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RESUMO

 A partir do Estudo do Caso do Curso Técnico em Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável de 

Assentados da Reforma Agrária (CTADS), realizado na Escola Estadual Juvêncio Martins Ferreira 

(Escola  Agrícola)  de  Unaí  –  MG,  buscou-se  refletir  sobre  o  papel  da  Educação  do  Campo  na 

construção  do  Desenvolvimento  Sustentável,  enfatizando  a  produção  da  identidade  de  jovens 

assentados  da  Reforma  Agrária  na  região  do  Sertão  Mineiro  Goiano.  O curso  foi  construído  em 

parceria com o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária (GTRA) da Universidade de Brasília, 

Embrapa Cerrados e Superintendência Regional 28 (SR28) do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e financiado pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) e Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA).  Ofertado para  60 jovens de 35 assentamentos  localizados em 16 municípios  da  área,  de 

abrangência de SR28 que compreende o Nordeste Goiano, DF e Entorno e Noroeste Mineiro, região 

por nós denominada Sertão Mineiro Goiano. Correspondeu à formação profissionalizantes em nível 

pós-médio de técnicos em agropecuária e desenvolvimento sustentável realizada no período de janeiro 

de 2003 a fevereiro de 2006 em regime de alternância, ficando os alunos 15 dias na escola e 45 dias 

em  atividades  realizadas  nas  comunidades  onde  residiam.  Usando  metodologia  de  alternância  e 

princípios de Educação do Campo, o curso associou formação pedagógica e desenvolvimento rural 

sustentável, incluindo em seu processo formativo ações como diagnostico planejamento participativo, 

realizados  pelos  alunos,  de  projetos  comunitários  e  a  organização  de  uma  rede  de  agricultores 

familiares.  Também  interferiu  na  vida  da  escola  ampliando  o  âmbito  de  suas  parcerias  e  o  seu 

envolvimento com a Reforma Agrária e a Agricultura Familiar, produzindo mudanças significativas 

no olhar e na pratica dos professores, direção, alunos e representantes das entidades parceiras. Neste 

trabalho tentamos compreender algumas relações entre educação e desenvolvimento a partir da análise 

das possíveis implicações deste processo na construção da identidade dos jovens estudantes e nas 

mudanças produzidas sobre sua visão de campo, na sua vontade de permanecer vinculado ao meio 

rural, do papel do técnico e na atitude que assume frente ao desenvolvimento das comunidades de 

assentamentos.  Também analisamos como foram vivenciadas as inovações pedagógicas pelos seus 

participantes e a importância da construção de parcerias interinstitucionais para o fortalecimento de 

ações financiadas por políticas publicas de educação e desenvolvimento.

Palavra  Chave  –  educação,  desenvolvimento  sustentável,  curso  técnico,  jovem,  reforma  agrária, 

agricultura familiar, escola, parcerias.
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ABSTRACT

In  this  work  we  study  the  relationship  between  Field  Education  and  Sustainable 

Development  emphasizing  the  contributions  of  the  Curso  Técnico  em  Agropecuária  de 

Desenvolvimento Sustentável (CTADS) of Agricultural  School of Unaí MG, Brazil  in the 

construction of the identity of young farmers of settlements of Agrarian Reform.

This  program of  technical studies offered for 60 young people of 35 Agrarian Reform 

settlements  in  the  region  of  Sertão  Mineiro,  Brazil  in  the  period  of  January  of  2003  to 

February of 2006 was built in partnership with Brasilia University, Embrapa Cerrado , and 

SR28 of  the  Institute  of  Colonization  and Agrarian  Reform of  Agricultural  Development 

Ministry and obtain financial support of PRONERA public politic. 

Using  innovative  methodologies  and  educational  principles  this  process  associated 

field education and sustainable development by proposing as formative principle the identity 

of Sustainable  Rural Development  Agent. Students carried on communitarian projects and 

diagnosis and contributed in the organization of an Territorial Agriculture Net. We analyze 

here the impacts of educational process in the construction of the identity of young students 

and how it contributes for changing their perspective of the reality of rural mean, their will  of 

leaving on it  and playing a role in communitarian development  process. We also analyze 

changes in the life of school due to the course and the importance of institutional partnership 

of improving the performance action support by public politics.

Key words – rural development, education, young, identity, partnership
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INTRODUÇÃO

Não se pode ensinar nada a um homem. Pode-se, apenas, ajudá-lo a 
encontrar a resposta dentro dele mesmo. (Galileu Galileu, cientista italiano)
Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. 

Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por 
isso aprendemos sempre. (Paulo Freire, educador brasileiro)

Aquilo que você mais sabe ensinar é aquilo que você mais precisa aprender. 
(Richard Bach, escritor norte americano) p.

GENEALOGIA DA EXPERIÊNCIA

A  experiência  que  pretendemos  analisar,  faz  parte  de  uma  seqüência  de  ações  e 

reflexões, feitas, pelas organizações engajadas no projeto de Reforma Agrária, na região do 

Nordeste  Goiano,  Noroeste  Mineiro  e  DF  e  Entorno,  que  caracteriza  Superintendência 

Regional SR28 do INCRA.

Segundo umas das professoras da UnB entrevistadas para esta pesquisa, antes mesmo da 

institucionalização da superintendência, este grupo, composto por representantes do INCRA, 

da Universidade de Brasília e da Embrapa Cerrados, já vinha discutindo questões relativas ao 

desenvolvimento  regional,  à  caracterização  dos  assentados  e  às  condições  de  assistência 

técnica e extensão rural na região.

A primeira ação conjunta deste grupo, segundo a mesma professora, foi a coordenação 

do projeto LUMIAR, de assistência técnica e extensão rural, projeto implantado pelo governo 

FHC no ano de 1997 e extinto em 2000. (Dias, 2004, p. 514).

O projeto LUMIAR, segundo a coordenadora do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária, também entrevistada neste trabalho, foi construído como uma política de 

ATER  participativa,  cuja  grande  inovação  foi  pensar  a  ATER  como  atividade 

multidisciplinar, envolvendo diversas áreas do conhecimento. Outra inovação importante foi 

introduzir a noção de participação dos agricultores na construção dos projetos de produção, 

organização comunitária e desenvolvimento regional.
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O acompanhamento da experiência do LUMIAR, ainda segundo as mesmas professoras, 

que participaram da sua comissão de supervisores, gerou uma reflexão, por parte dos técnicos, 

supervisores, assentados, organizações e movimentos sociais do campo, sobre as principais 

dificuldades encontradas por eles, com relação à formação, que não capacitava a dialogar com 

os agricultores e valorizar os seus saberes. Isto dificultava a construção das inovações que a 

proposta demandava.

Estas reflexões, ainda segundo as mesmas fontes, levaram à construção de um curso, 

coordenado pelo Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da UnB, desenvolvido em 

parceria com a Embrapa Cerrados, o Instituto de Cooperação Interamericano de Agricultura 

(IICA)  e  o  INCRA,  para  capacitação  dos  técnicos  vinculados  ao  projeto  LUMIAR  e  à 

Reforma Agrária em geral, incluindo técnicos do INCRA e outras organizações em contato 

direto com os assentamentos de Reforma Agrária, como EMATER DF e EMATER MG.

Tendo em vista que uma das principais questões levantadas no processo de reflexão era 

a  dificuldade  de  diálogo  entre  técnicos  e  assentados,  os  parceiros  entenderam  que  seria 

interessante trazer para o curso, também, a juventude dos assentamentos, para uma formação 

conjunta.  Isto fez com que o curso tomasse um formato  duplo de Especialização para os 

técnicos e Extensão para os assentados.

Assim,  nasceu  o  Curso  de  Extensão  e  Especialização  em  Educação  do  Campo  e 

Desenvolvimento Sustentável conhecido como Educamp, do qual fui professora, ajudando na 

organização curricular.

O  Educamp  foi  desenvolvido  em  módulos  presenciais,  que  ocorreram  na  Embrapa 

Cerrado e atividades de campo (oficinas) desenvolvidas, nas comunidades, pelos alunos. O 

curso iniciou no ano de 1999 e finalizou em 2001, tendo gerado cerca de 20 monografias, 

entre especialização e extensão (dados do GTRA da UnB). Na opinião de seus coordenadores 

ele foi uma experiência bem sucedida do ponto de vista pedagógico. Do ponto de vista prático 

gerou, nos assentamentos, projetos, alguns dos quais perduram até hoje, com sucesso.

No ano de 2000, estávamos numa atividade do curso, quando chegou a notícia de que o 

Projeto LUMIAR tinha sido extinto. Embora a Universidade e as demais entidades tenham 

tomado a decisão de continuar o curso, a extinção gerou uma grande evasão dos técnicos, 

agora desempregados e fora dos assentamentos. Entretanto, vários deles permaneceram, junto 

com os jovens assentados, até o final do curso.
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Embora  tendo  sido  uma  experiência  de  extrema  riqueza  para  compreensão  dos 

problemas  enfrentados,  quase  nada  foi  sistematizado.  Apenas  um  artigo  (Freitas,  2002), 

relatando a trajetória de transformação de 3 alunos, foi produzido pelo grupo.

