbito da agricultura terem ficado engessadas nos últimos 50 anos, seja 

pelo modelo de transferência de tecnologia, seja pelo impulso da Revolução Verde 

(SIMÔES, 2001).  

Neste contexto, a ação da rede Marabá-Altamira-Belém – embora constitua 

acúmulo fundamental na consolidação de uma lógica que respeita as diferenças, a 

diversidade de conhecimentos, as temporalidades, a construção coletiva do 

conhecimento, o diálogo, etc. – tem se constituído em experiência pontual no âmbito 

das “ciências agronômicas” na região e no Brasil e precisa ser ampliada, inclusive em 

outras instituições de ensino superior, para contribuir na promoção de mudanças 

profundas nas instituições de ensino e de pesquisa. 

O estudo realizado nos possibilitou fazer aqui algumas constatações. A 

primeira é de que o Curso de Agronomia para assentados ao partir de elementos de 

processos anteriores da Rede Marabá-Altamira-Belém e dos cursos do PRONERA – em 

especial, do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio – possibilitou 

aprofundar questões relativas ao currículo, a pesquisa, a alternância pedagógica e ao 

projeto político-pedagógico do curso de Agronomia da UFPA Marabá e a relação entre 

conhecimentos, pessoas, áreas do conhecimento e instituições, pelo diálogo. A segunda 

é que em se tratando de uma turma de assentados possibilitou inserir elementos da 

Educação do Campo e da agroecologia oportunizando contribuir na elaboração de 

políticas públicas. Já a terceira constatação é que há limites que impedem avanços das 

experimentações agroecológicas, os quais se encontram no âmbito da viabilização das 

políticas publicas. E, por fim, a sexta constatação se refere ao fato da UFPA-Campus 

Marabá encontrar, segundo os professores do núcleo de Educação do Campo, 
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dificuldades de construção e elaboração de leituras do específico/micro para o macro 

enquanto instituição pública de ensino, pesquisa e extensão que envolva o conjunto de 

seus profissionais, limitando sua contribuição da mesma. 

A necessidade de maior sistematização das pesquisas realizadas na 

perspectiva de subsidiar as intervenções (experimentações) e propiciar intervenções 

mais qualificadas no âmbito econômico, social e ecológico, demanda contínua 

articulação dos cursos com atividades permanentes de pesquisa envolvendo não só a 

Universidade, mas também as escolas do campo pela incorporação de mudanças na 

concepção de educação, no currículo, nas metodologias, na gestão, pela inserção do 

diálogo. 

Parto da compreensão que para avançar no sentido de modificar a realidade 

do campo se faz necessário que o Estado brasileiro assuma o desenvolvimento de 

políticas públicas que valorizem os recursos naturais como fundamentais para os 

processos produtivos – tanto os produtos com valor de uso quanto aqueles com valor de 

mercado – respeitando os saberes das populações tradicionais com vistas a 

sustentabilidade.  

Para isso, é fundamental o acesso pelas populações do campo às políticas 

educacionais, tanto a educação básica quanto superior, de modo a garantir o acesso ao 

conhecimento científico, pois os saberes tradicionais e/ou dos agricultores não são 

suficientes para que eles enfrentem os problemas do solo, dos rios, do reflorestamento, 

etc., diante do desequilíbrio ambiental da atualidade. 

Concordo com a reflexão de Cortella (2008, pp. 16-17) de que “o universo 

vivencial da classe trabalhadora é extremamente rico em termos de cultura, mas 

precário em termos de conhecimentos mais elaborados, que são propriedade quase que 

exclusiva das elites sociais que dificultam ao máximo o acesso da classe trabalhadora a 

esta forma de conhecimento eficaz”. A reflexão do autor chama a atenção para a 

importância da democratização do saber, pois ela revela-se como um objetivo último da 

educação, e porque não dizer também da Universidade, na educação da classe 

trabalhadora. Mas a democratização só tem sentido se articular as três dimensões: 

“uma sólida base científica, formação crítica de cidadania e solidariedade de classe”. 
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Neste sentido, a democratização não se dá apenas na relação professor-

aluno, aluno-aluno, entre os educadores, entre eles e as instancias dirigentes, mas 

também entre estes sujeitos e a sociedade “cujo objetivo político-social mais equânime 

é a democratização do saber”, exigindo o acesso ao conhecimento universalmente 

acumulado e sua apropriação pelos educandos, sem impossibilitar ou restringir à 

formação erudita; ou seja, que se realize a relação com sua existência social e 

individual.  