Uma  base  de  informações  e  reflexões  bastante  extensa  tem  sido  construída  pelas 

organizações, sob a forma de relatórios, artigos de divulgação institucional interna e externa, e 

outros documentos. Entretantos a quantidade baixa de publicações de caráter acadêmico ou 

reflexivo, dificulta um olhar mais abrangente do grupo, que articule melhor as vivências aos 

referenciais  ou  questões  teóricas  nos  quais  se  baseia,  ou  mesmo  em outros,  que  possam 

contribuir para enriquecer esta discussão.

No  final  do  Educamp,  segundo  os  sujeitos  que  dele  participaram  e  que  foram 

entrevistados neste trabalho, houve, por parte dos jovens assentados, uma demanda para que 

se  organizasse  um curso  de  formação  de  técnicos  agrícolas  para  assentados  da  Reforma 

Agrária, a partir do qual eles mesmos pudessem assumir este papel.

Assim,  no  final  de  2001,  parte  da  equipe  que  desenvolveu  o  Educamp  começou  a 

construir um projeto para ser enviado ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) que também tinha sido o financiador do Educamp.

O novo projeto contou com a Coordenação do Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma 

Agrária da Universidade de Brasília (GTRA), com a participação da Embrapa Cerrados e do 

INCRA. O IICA deixou a parceria e a ela veio somar a Escola Estadual Juvêncio Martins 

Ferreira  –  Escola  Agrícola  de  Unaí-MG  e,  posteriormente,  a  Secretaria  de  Agricultura 

Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SAF).

O  Projeto  foi  aprovado  em  2002  e,  em  2003,  teve  início  o  Curso  Técnico  em 

Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável para Assentados da Reforma Agrária (CTADS) 

na Escola Agrícola de Unaí-MG.

A partir da experiência do Educamp, pude conhecer melhor as comunidades rurais do 

DF Entorno e a situação da questão agrária na região da SR28. Ao final do curso passei a 

integrar  a  equipe  de  trabalho  que  apoiou  um  dos  estudantes  a  realizar  ações  de 

Desenvolvimento  Sustentável  no  assentamento,  que  resultaram  no  Prêmio  Petrobrás 

Universidade Solidária. Assim, recursos foram destinados para acompanhar de perto e apoiar 

o desenvolvimento deste assentamento, durante 2 anos.

Mesmo tendo pouca experiência com assentados de Reforma Agrária, passei a compor, 

junto com uma assessora do GTRA, da área de Agronomia, e com profissionais das demais 
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instituições,  o corpo de coordenação pedagógica.  Meu papel foi ajudar a traçar o desenho 

pedagógico do curso e acompanhar sua implementação na Escola, monitorando os resultados 

do  processo  e  buscando  caminhos  para  melhorá-lo,  bem como  parceiros  para  compor  o 

quadro pedagógico.

No segundo ano, minha parceira de campo foi contratada como assessora da SAF, vindo 

a  assumir  outro  papel  junto  ao  curso  e  acabei  assumindo,  também,  as  funções  de 

coordenadora administrativa.

DESCRIÇÃO DO CTADS

O curso, financiado pelo PRONERA e, pela SAF teve como objetivo formar, em nível 

pós-médio de habilitação, no sistema formal de ensino, 60 assentados da região da SR28 do 

INCRA como Técnicos em Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável.

Realizou-se durante 3 anos, num sistema de alternância de 15 dias na escola e 45 na 

comunidade,  com 1500 horas  de  atividade  na  escola,  e  228  horas  nos  assentamentos  de 

Reforma Agrária, totalizando 1728 horas.

Parte fundamental da construção do CTADS, os alunos foram selecionados, pela equipe 

do curso, com a ajuda de algumas instituições que participaram do processo de divulgação e 

estímulo a participação dos jovens, dentre elas o INCRA e a EMATER-MG, junto com as 

equipes do GTRA-UnB e da Embrapa Cerrados. Outros parceiros como os sindicatos rurais e 

movimentos sociais também participaram, de forma indireta, e, até mesmo, conflitante, desse 

processo de divulgação. 

Os critérios de seleção incluíram o fato dos alunos morarem nos assentamentos, terem 

algum  vínculo  já  formado  com  as  comunidades,  experiências  de  liderança,  sempre  que 

possível,  participação  em projetos.  Também foi  considerada  a  forma como o aluno via  o 

assentamento e o que sonhava para o futuro. 

A  seleção  constou  de  uma  prova  escrita  e  entrevista  e  ocorreu  em dois  pontos  na 

Universidade de Brasília e na Escola Agrícola de Unaí. 

Os  critérios  foram  discutidos  pela  equipe  avaliadora  e  aplicados  às  entrevistas  e 

correção das provas. Cada avaliador fazia suas considerações na ficha do candidato e, numa 

reunião coletiva,  cada  avaliador  apresentou à  equipe suas impressões  sobre os candidatos 

entrevistados e toda a equipe, em conjunto, fechou a seleção final. 
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Após a segunda etapa, houve uma nova seleção para preencher as vagas de alunos que 

haviam evadido  ou  que  nem chegaram a  participar  do  curso,  completando  o  total  de  60 

alunos. 

Os 60 alunos selecionados pertenciam a 35 assentamentos da SR28 do INCRA, sendo 8 

municípios do Nordeste Goiano (Monte Alegre, Guarani, Mambaí, (Sitio D' Abadia, Flores de 

Goiás, S. João D'Aliança, Água Fria de Goiás, Planaltina de Go), 4 do DF Entorno (Padre 

Bernardo,  Formosa,Cabeceiras  de Goiás,  Cristalina),   e 4 do Noroeste  Mineiro (Formoso, 

Buritis, Arinos, Unaí). 
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A  maioria  dos  alunos  era  originária  da  própria  região,  havendo,  também,  baianos, 

gaúchos, piauienses, além de mineiros de outras regiões do estado. 

Quase todos tinham pais de origem rural e as histórias se dividem entre aqueles que 

sempre viveram no campo e aqueles que, em algum momento, se mudaram para a cidade, e 

viram na Reforma Agrária uma forma de poder retomar à antiga condição de agricultor com a 

qual se identificavam mais fortemente. 

Muitos não optaram por estar participando da Reforma Agrária, tendo acompanhado 

seus pais nesta trajetória. Por esta razão, a relação com a Reforma Agrária é bastante variável. 

Podemos identificar,  desde aqueles que participam dos movimentos  sociais,  até os que só 

foram para o assentamento tempos depois dos pais estarem assentados e que só vieram a 

compreender melhor a Reforma Agrária durante o curso. 

As atividades  pedagógicas  foram desenvolvidas  por  9  professores  do corpo docente 

regular  da  escola,  apoiados  pelas  entidades  parceiras  e  por  21  monitores,  alunos  da 

Universidade, ex-alunos da Escola ou do Educamp, que acompanharam projetos técnicos ou 

de organização social, desenvolvidos com grupos comunitários pelos estudantes.

O currículo constou de disciplinas formais da área técnica (anexo 10), de atividades 

complementares de formação humana social e política e de atividades de reforço em língua 

portuguesa, matemática e introdução à informática.

Estas  atividades  foram  desenvolvidas  por  grupos  da  Universidade  como  extensão 

universitária,  por  pesquisadores  e  técnicos  das  demais  organizações  parceiras  ou  por 

convidados  de  outras  organizações  ou  movimentos  sociais  e  das  comunidades  de 

assentamentos.

Também foram organizadas comissões para apoiar as atividades cotidianas do grupo e 

da escola como alimentação, limpeza, saúde, segurança e outras.

O sistema de alternância possibilitou a construção, pelos alunos, de projetos com grupos 

de interesse nas comunidades, cujo acompanhamento foi feito por monitores, professores da 

Escola e Técnicos das Instituições parceiras. Para realização dos projetos os alunos receberam 

uma remuneração da SAF de R$ 150,00 que ficou conhecida como Bolsa Estágio. Com este 

recurso os alunos podiam desenvolver atividades, comprar materiais ou, simplesmente, dispor 

de seu tempo para a realização de ações comunitárias.
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Também houve uma intensa relação com as instituições atuando nos assentamentos e na 

região,  com  a  participação  dos  alunos  nos  estágios  supervisionados,  como  agentes  nos 

projetos comunitários e na construção de uma rede territorial  para capacitação e trocas de 

experiências entre os agricultores da região, que foi além da SR28 e que denominamos Sertão 

Mineiro  Goiano.  Este  termo  foi  cunhado  neste  trabalho,  para  responder  a  um  desafio, 

colocado durante as atividades da Rede, de descobrir uma forma de expressar a identidade 

cultural  desta  região  que abrange  o Noroeste  de  Minas  Gerais,  Nordeste  Goiano e  o  DF 

Entorno.

Além das  atividades  regulares,  criou-se  um espaço  onde  se  iniciou  a  discussão  da 

formação do que hoje é a Cooperativa de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável 

(COOPATEC), cujos membros são alunos e outros profissionais que participaram do curso.

A TRADUÇÃO DA EXPERIÊNCIA EM OBJETO DE PESQUISA 

Desde sua construção, sempre achamos que este era um processo que necessitaria de 

uma análise profunda e uma sistematização mais acadêmica do que as anteriores.

Assim, apesar de saber que encontraria dificuldades para realização desta tarefa, por ter 

uma formação como pesquisadora em Biologia e não em Ciências Humanas ou Sociais, decidi 

fazer deste trabalho meu objeto de estudo.

Achei muito importante que a experiência pudesse ser registrada, do ponto de vista das 

pessoas que a viveram na pele, tornando-a, simultaneamente, um trabalho acadêmico e um 

espelho para o grupo que a realizou.

Como equipe, não tínhamos nem visões, nem compreensões homogêneas do processo, 

mas desenvolvemos uma grande capacidade de diálogo. Construir os instrumentos para ouvir 

os  demais  sujeitos,  decifrar  o  significado  e  os  impactos  dele  em  cada  um,  registrar  os 

diferentes  momentos,  foi  uma  espécie  de  prolongamento  do  monitoramento  que  fizemos 

durante todo o percurso e um processo de construção coletiva que, de certa forma, definiu os 

rumos desta sistematização.

O que buscamos iluminar foi como as ações e os vínculos foram se construindo e que 

aspectos facilitaram ou dificultaram sua realização, bem como que expectativas têm para o 

futuro  estas  pessoas  que,  de  certa  forma,  se  separam,  depois  de  três  anos  de  intensa 
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convivência, com algo construído, principalmente os jovens que começam uma nova etapa de 

sua vida mas também a equipe, cuja teia de ações não para ai.

Assim, esta análise foi feita considerando:

A vinculação  com  as  concepções  teóricas  da  educação  do  campo,  cujos 

pressupostos são relativamente estabelecidos e articulam conhecimento e valor 

numa perspectiva transformadora, estabelecendo um claro elo entre educação e 

desenvolvimento.

Sua  importância  para  atender  a  demanda  de  um  público  definido 

(Agricultores Familiares assentados da Reforma Agrária).

As inovações, tanto no campo curricular como metodológico, em relação ao 

sistema  formal  tradicional  e  como  ela  se  articula  Escola  (ensino  formal), 

Sociedade (famílias, comunidades, assentamentos) e Estado.

O papel da articulação interinstitucional envolvendo escola técnica, entidades 

de pesquisa, universidade e poder público.

Também permite-nos  compreender  como  esta  experiência  de  formação  profissional, 

considerada piloto no âmbito das políticas públicas do MDA, interferiu no cotidiano da escola 

e na própria condição da instituição e sua relação com a sociedade e as temáticas do meio 

rural na atualidade.

Permite ainda, uma reflexão sobre a forma como os processos educativos e as próprias 

instituições de ensino, ao repensar e inovar na sua forma de fazer educação, podem contribuir 

para  a  construção  dos  projetos  de  desenvolvimento  local  e  articulação  de  políticas, 

introduzindo a dimensão do conhecimento e da reflexão como elementos constitutivos deste 

debate.

Nosso objetivo é, antes de tudo, traçar um quadro dessa experiência que nos permita 

enxergar, a relação entre a Educação do Campo e o que chamaremos de Construção Social do 

Desenvolvimento Sustentável.

Objeto de Estudo: As relações entre educação, transformação social e desenvolvimento 

rural sustentável.
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A escolha da temática do desenvolvimento rural sustentável, como base para discutir a 

questão das possibilidades de relação entre a educação e as transformações sociais, foi feito 

em função de ser este um conceito que vem sofrendo profundas transformações, tanto nas 

suas dimensões cognitivas quanto valorativas,  que o tornam, simultaneamente,  polêmico e 

agregador.

Polêmico  na  sua  especificidade,  enquanto  desenvolvimento  rural,  e  agregador  na 

generalidade  do termo sustentável,  que é  ainda  um conceito  aberto  que acrescenta  novas 

dimensões à definição, tornando-a mais complexa e abrangente.

Este  duplo  sentido  apresenta  alguns  desafios  importantes  para  a  educação  que  nos 

permitem acompanhar experiências que tem de apresentar alternativas, não só para construir 

um novo  conceito  ou  valor,  mas  para  desconstruir  os  conceitos  e  valores  anteriormente 

estabelecidos,  tornando  possível  avaliar  em  que  nível  estas  transformações  passam  do 

discurso à prática.

Tanto sustentabilidade como rural/campo são conceitos em construção. O sentido de 

campo,  que  sofreu  no  Brasil  um  esvaziamento  e  desvalorização  durante  o  processo  de 

industrialização  – urbanização,  vem sendo revalorizado  a  partir  da  ação  dos  movimentos 

sociais, do meio acadêmico e do Estado em direção à Reforma Agrária, e ao fortalecimento da 

Agricultura Familiar, com relação à sua concepção como espaço de vida (Andrade e Di Piero 

2004 p. 21). 

Já o conceito de sustentabilidade vem como uma alternativa para ampliar  a idéia de 

desenvolvimento  como  crescimento  econômico,  acrescentando  a  ele  outras  dimensões  de 

igual importância como o social, ambiental, a política e a cultural entra outras (Pires, 1998, p. 

23).

Não  é  nossa  intenção  aprofundar  como  se  dão,  em  termos  da  psicologia  da 

aprendizagem, estas mudanças conceituais e valorativas, mas apenas acompanhar como, em 

um processo educativo específico, vai se produzindo esta transformação, do ponto de vista 

dos  sujeitos  envolvidos  e  de  suas  ações;  que  tipo  de  mudanças  e  inovações  surgem  no 

processo pedagógico, em que os pressupostos da Educação do Campo, podem modificar os 

resultados obtidos pelos sistemas tradicionais de formação.

A análise  da experiência  de Unaí,  se, por um lado nos permite  um aprofundamento 

específico  na  tese  em questão,  por  outro  lado  nos  abre  a  possibilidade  de  mergulhar  no 

universo do campo brasileiro, aprofundando a compreensão de seu processo histórico e de seu 

papel  na  construção  do  desenvolvimento  do  país.   Ao  mesmo  tempo,  nos  permite  um 
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mergulho no universo da juventude camponesa oriunda da Reforma Agrária, compreendendo 

melhor  sua  relação  com este  universo e  avaliando as  transformações  produzidas  em seus 

conceitos, valores e ações, a partir da vivência do curso.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Realizar um estudo de caso da experiência do CTADS visando analisar as contribuições 

do processo na transformação dos sujeitos participantes, com base em princípios da Educação 

do Campo.

Objetivos específicos

Compreender  as  transformações  na  construção  da  identidade  dos  jovens 

estudantes como sujeitos do campo.

Compreender o papel das parcerias na execução das ações de políticas públicas 

para o Desenvolvimento Sustentável.

Compreender  como as inovações no processo pedagógico contribuíram para as 

transformações nos sujeitos e organizações participantes.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos além de uma conclusão.

No  primeiro  capítulo  traçaremos  um  referencial  metodológico  e  os  procedimentos 

usados para a coleta e análise de dados.

No segundo capítulo discorreremos sobre as teorias que nos dão suporte, as temáticas da 

educação e do desenvolvimento e descreveremos o contexto histórico e sócio-ambiental no 

qual estaremos trabalhando

No  terceiro  capítulo  apresentaremos  uma  análise  exploratória  da  construção  das 

parcerias que deram suporte ao curso.

 No quarto capítulo descreveremos a experiência pedagogia e suas contribuições para as 

transformações nos professores e na escola. 

No  quinto  capítulo  apresentaremos  uma  análise  das  contribuições  do  curso  na 

construção da identidade dos jovens, estudantes e as mudanças nas suas representações de 

Reforma Agrária, Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável.

Na conclusão geral, sintetizaremos alguns aspectos importantes para a compreensão da 

relação  entre  educação  e  transformação  social/Desenvolvimento  Sustentável,  a  partir  dos 

dados analisados 
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1. MÉTODO

Assim meu propósito não é ensinar aqui o método que cada um deve seguir 
para bem conduzir a sua razão, mas somente mostrar o modo como procurei 
conduzir a minha. Aqueles que se metem a dar preceitos devem achar-se 
mais hábeis do que aqueles a quem os dão e, se falham na menor coisa, são 
por isso censuráveis. Mas propondo este escrito apenas como uma história, 
ou, se preferirdes, apenas como uma fábula, na qual, dentre alguns exemplos 
que podem ser imitados, também talvez se encontrem vários outros que se 
terá razão em não seguir, espero que ele seja útil e não seja nocivo a 
ninguém, e que todos apreciem minha franqueza." (DESCARTES, 1989, p. 
8).

1.1 DESENHANDO UM MÉTODO

Segundo Morin, método é a práxis do sujeito usando a teoria para conhecer e descobrir. 

O pleno emprego das qualidades do sujeito numa estratégia, pilotagem, atividade pensante, 

arte de guiar a ciência na razão. (Morin, 1998 pp. 337-338).