Deste modo, a relação do conhecimento científico com conhecimento do 

universo dos educandos possibilita uma ruptura com “o pragmatismo imediatista que 

entende que a classe trabalhadora deve freqüentar a escola” e a universidade “apenas 

para aprender a trabalhar”. Segundo esse autor, isso exige uma nova qualidade social 

que perpassa também pela reorganização curricular, a qual deve prever a realidade do 

educando (o seu universo) e as suas necessidades para que os educandos consigam 

compreender a realidade, fazendo relação com o arsenal de conhecimentos que possui 

como fruto de sua convivência imediata, mas frágeis para uma alteração mais radical de 

suas condições coletivas de existência, possa contribuir para modificar a realidade. Tal 

reflexão elucida os motivos pelos quais os sujeitos do campo buscam a escola e/ou a 

Universidade, ou seja, é para se apropriar de outros conhecimentos para intervir na 

realidade. 

Nesse processo, a educação se tornou fundamental para a constituição de 

ações coletivas em busca de mudança da realidade do campo e da 

organização/produção do conhecimento na academia. Mas a necessidade da educação 

não só é do ponto de vista dos movimentos sociais, é também da própria lógica do 

desenvolvimento capitalista. No entanto, os movimentos sociais se apropriam desta 

demanda social e buscaram outras reivindicações, inclusive para se manter em disputa 

na sociedade.  

Neste sentido, a ação coletiva tem interesse de cunho imediato, embora 

vinculada às conquistas de médio e longo prazos. Neste processo, vários sujeitos que 

estão envolvidos na ação coletiva pelo interesse imediato vão ficando, outros vão 

adiante, mas estes sujeitos se apropriam, pensam, agem (mesmo que seja fora do 
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movimento e independente de ser uma ação mais ecológica ou não), mudam as 

relações e modificam suas práticas. 

Do ponto de vista social e organizativo a mesorregião Sudeste do Pará se 

encontra em permanente efervescência social que provoca/gera conflitos entre grandes 

proprietários de terras e os trabalhadores sem-terra que continuam a chegar na 

mesorregião. Esse processo encontra “terreno” propicio para a organização social que 

se articula em rede aglutinando os trabalhadores em torno da luta pela reforma agrária 

e o desenvolvimento dos assentamentos, luta essa aguçada pelas precárias condições 

de vida e a lentidão nos processo que dão acesso as políticas públicas de infra-estrutura 

(estradas, energia, habitação, etc.), de educação, de saúde, de crédito e de assistência 

técnica.  

Entretanto, no que pese ser fundamental a atuação dos agrônomos para 

fortalecer a organicidade social e produtiva nos assentados, a insuficiência das políticas 

públicas de apoio a produção limita os avanços. 

Assim, fica posto o desafio da sistematização e a publicação das experiências 

exitosas e sua replicação em larga escala nos assentamentos, de modo a consolidar um 

bom sistema de produção na região.  

Em síntese, elenco as contribuições do Curso de Agronomia em alguns 

aspectos que considero fundamental, quais sejam:  

 

1. No âmbito do diálogo  
 

Estabelecimento do diálogo permanente entre Universidade e movimentos 

sociais do campo, entre professores das diferentes áreas do conhecimento e destes com 

os educandos e assentados, promovendo o diálogo entre os conhecimentos da 

academia com os conhecimentos dos agricultores. 

Nessa perspectiva, a socialização e a construção do conhecimento o curso 

consideraram a organização política, econômica e social de cada assentamento, 

contribuindo no/a: 
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• Protagonismo dos movimentos socais do campo no desenvolvimento dos cursos de 

Educação do Campo pelo diálogo; 

• Reorganização curricular pela perspectiva transdisciplinar de pensar e agir na 

educação; 

• Co-participação, co-gestão e co-responsabilidade dos processos educativos e seus 

resultados; 

• Reconhecimento da heterogeneidade dos sujeitos sociais nas áreas de 

assentamentos, da diversidade das condições culturais, ambientais, geográficas e 

forma de organização da produção agrícola.  

 

2. Princípios orientadores das práticas  
 

As práticas educativas visaram à inclusão dos sujeitos, sua cultura e seus 

conhecimentos como parte do processo formativo. Nessa perspectiva expressam a 

busca por: 

• Reconhecer o conhecimento que possui cada sujeito e as limitações existentes.  