Teoria é um instrumento cognitivo, a serviço do sujeito, e estabelece uma relação de 

retro-alimentação com o método, a partir da atividade cognitiva desse mesmo sujeito. Esta 

teoria é, permanentemente,  reconstituída pelo processo de reflexividade, ou seja, atividade de 

pensar sobre o próprio pensar, ação que se dá a partir do anel que se estabelece entre a teoria e 

a vida, sempre complexo. (Morin, 1998 pp. 337-338).

A teoria  da Complexidade questiona a visão fragmentária  (disjuntiva) e reducionista 

como o conhecimento tem sido construído, que conduz à simplificação de aspectos complexos 

da vida e que, tornando-os distorcidos, leva a conclusões e práticas ora fragmentárias, ora 

totalitárias.

Ela  se propõe o desafio de (re)  construir  uma articulação entre o conhecimento das 

ciências, físicas, biológicas e antropossociais, a partir de uma recomposição da própria forma 

de organizar este conhecimento, concebendo o homem em seus três aspectos: físico-biológico 

e social, de forma indissociável e não hierárquica. (Morin, 1997 pp. 20).

Segundo Gatti (2002) 

“As questão de métodos estão imbricadas com as questões de conteúdos das 
próprias ciências, das características de seu campo de preocupações e das 
formas valorativas e atitudinais com que se abordam essas preocupações. 
Embora não se possa descuidar da boa qualidade dos instrumentos de coleta 
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de dados a serem empregados....estes são como o martelo para o marceneiro 
ou a pá para um pedreiro que podem utilizá-los de diferentes maneiras, em 
função de seus desígnios e na dependência, é claro, de sua habilidade para 
utilizá-los.” (GATTI (2002, p. 52) 

É importante que teoria e método estejam em sintonia, o que, na área de educação, nem 

sempre tem sido simples, visto que a tradição em pesquisa em educação é recente no Brasil. 

Como aponta Gatti 

“Onde teorias mais consistentes foram elaboradas, a partir da observação 
sistemática e da crítica pertinente.... encontramos posicionamento mais 
sólidos, quanto às questões de pesquisa, método de trabalho e abrangências e 
possível validade de suas conclusões.” (Gatti, 2002 p. 44).

Sendo a educação um processo contínuo, e difuso que se dá em todos os momentos da 

vida (Pineau  2004,  p.  151)  é  difícil  fazer  recortes  para  estudá-la,  entretanto  se  queremos 

trabalhar na perspectiva de uma ciência da educação, se torna necessário encarar a questão 

dos recortes. 

O  que  nos  colocamos  neste  trabalho  foi  a  perspectiva  do  estudo  de  caso  de  uma 

experiência  de  ensino  formal,  com  características  diferenciadas  dos  processos  escolares 

tradicionais, que aproxima comunidade e escola.

A divisão entre ensino formal e as demais modalidades de ensino, incluindo a educação 

popular,  pode,  em  alguns  casos,  funcionar  didaticamente,  como  um  recorte  para  a 

compreensão dos processos, que nos ajude a responder às questões colocadas.

Na construção do método nos inspiramos, também em alguns aspectos da metodologia 

da pesquisa-ação.

A pesquisa-ação visa à mudança de atitude, de práticas, de situação, de 
condições, de produtos, de discursos... em função de um projeto-alvo 
(ARDOINO 1984 apud BARBIER 2000, p. 106) 

Exprime sempre um sistema de valores, uma filosofia de vida, individual e coletiva, 

suposta melhor do que a que preside a ordem estabelecida.

Se houver um problema a resolver, é porque essa ordem estabelecida foi 
incapaz de, ou não quis que houvesse mudança... assim, a morte é, na 
verdade, inelutável, mas as condições sociais e pessoais do “morrer” são 
determinadas pelo espírito epocal: os mitos, os símbolos, os valores  e os 
interesses econômicos, profissionais e sociais da sociedade em questão.” 
(BARBIER 2002, pp. 106-107).
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A pesquisa-ação sempre toca em questões delicadas para a sociedade da época, não com 

o objetivo de produzir  agitações,  como aponta Barbier, mas para que se desencadeie  uma 

discussão  saudável,  que  permita  a  emergência  de  novas  alternativas  de  soluções  para  os 

problemas.

Dois instrumentos são de vital importância para a pesquisa-ação: a escuta sensível e a 

construção do pesquisador coletivo. (Barbier 2002, p. 23, 103)

A  escuta  sensível  implica  na  capacidade  do  pesquisador  de  ouvir  e  considerar  os 

diversos pontos de vistas que são colocados pelos implicados na pesquisa, na própria forma 

de sua construção e das alternativas mais efetivas para solucionar os problemas propostos, 

podendo,  de  certa  forma,  separar  seus  preconceitos  e  desejos,  daquilo  que realmente  é  a 

proposta do grupo.

O pesquisador coletivo implica na construção de um compromisso ético e laborativo 

entre pesquisador e pesquisados na construção da forma final do trabalho.

A pesquisa-ação rompe a  dicotomia  na pesquisa,  uma vez que ao se tratar  de seres 

humanos,  todos  são  igualmente  capazes  de  se  manifestarem  com  relação  às  situações 

propostas e tem, igualmente, condições de contribuir para a construção de alternativas mais 

eficazes para a solução dos problemas propostos pela pesquisa. Neste sentido, pesquisados 

tornam-se  também  pesquisadores,  enquanto  pesquisadores  devem  mergulhar  no  universo 

pesquisado, de forma mais sensível e profunda, para ampliar sua capacidade de compreensão 

dos processos vivenciados e garantir seu compromisso ético com este universo.

Nesta pesquisa,  procuramos organizar a estrutura do trabalho e seus instrumentos,  a 

partir de um processo de escuta sensível do grupo pesquisado, sobre suas necessidades de 

reflexão sentidas e expressadas durante o processo de construção da experiência pedagógica.

Partindo  da  compreensão  de  ciência  como  construção  refletida  e  sistematizada  do 

conhecimento, baseada em processos de pesquisa que buscam desvendar, trazer à luz, o saber 

contido  em diferentes  tipos  de  experiências,  a  partir  de  um procedimento  interpretativo, 

escolhemos usar para analisar este caso, uma abordagem hermenêutica, baseada na discussão 

de Herman sobre a hermenêutica como ferramenta para o desenvolvimento de pesquisa na 

educação.

A interpretação hermenêutica é um processo dinâmico onde a reflexão gera 
um novo sentido da experiência que, por sua vez, se re-organizará, 
demandando novas reflexões num círculo constante. .....”se opõe ao “mito do 
objetivismo”. À crença numa verdade objetiva a que corresponde uma 
realidade também objetiva, trazendo a perspectiva de interpretar, da 
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produção de sentido e da impossibilidade de separar o sujeito do mundo 
objetivado.” (HERMAN, 2002, p. 16)

Segundo Herman (2002)

“A ação educativa enquanto reflexão hermenêutica implica que, na 
compreensão de algo ou alguém, produz-se uma auto-crítica. Desta forma 
para que conceitos como o de emancipação, tão caros à tradição educativa, 
não se tornem “pobres abstrações”, é preciso mostrar a profundidade com 
que os preconceitos atuam na estruturação de nossa compreensão e o quanto 
uma mera conscientização não pode superar a força com que agem sobre nós 
(Gadamer 1992 apud Herman, 2002 p. 86). Aquele que compreende não 
adota uma atitude de superioridade, mas sente a necessidade de submeter a 
exame sua suposta verdade, põe em jogo seus  próprios preconceitos. E isso 
só pode ocorrer num espaço de diálogo, gerando uma atitude de auto-
crítica.” (HERMAN 2002 p. 83)

Assim, entendemos que a forma de análise escolhida para a experiência vivida nos 

permite fazer uma análise hermenêutica bastante rica da situação em questão trazendo à tona 

os elementos que nos ajudam a aprofundar os diferentes sentidos e conseqüentes reflexos no 

universo  dos  participantes  do  processo,  ressaltando  seus  aspectos  complementares, 

concorrentes e antagônicos.

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1.2.1 Coleta de dados

A coleta dos dados foi feita, durante a realização do curso. Consta de observações de 

campo e entrevistas e conversas feitas com os membros da equipe pedagógica, professores e 

alunos e autoridades que acompanharam, de perto, o processo.

Ao  final  do  curso,  cada  jovem  produziu  um  memorial  orientado,  descrevendo  sua 

história de vida, alguns aspectos de sua vivência, nos três anos do curso, e sua opinião sobre o 

PRONERA.  (anexo 1). Quarenta e cinco (45) jovens entregaram seus memoriais que foram 

utilizados nas nossas análises, como base para a interpretação da visão destes jovens sobre a 

construção de sua identidade, bem como para a sua leitura sobre o processo em geral.

Para os aspectos referentes a mudanças conceituais, utilizamos todos os memoriais. Para 

caracterizar as histórias de vida, selecionamos aqueles que achamos representativos dos tipos 

de  alunos  que  existiam no  curso,  considerando  a  experiência  totalmente  rural  ou  formas 

mescladas  de  rural  e  urbano.  Também escolhemos  histórias  masculinas  e  femininas  e  de 
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sujeitos vindos das diferentes regiões do país. Para avaliar  as respostas referentes à forma 

como viram o curso e da possível interferência em suas vidas, utilizamos uma amostra de 12 

memoriais, elaborados por homens e mulheres, na proporção em que estavam presentes no 

curso,  representando  as  regiões  do  Nordeste  Goiano,  Noroeste  Mineiro  e  DF  Entorno  e 

divididos em três faixas etárias: abaixo dos 20 anos, ente 20 e 30 anos, mais de 30. Também, 

em  alguns  casos,  foram  utilizadas  falas  de  outros  memoriais  que  nos  pareceram  mais 

ilustrativas de idéias apresentadas no debate.

Quarenta e cinco (45) alunos do curso pós-médio da escola, bem como os sessenta e 

dois (62) alunos do novo Curso Técnico em Meio Ambiente e Agricultura Sustentável para 

Assentados da Reforma Agrária, responderam, cada um, a um questionário especifico (anexos 

2 e 3), que serviu como fonte para a organização de dados comparativos com os alunos do 

CTADS.

Os demais participantes do processo responderam a entrevistas semi-estruturadas feitas 

pela  pesquisadora  (anexo  4  e  5),  sendo  entrevistados  oito  (8)  dos  nove  professores 

participantes,  e os sete (7) membros da comissão pedagógica. Estas entrevistas serviram de 

base para análise de visão do processo e da organização das parcerias. O desenho da pesquisa 

foi apresentado aos alunos que fizeram críticas e apresentaram sugestões.

Foram também entrevistados,  uma  técnica  da  Emater  –MG (anexo 6),   quinze  (15) 

participantes da rede territorial (anexo 7) e três (3) autoridades das entidades parceiras que 

estiveram diretamente presentes no processo como Embrapa Cerrados, INCRA, PRONERA e 

SAF. (anexo 8).

Além da fala  dos participantes,  foram utilizados,  para  enriquecer  a compreensão  da 

experiência, elementos de sua construção constantes de seu projeto pedagógico aprovado pelo 

PRONERA, do Projeto Político Pedagógico da Habilitação construído com a Escola para a 

Secretaria  de  Estado  de  Educação  de  MG,  os  Projetos  Bolsa  Estágio  e  Rede  Territorial, 

construídos para o apoio da SAF e os Relatórios  do Curso para o INCRA, no sentido de 

facilitar a reflexão sobre esta proposta, tornando possível a comparação entre o desejado e o 

atingido.

Observações de campo, feitas pela pesquisadora, foram, também, acrescentadas, sempre que 

pertinentes. 
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1.2.2 A interpretação

Para submeter os dados à interpretação, do ponto de vista lingüístico, nos inspiramos na 

Análise de Conteúdo, conforme sistematizada por Bardin, 1977.

Segundo este autor, 

“A análise de conteúdo é conjunto de técnica de análise das comunicações.” 
(BARDIN, 1977, p. 31)

Este processo, cuja origem remonta aos Estados Unidos nos anos 20, tem dois objetivos 

básicos: a ultrapassagem da incerteza e o enriquecimento da leitura.

Segundo Henry e Moscovici (apud Bardin 1977)

“Tudo o que dito e escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de 
conteúdo.” (HENRY E MOSCOVICI apud BARDIN 1977 p. 33)

O que consideramos importante, neste conjunto de procedimentos, é a possibilidade de

objetivar as interpretações, retirando-as do campo meramente intuitivo de compreensão do

pesquisador.

Três  são  os  procedimentos  importantes,  neste  caso:  descrição-enumeração  das 

características do texto, interpretação-significação dadas a estas características e inferências-

procedimentos que permitem a passagem de uma à outra. Estas podem dizer respeito tanto ao 

que conduziu a um determinado enunciado, como as suas conseqüências ou aos efeitos que a 

mensagem produzirá. (Bardin, 1977, p. 39)

Daí  se  deduzem  diferentes  técnicas,  cujas  características  principais  passam  pela 

identificação  de  expressões  chave  que  ajudem  a  organizar  categorias  interpretativas,  a 

contextualização destas expressões no que chamamos de contexto onde se inserem, e, em 

alguns casos, a quantificação das freqüências com que estas expressões aparecem, as relações 

entre diversas expressões tentando estabelecer sentidos, a partir das condições de produção do 

texto.

Qualquer análise de conteúdo visa, não o estudo da língua ou da linguagem, 
mas sim a determinação mais ou menos parcial do que chamaremos 
condições de produção dos textos, que são o seu objeto. O que tentamos 
caracterizar são essas condições de produção e não os próprios textos. O 
conjunto das condições de produção constitui o campo de determinação dos 
textos. (BARDIN, 1977, p.40)

Sendo, esta experiência um estudo de caso, cujo objetivo foi o mapeamento geral da 

experiência  vivida  e  não  uma  testagem  de  metodologias  já  prontas,  e  tendo  em vista  a 
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importância,  para  um  pesquisador  que  pretendo  continuar  trabalhando  dentro  desta 

perspectiva, do domínio mais abrangente das formas de interpretação, não optamos por uma 

técnica  especifica  ou  por  programas  de  computador  que  poderiam  realizar  trabalhos 

exaustivos, mas nos debruçamos, durante um ano, sobre memoriais, entrevistas e documentos 

com este olhar, no sentido de construir, aplicando sobre amostras ou mesmo em conjuntos 

completos  do  material,  técnicas  qualitativas  e  quantitativas  diferentes,  até  encontrar  um 

procedimento acadêmico ao mesmo tempo ágil e sintético o suficiente para nos permitir dar 

conta da grande quantidade de dados de que dispúnhamos e sua contextualização no processo 

mais amplo de construção do estudo de caso.

Assim,  construímos  diferentes  índices  qualitativos,  descritos  juntamente  com  os 

resultados,  e  utilizamos  análises  quantitativas,  apenas  quando  entendemos  que  elas 

acrescentariam algo à qualificação que estávamos fazendo.

2. REFERENCIAL EPISTEMOLÓGICO- TEÓRICO

2.1 TRAÇANDO UM REFERENCIAL EPISTEMOLÓGICO

Neste capítulo optamos por elaborar um referencial sociológico, cuja raiz se projeta na 

sociologia  Marxista  e  se  desdobra  numa  conjugação  das  idéias  oriundas  da  teoria  da 

Complexidade de Edgar Morin e do campo teórico da Instituição Imaginária da Sociedade de 

Cornelius Castoriadis.

Não temos a intenção de fazer nenhuma análise exaustiva do que seja sociedade em 

geral, ou o projeto capitalista ou socialista em geral, mas apenas trazer aqueles elementos que 

consideramos fundamentais para compor nossa representação de sociedade de transformação 

social e o papel da educação neste processo.

Nossa intenção é  desenvolver  uma caracterização  das  categorias  centrais  para nossa 

análise que são transformação social, práxis e autonomia, associando-as ao eixo de discussão 

sobre a construção do desenvolvimento e a produção da identidade a partir do trabalho.

As idéias  de Castoriadis  e Morin guardam diversas semelhanças.  Ambos os  autores 

partem de uma vivência que articula o fazer político e a construção intelectual, partem de uma 

perspectiva marxista de análise do mundo, mais especificamente de uma filiação às correntes 

trotskistas na França, embora façam uma forte crítica ao socialismo real.

Ambos os autores conviveram,  e juntamente  como Claude Lefort  e Roger  Garaudy, 

fizeram parte do grupo que fundou o CRESP nos anos 60 e estiveram envolvidos na criação 
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das  revistas  “Socialismo  ou  Bárbarie”  e  “L’Argument”,  onde  se  desenvolveram  críticas 

sistemáticas ao totalitarismo.

A crítica desenvolvida por eles vai desembocar na construção de pensamentos próprios 

e  diferenciados,  nos  quais  podemos  identificar  traços  de diálogo entre  os dois autores.  O 

próprio Morin cita no volume I do Método Castoriadis quando afirma

 “a sociedade manipula pior os seus mitos do que seus mitos a manipulam. O 
imaginário está no coração ativo e organizacional da realidade social e 
política. E quando, em virtude de seus caracteres informacionais se torna 
generativo, é capaz, desde já, de programar o “real” e neguentropizando-se 
de modo prático, converte-se no rel. (CASTORIADIS 1975 apud MORIN 
1997vol. I p. 311).

Apesar das críticas, ambos consideram a importância de Marx na construção de uma 

nova visão de homem e de relação entre conhecimento e transformação social e continuam 

considerando a si mesmos representantes da esquerda intelectual, continuam acreditando na 

possibilidade de revolução como transformação social e, cada um à sua maneira, descreverá 

seu engajamento a um projeto social transformador e utópico.

Para Morin a utopia da Terra Pátria e para Castoriadis o da Sociedade Autônoma e do 

Trabalho Autogestionado.

Também  trazem  em  comum,  a  idéia  do  diálogo  como  instrumento  importante  na 

construção da transformação social. Para Castoriadis diálogo é reorganização da relação entre 

eu e outro no interior do sujeito e da sociedade. Para Morin é lógica complexa que “ora se 

parasita, ora se concorrência e ora se complementa”. (Morin 1997 vol. I p 18)

Outro ponto comum é a visão de práxis como forma fundamental de conectar a ação 

política, o pensamento teórico e o engajamento social e político como dimensões importantes 

da construção intelectual.