• Valorização da auto-estima, da autonomia e do engajamento social; 

• Compreender o trabalho, a pesquisa e a cultura como princípios educativos; 

• Reconhecer os limites do conhecimento empírico e a necessidade ao conhecimento 

científico, técnicas e tecnologias para resolver os problemas do campo;    

• Incorporar as dimensões da vida ao processo formativo, trazendo as especificidades 

do campo em seus diferentes rítmos-tempos-espaços, idades, gênero, interesses, 

necessidade, etc. para compor o processo vivenciado; 

• Oportunizar a diagnosticação e a problematização da realidade social como forma de 

refletir e intervir nos assentamentos pela inserção de experiências e experimentos; 

• Compreender os assentamentos como espaço de reprodução social e produção de 

alimentos, reforçando a identidade com a terra e com a organicidade local, etc. 
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3. Organização/produção do conhecimento 
 

O Curso desencadeou uma série de ações demandadas pelas 

necessidades/potencialidades dos assentamentos e essas ações contribuíram para: 

• Reorganizar/produzir conhecimento na academia pela inserção de diferentes tempos 

e espaços formativos, da socialização, sistematização e produção do conhecimento; 

• Reconhecer que há uma dimensão pedagógica no trabalho da pesquisa agropecuária 

e da assistência técnica-social-ambiental e, também, que há uma dimensão 

produtiva presente na realidade da escola e da educação do campo; 

• Reconhecer o papel da universidade na formação dos assentados para a inserção da 

Educação do Campo como política pública valorizada no processo de produção de 

conhecimentos; 

• Inserir nos currículos dos cursos superiores da universidade a questão agrária e o 

foco na agricultura familiar. 

 

4. Relação entre educação e sustentabilidade 
 

O Curso inseriu a discussão sobre políticas públicas e projeto de 

desenvolvimento do campo, passando a discutir o assentamento articulado à educação 

como requisito fundamental para o melhoramento das ações do conjunto dos 

assentados, contribuindo assim para: 

• Inserção de técnicas e procedimentos que possibilitaram aos assentados inserir 

mudança no sistema de plantio, melhorando o processo produtivo, barateando custo 

de produção e tornando o processo produtivo viável; 

• Atuar na assistência técnica, social e ambiental rompendo com a concepção de 

extensão rural; 

• Implementar experimentos adequados à região, ocasionando mudanças de práticas 

nos cuidados e defesas ambientais nos assentamentos, contribuindo para a 

consolidação da matriz técnico-científica agroecológica. 
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Esse conjunto de procedimentos do curso indica os avanços e, também, os 

desafios da democracia sem fim, como afirma Boaventura Santos, que por meio da luta 

social é possível criar outras realidades, ao mesmo tempo em que foi possível provocar 

aprendizagens que promoveram mudanças nas práticas dos sujeitos, demonstrando que 

é preciso reaprender sobre algumas formas de conhecimento para poder incluir os 

sujeitos e o seu meio.  

Isso indica que estamos vivenciando um processo de transição do modelo 

urbano de educação para uma matriz de Educação do Campo, a qual permite ousar e 

repensar o sistema de ensino para além de um sistema disciplinar, fragmentado e frio, 

na medida em que vão emergindo elementos de uma educação contextualizada, 

pautada pelos temas geradores. Esse processo pode estar contribuindo na construção 

de um paradigma da Educação do Campo, criando condições para que a Universidade 

possa, de fato, cumprir seu papel social, contribuindo na construção de um modelo de 

desenvolvimento verdadeiramente sustentável. 

A análise dos documentos históricos e das entrevistas ajudou a identificar 

características presentes na política de Educação do Campo, tais como, a incorporação 

dos princípios da pesquisa e da alternância de tempos e espaços formativos como 

esforço de associar a educação à organização da produção agrícola, aos valores que se 

quis instituir nas relações de trabalho no campo; a participação ativa dos movimentos 

sociais na construção destas políticas públicas; a flexibilidade das estruturas 

administrativas e de gestão, o que significou capacidade de ajuste às situações 

adversas; percepção sobre a diversidade de sujeitos e suas demandas; integração das 

ações entre os diferentes órgãos, entidade, movimentos e instituições, sendo 

imprescindível à articulação da Universidade com os processos de desenvolvimento do 

campo. Assim, a efetividade da matriz técnico-científico agroecológica depende, em 

grande medida, da capacidade dos sujeitos (sejam eles da academia ou do campo) de 

perceber e incorporá-la como modo de vida. 
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