No  texto  intitulado  Marxismo  e  Sociologia,  publicado  no  livro  “Em  busca  dos 

fundamentos perdidos” Morin aponta como característica dos intelectuais de esquerda a 

convicção da pesquisa para o valor do conhecimento e o sentimento de que o 
real se transforma e de que é necessária uma adaptação não menos 
permanente de nossos meios intelectuais para apreendê-lo e meios práticos 
para modificá-lo.... (MORIN in RODRIGUES E CARVALHO orgs. 2004, 
p. 90).

Já Castoriadis é ainda mais claro, afirmando que, o intelectual é, acima de tudo, um 

cidadão, cujo principal sentido é poder trazer elementos críticos para o processo práxico, sem 

se deixar vincular diretamente ao poder instituído.
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O intelectual deve pretender ser cidadão como os outros, deve, também 
pretender ser, de direito, porta-voz da universalidade e da objetividade. O 
intelectual só pode se manter nesse espaço reconhecendo os limites do que 
sua suposta objetividade e universalidade lhe permitem. Deve reconhecer, e 
não com desdém, que o que ele tenta fazer entender é ainda uma doxa, uma 
opinião, não uma épistéme, uma ciência. Cumpre sobretudo reconhecer que 
a história é o domínio onde se desenvolve a criatividade de todos... E isso 
ainda não deve vir a ser pretexto para que afiance, sem crítica, a opinião da 
maioria, nem que se incline diante da força, por ser ela a expressão dos mais 
numerosos. Ser democrata é poder, se julgarmos assim, dizer ao povo: vocês 
estão errados – isto é o que devemos exigir dele.” (CASTORIADIS 2002 
pp.118-119)

A forma  como os  dois  autores  resistem aos  determinismos  e  às  teorias  fechadas,  a 

proximidade entre as idéias de organização e instituição, a visão fluida e criativa que tem da 

desordem  (caos  genésico  e  magma),  as  noções  de  transformação,  de  radicalidade,  de 

complexidade  na  construção  do  pensamento,  a  implicação  do  sujeito  na  construção  do 

conhecimento, os anéis que ligam o micro e o macro, o dentro e o fora, indivíduo e sociedade, 

racionalidade e imaginário, a autonomia metodológica proposta por ambos, são alguns pontos 

de contato importantes no que diz respeito a este trabalho, embora identifiquemos que para 

Castoriadis a visão Morianiana ainda fosse, talvez, impregnada de mecanicismo (sistemismo) 

ou  que  para  Morin  seja  preciso  ir  além  da  elaboração  imaginária  e  desenvolver  mais 

detalhadamente a noção de método para avançar onde os dois entendem que seja o ponto de 

chegada; a construção de uma política da transformação social. 1

De Morin traremos a complexificação do pensamento e a reflexividade, sua crítica à 

dialética  marxista  que  vai  fundamentar  seu  conceito  de  dialógica,  a  perspectiva  de  fazer 

dialogar  as  diferentes  dimensões  (complementares,  concorrentes  e  antagônicas),  de  um 

mesmo  fenômeno,  a  disposição  de  construção  de  um  método  para  a  elaboração  do 

conhecimento, fazendo dialogar as ciências físicas, biológicas e sociais.

De Castoriadis  traremos a  visão do como se organiza o processo social  histórico,  a 

crítica que faz ao marxismo repensando os conceitos de revolução, autonomia/heteronomia e 

seu rebatimento no conceito de trabalho como auto-gestão/co-gestão.

1 Sendo  Morin  de  origem  judia  e  Castoriadis  um  cristão  ortodoxo  podemos  dizer  que,  juntos, 

representam expressões férteis e representativas do pensamento da esquerda judaico-cristão com todas 

as dimensões complementares, concorrentes e antagônicos em que isto implica.
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Sabemos que, embora assumam posturas críticas, durante seu processo de reflexão, que 

estão constantemente revendo e atualizando, de forma radical, o que os une, acima de tudo, é 

a  inquietude  intelectual,  é  sua  capacidade  de  questionar  o  instituído  e  de  propor  novos 

caminhos para a construção de uma reflexão que, cada um a seu jeito, associa à construção de 

uma prática social refletida, o que os coloca em sintonia com as categorias propostas neste 

trabalho.

Assim,  tentaremos  trazer  a  visão  geral  do  pensamento  de  cada  um,  colocando  em 

relação  com  os  elementos  que  consideramos  centrais,  sem  dissociá-los  nas  construções 

temáticas.  Entretanto,  compreendemos  que  o  que  temos  são  fragmentos  de  autorias 

produzindo um hipertexto particular, uma rede de sentidos que usamos para construir nossa 

visão  de  como  estas  categorias  se  desdobram  sobre  as  temáticas  da  educação  e  do 

desenvolvimento com as quais trabalhamos, ao longo da análise que fizemos

2.1.1 Morin e a Teoria da Complexidade

O pensamento de Morin parte de uma superação do marxismo que, segundo ele, foi 

ultrapassado por integração.

“Ultrapassei Marx integrando-o e não desintegrando-o, ainda que esta 
integração necessitasse de um certo deslocamento da estrutura de conjunto 
que assegurasse a coerência  do sistema. “Completei Marx onde julguei que 
havia carência e insuficiência, mas além de um neo ou pós marxismo: 
precisava elaborar aquilo que, a partir de 1980, pude chamar de 
“pensamento complexo”. A “ultrapassagem do Marxismo continua a ser 
uma das vias para chegar ao pensamento complexo. 
Hoje, mais que nunca considero fundamental duas idéias em Marx..... A 
primeira é a do homem genérico. É a aptidão do que aquém e além das 
especializações, dos fechamentos, das compartimentalizações constitui a 
fonte geradora e regeneradora do humano.... O homem genérico em Marx 
era destituído de subjetividade, de afetividade, de amor, de loucura, de 
poesia... É preciso enriquecer o genérico. A segunda idéia chave encontra-se 
no diagnóstico premonitório de Marx sobre o desenvolvimento do 
capitalismo, que confirma a globalização atual, nascida da extensão do 
mercado mundial.
O Marxismo acreditou poder reduzir tão somente ao capitalismo todos os 
males que atingem a humanidade. Não viu que a hidra tinha muitas cabeças. 
É verdade, contudo que Marx percebeu a necessidade de uma segunda 
mundialização, aquela que foi pré figurada nas internacionais socialistas. 
(MORIN in RODRIGUES E CARVALHO 2004 orgs. pp. 23-24)

Desta última idéia Morin puxa um fio de pensadores que o conduzirá à idéia de Terra 

Pátria.
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As  principais  críticas  dizem  respeito  às  dimensões  determinísticas  do  pensamento 

Marxista e sua inscrição no seu tempo histórico,  que o fazia ver a ciência,  a matéria,  e a 

própria dialética como certezas,  deixando de fora a indeterminação e a incerteza,  além da 

incapacidade de perceber a multidimensionalidade da realidade social histórica.

O diagnostico de Marx sobre o mundo contemporâneo se focaliza no caráter 
capitalista que era suficiente para caracterizar nossas sociedades, e tornava 
secundários, até mesmo não essenciais seus caracteres estatais, nacionais, 
democráticos, técnicos e burocráticos – portanto ocultava as qualidades 
complexas e a multidimensionalidade da realidade social histórica. (id. p.96)

De certa forma, para Morin, um capitalismo democrático é preferível a um socialismo 

totalitário.

Outro aspecto  importante  do pensamento  Morianiano é  seu reconhecimento  de uma 

crise no pensamento político.

O pensamento político encontra-se em extremo perigo: perdeu o universo 
determinista e o futuro garantido. O progresso humano é sempre possível e, 
talvez, improvável. Desde o século XIX, a fé no progresso era guiada pela 
certeza de que os desenvolvimentos da ciência, da técnica, da economia, só 
podiam eliminar a barbárie da história humana e assegurar o triunfo da 
civilização.
Hoje aparece, cada vez mais claramente que o desenvolvimento da ciência, 
da técnica, da industria, são ambivalentes, sem que possa se decidir  se 
prevalecerá o pior ou o melhor. Após 1945 esquecêramos que o massacre 
das duas guerras mundiais revelavam que o progresso era muito 
ziguezagueante. Mas a dúvida só fez ampliar-se com a descoberta que 
começou em Hiroshima, da ambivalência dos progressos das ciências físicas 
capazes de trazer o aniquilamento da espécie humana. Hoje aparece a 
ambivalência na biologia... Por outro lado, as prodigiosas elucidações que o 
conhecimento científico  traz são acompanhados pelos retrocessos cognitivos 
da especialização, que impede de perceber o contextual e o global. Os 
poderes oriundos da ciência são não só benéficos, mas também destruidores 
manipuladores e cegos. (id. p. 100).

Assim,  o  paradigma  da  complexidade  surge  como  uma  construção  imaginária 

instituinte, dentro do campo da crítica ao conhecimento cientifico, que começa a emergir no 

final da década de 60, e cujo processo se liga à tentativa de criar uma nova forma de ver o 

mundo  que  possibilite  uma  nova  compreensão,  mais  ampla  e  menos  determinística,  da 

sociedade no seu processo de auto-organização.

Como diz o próprio Edgar Morin: 

“A radicalidade da crise da sociedade, a radicalidade da crise da humanidade 
levaram-me a investigar ao nível radical da teoria. Sei que a humanidade 
precisa de uma política. Que essa política necessita de uma 
antropossociologia, que a antropossociologia precisa articular-se na ciência 
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da natureza e que essa articulação requer uma reorganização em cadeia da 
estrutura do saber.” (MORIN, 1997, vol. I p. 26)

A idéia central da teoria a que gostaríamos de nos ater, é a noção de complexidade, 

especialmente aplicada à construção do conhecimento.

Para Morin a noção de ordem, que imperou durante a modernidade, e que, na ciência, se 

manifesta  como  absolutização  da  teoria  e  dos  determinismos,  tem  de  ser  revista, 

principalmente a partir das novas descobertas da física, para incluir, também, a desordem. (id. 

p.45)

Morin trabalha com a idéia de que ordem e desordem são dois processos em permanente 

movimento no universo e na construção do pensamento. Entre a ordem e a desordem ele faz 

surgir a organização, que emerge da ligação entre elementos, de forma sistêmica, a partir de 

processos, nos quais interfere a realidade, a probabilidade, a certeza e a incerteza e o próprio 

sujeito. (id. 1997 vol. I p. 48)

A organização é como uma “ilha num mar de desordem”. Seu surgimento é altamente 

improvável,  mas,  uma  vez  que  apareça  em  um  ponto,  aumenta  sua  probabilidade  de 

perpetuação e existência, o que nos leva a pensar que toda organização, uma vez surgida, 

torna-se auto-organização. Isto se dá porque os sistemas tendem a se perpetuar gerando novos 

sistemas, brotando uns dos outros como cachos. (id. 1997 vol. 1 p. 51)

Seus  exemplos  são  físicos  como  o  nascimento  das  estrelas,  biológicos  como  o 

surgimento  da  vida,  epistemológicos  como  o  surgimento  de  um determinado  sistema  de 

conhecimentos e sociológico como o aparecimento de uma sociedade.

Cada  elemento,  dentro  de  um  sistema,  é  singular  e  geral,  pode  ser  visto  na  sua 

particularidade, ele mesmo como um sistema, e, ao mesmo tempo, se refere sempre a uma 

categoria de elementos semelhantes, em um conjunto de sistemas análogos.

Dentro dos sistemas, os elementos se articulam de diferentes formas, que caracterizam 

anéis de recorrência, recursividade e retroações. (id. p. 58)

Outra  idéia  importante,  diz  respeito  à  dinâmica  do  sistema.  Todo  sistema  e  toda 

organização,  ao ligar,  de determinada maneira,  um conjunto de elementos,  faz surgir  algo 

novo que não é a soma, nem o produto das interações, mas uma emergência. As emergências 

são propriedades características dos sistemas, que produzem efeitos no mundo que nenhum 

dos elementos, isoladamente, poderia produzir. (id. p. 103)
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Com relação à construção do conhecimento, o que Morin coloca é que o pensamento 

simplificador – que idealiza, absolutiza, reduz, normaliza – apreende a realidade de maneira 

distorcida,  pois  a  realidade  é  complexa,  demandando  que  também  a  construção  do 

conhecimento seja um processo complexo.

Assim, ele propõe que a lógica do conhecer seja capaz de apreender, simultaneamente, 

os princípios complementares, concorrentes e antagônicos de todo processo, como diferentes 

formas de interação que ocorrem no tempo e no espaço, entre elementos conectados em anel, 

em diferentes sistemas organizados. (id. p. 117)

Desta forma,  o primeiro  anel,  por ele  sugerido,  a que ele  chama anel tetralógico,  é 

aquele que liga a ordem, desordem e organização, conectados pela interação.

Um outro anel  importante  é  aquele  que liga  o homem como ser físico,  biológico  e 

antropossociológico  e  o  terceiro  o  que  conecta  as  ciências  físicas,  biológicas  e 

antropossociais.

Morin acredita que, 

“para conhecer e preciso não romper a circularidade desses anéis” (MORIN. 
1997, vol. I, p. 21).

 Isto  implica,  sempre,  que  a  construção  do  conhecimento  acaba  transcendendo  as 

fronteiras disciplinares. O que ele propõe, no entanto, não é que se esgote o conhecimento 

sobre  todas  as  ciências,  mas  que  se  encontre  os  pontos  importantes  de  conexão entre  os 

diferentes campos, que permita a construção do conhecimento em anéis, o que ele ilustra com 

a idéia de en ciclo paedia que, em sua origem, não significa esgotar o conhecimento, mas 

colocá-lo em ciclos.

O caminho para construção do processo de conhecimento é o que ele chama de método. 

O  método  tem  de  ser  construído  a  cada  momento,  não  há  um  método,  um  caminho, 

exatamente porque a indeterminação, a incerteza, a singularidade e as emergências de cada 

processo farão suas próprias exigências para se dar a conhecer.

Morin afirma: 

“Acaso será necessário recordar aqui que a palavra “método” não significa 
metodologia? As metodologias são guias a priori que programam as 
investigações, ao passo que o método que se desprende ao longo do nosso 
caminhar será um auxiliar da estratégia (a qual compreenderá ultimamente, é 
certo segmentos programados, ou seja, “metodológicos” mas comportará 
necessariamente descoberta e inovação).
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O fim do método aqui é ajudar a pensar por si mesmo para responder ao 
desafio da complexidade dos problemas.” (MORIN, 1996, vol. III, p. 29).

Entretanto,  alguns  princípios  lógicos  podem conduzir  o  pesquisador,  de  forma  mais 

consistente, neste processo, dentre eles dois que consideramos extremamente importantes são: 

a consciência da ação do sujeito que conhece sobre o objeto que está sendo conhecido, o que 

significa que o mesmo objeto se constrói de diferentes maneiras para diferentes sujeitos, de 

acordo  com sua  história,  cultura,  biologia,  condições  especificas.  Deste  princípio  deriva, 

também, um outro, que completa o anel entre sujeito e conhecimento que é o fato de que o 

conhecimento, ao ser construído, também interfere no sujeito, o que pode se manifestar como 

interferência  na  psique  individual,  na  construção  dos  paradigmas  de  determinadas 

comunidades científicas, no próprio alargamento das nossas possibilidade físicas de conhecer, 

ou em limites sociais que podem ser impostos em função do que se está conhecendo. Assim, 

conhecer  implica  em estar  tomando  consciência,  a  cada  passo,  das  mudanças  que  estão 

ocorrendo, a partir da relação entre o conhecimento em construção e o mundo, tanto para os 

sujeitos individuais como para os coletivos. A isto chamamos reflexividade. (id.1996 vol. III 

pp. 21-26)

Para Morin a ciência, tal qual é feita hoje, carece de reflexividade, pois tem profundas 

implicações sociais, mas pouca ou nenhuma consciência de si.

O outro princípio lógico importante é o que o autor chama de dialógica. A dialógica é 

uma espécie de dialética da complexidade, dialética aqui entendida em seu sentido original de 

construção do diálogo e não no sentido hegeliano, uma vez que a complexidade não pressupõe 

que se realize a síntese entre princípios, mas sim que eles estejam conectados na dinâmica da 

organização.

O diálogo é assim definido por Morin, 

“diálogo significa unidade simbiótica entre suas lógicas que 
simultaneamente se alimentam uma à outra, se concorrenciam, se parasitam 
mutuamente e se combatem mortalmente.” (MORIN, 1997, vol. I p. 35 ).

Para este autor, 

..... conhecer é manter a complexidade, sem dissociar, o objeto, sem  romper 
a circularidade, conseguir manter as contradições e os paradoxos e incerteza, 
conseguir manter juntas verdades opostas” (MORIN, 1996, vol. III p. 18).

Um  movimento  interessante  no  pensamento  do  autor  é  a  complexificação  de  um 

conceito,  que  podemos  compreender  como  um  “reducionismo  reverso”.  O  pensamento 
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mecanicista, ao olhar o Universo, é capaz de enxergá-lo como um relógio, na sua forma de 

funcionamento. Isto é um reducionismo, uma vez que o Universo, certamente, é infinitamente 

mais complexo do que um relógio. Entretanto, pensar o Universo como um relógio, nos leva a 

apreender vários processos que podem se tornar úteis na construção da nossa vida cotidiana, 

embora deixe oculto tudo aquilo que não possa caber nessa lógica.

A complexificação  é  um movimento  inverso:  ao olhar  para o  conceito  de máquina, 

Morin não olha para a  máquina  para explicar  o  Universo,  ele  olha para o  Universo para 

compreender a máquina, ou o que vem a ser a máquina, ou que ela ainda poderá vir a ser além 

do que é no momento presente, dadas as possibilidade de complexificação que o Universo 

oferece, e que ainda não foram exploradas. (id.1997 vol. 1 p. 31, 149)

Para o autor

“Todo ser físico cuja, atividade comporta trabalho, transformação e 
produção pode ser concebido como máquina... toda organização ativa 
constitui de fato, uma organização de máquina.” (MORIN 1997 vol. 1 p. 
150).

Uma máquina é entendida como um objeto fenomênico, um ser físico organizador, dos 

quais as nossas máquinas são apenas uma espécie de reflexo, “os últimos abortos”.  (Morin 

1997 vol. 1 p. 150)

Morin  analisa  a  organização  humana,  inserindo  o  humano  dentro  desta  noção 

complexificada de máquina.

Quero agora que a nossa primeira noção de maquina como ser físico/práxico/
transformador/produtor tenha valor universal, isto é, aplica-se (salvo talvez 
aos átomos) a todas as organizações ativas conhecidas no universo (que, no 
entanto são todas elas constituídas por átomos). Vamos ver que se aplica às 
estrelas, aos seres vivos e às sociedade. (MORIN 1997 vol. 1 p. 154).

Assim ele distingue a arquimáquina solar, as protomáquinas ou motores selvagens, que 

são  as  forças  da  natureza,  as  polimáquinas  vivas,  a  megamáquina  social  e  as  máquinas 

artificiais, o que lhe permite trazer um conceito unificador, respeitando a diversidade em cada 

nível, para discutir as idéias de trabalho, produção, transformação, enfim, organização e auto-

organização,  entendida  como  capacidade  de  produção  de  si,  presentes  nas  máquinas  não 

artificiais. (Morin 1997, vol.1, pp.154-160; 171)

Transformar é desorganizar e reorganizar, é modificar o padrão das interações dentro de 

um sistema,  levando à construção de uma outra forma de organizar,  que produzirá  novas 

emergências e novas correlações. (id 1997 vol. 1 p. 151)
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Como  todo  sistema  resiste  à  mudança,  podemos  supor  que  todo  processo  de 

transformação é um processo radical e, como depende de um sujeito (individual ou coletivo), 

este sujeito tem de ser também radical, no sentido mais profundo do termo.

Na  organização,  encontram-se  ligadas  em  anel,  transformação  e  formação.  A 

transformação é entendida como mudança de forma, perda de qualidade e aquisição de outra, 

dentro do processo organizativo. A formação é o que da nova forma à transformação. Não 

implica na total  desorganização do sistema,  mas na descoberta das brechas,  das linhas de 

fragilidades, na produção de desordem e no surgimento de novas formas de organização e 

interação  em pontos  chave,  que  mudam as  características  das  emergências  produzidas  e, 

portanto, a ordem dos sistemas. (id. 1997 vol. 1 p. 126)

“Transformação é deformação, formação (morfogênese), metamorfose.” 
(1997 vol. 1 p. 152)

Do ponto de vista do conhecimento, 

“para transformar o mundo é preciso reorganizar os nossos esquemas 
mentais, reaprender a aprender.” (MORIN, 1997, vol. I p. 24).

Morin articula os conceitos de trabalho, práxis, transformação e produção.

Para ele

A idéia de produção, tornada prisioneira da sua conotação tecno-econômica 
tornou-se antinômica da idéia de criação. Ora é preciso restituir ao termo 
“produção” o seu sentido pleno e diverso. Produzir.... pode significar 
alternada ou simultaneamente: causar, determinar, ser a origem de, 
engendrar, criar. De igual modo a idéia de produção não pode ser 
unicamente identificada com a idéia de fabricação estandardizada. Criar e 
copiar... são os dois pólos opostos e, eventualmente, ligados, do conceito de 
produção. A idéia de produção deve enraizar-se nas idéias de gêneses e 
generatividade. É apenas nas formas desviadas que degenera... deixa de ser 
generativa para ser fabricadora. (MORIN 1997 vol. 1 p. 152)

E ainda, ligado as idéias, diz o autor

As idéias de produção, trabalho, transformação, quando entram no campo 
organizacional deixam de ser isoláveis. A idéia de trabalho dever ser 
concebida já não apenas como o produto duma força por deslocamento do 
seu ponto de aplicação, mas sim como atividade práxica que transforma e 
produz. Também não pode ser isolada do aprovisionamento energético que 
permite o trabalho nem da degradação organizacional que todo trabalho 
provoca.” (MORIN, 1997, vol. 1 p. 153).
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A práxis é um processo que produz ações, transformações, produções a partir de uma 

competência.  (aptidão  organizacional  para  condicionar  uma  série  de 

ações/transformação/produções). Tem um caráter sempre organizacional. O trabalho é visto 

como atividade práxica que produz, autonomia é a aquisição, por um sistema, da capacidade 

de se auto-organizar, sempre em dependência do meio. (Morin, 1997, vol. 1 p. 151) enquanto 

o conceito de alienação ou heteronomia será derivado do conceito de subjugação, processo 

que  deriva de  outras  noções  como  aparelho  e  que,  em  última  instância,  relaciona-se  à 

possibilidade de comunicação, presente nas máquinas, ou, segundo o autor, na capacidade de 

transformar a informação em programas direcionadores, controladores desta informação.

Assim, a subjugação será compreendida como a determinação, por um aparelho, de seu 

programa organizacional em um sistema sem que, este o determine de qualquer forma.

Autonomia e heteronomia são um par antagônico em diálogo e o anel entre estes dois 

processos é fundamental para a construção da própria vida. (Morin In Rodrigues e Carvalho 

2004 p. 84)

Estes processos são importantes na análise da complexidade dos seres vivos e na da 

sociedade  e  implica  na  compreensão  da  relação  homem-natureza,  nas  suas  dimensões  de 

subjugação  da  natureza  pelo  homem  e  do  homem  pela  natureza,  que  darão  suporte  ao 

pensamento das relações entre eco-organização e auto-organização, num jogo entre o que ele 

chama  de  subjugação  e  de  emancipação,  que  significa  a  capacidade  de  conceber 

possibilidades de escolha e tomar decisões.

A Teoria da Complexidade, embora nos ofereça um paradigma para compreensão do 

mundo e do conhecimento que consideramos bastante adequado para os nossos propósitos, 

não  aprofunda,  a  nosso  ver,  uma  teoria  da  sociedade  adequada  para  dar  suporte  à  nossa 

construção, uma vez que parte para a construção de um olhar genérico do homem, deixando 

de lado alguns aspectos que ainda consideramos importantes e muito presentes na experiência 

analisada, como aqueles que dizem respeito às desigualdades sócio-econômicas geradas pela 

luta de classes e às questões relativas ao papel do trabalho na construção das transformações 

sociais e históricas.

2.1.2 Castoriadis e a Instituição Imaginária da Sociedade 



45

As idéias de Cornelius Castoriadis, a nosso ver, avançam no sentido da complexificação 

do conceito de transformação social sem perder de vista a luta de classes, conceito presente na 

teoria marxista, e que, a nosso ver, permanece atual e central (embora não isolado) para uma 

análise da transformação social-histórica.

Sendo  impossível  esgotar  as  idéias  do  autor,  selecionamos  três  vertentes  de  sua 

elaboração  teórica,  que  consideramos  importantes  para  a  análise  da  nossa  experiência 

educativa.

A primeira  é  a  crítica  ao  determinismo,  presente  tanto  nas  elaborações  econômicas 

como na concepção de história de Marx.

A segunda é como o autor reorienta a concepção de revolução, ligando-a aos conceitos 

de alienação e autonomia.

A  terceira  é  a  relação  estabelecida  por  ele  entre  o  social  histórico  e  a  instituição 

imaginária da sociedade.

Na  primeira  parte  do  seu  livro  “A  Instituição  Imaginária  da  Sociedade”  (2000), 

Castoriadis faz uma crítica à teoria marxista, no sentido de que, apesar de ter dado um forte 

impulso  à  práxis revolucionária,  ela  sofre  de problemas estruturais  inerentes  ao momento 

histórico em que foi concebida e aos paradigmas norteadores da construção do conhecimento 

na época. (2000 pp. 19-50)

Sendo um produto do seu tempo, o marxismo, na visão do autor, avança, mas possui 

limites para expressar e até para elaborar suas idéias e construir suas práticas. Estes limites 

são  derivados  do  fato  de  ter  de  expressar  com  uma  “linguagem  velha”  aquilo  que  está 

emergindo.

Ele  trata,  especificamente,  de  alguns  aspectos  como  o  determinismo  presente  nas 

concepções econômicas, no papel da técnica e na teoria da história.

Sua principal crítica é que, a pouca flexibilidade da teoria em relação à prática, mesmo 

encontrada  entre  os  marxistas  posteriores,  levou  a  fortes  distorções  e  a  interpretações 

fragilizadas da realidade vivida.

Ele salva da crítica o conceito de luta de classes, que considera pouco desenvolvido em 

relação a outros processos, mas ainda atual, e se propõe a reelaborar o conceito de revolução, 

trazendo  para  dentro  desta  discussão,  os  conceitos  de  práxis,  alienação  e  autonomia,  se 

apropriando dos sentidos dados por Marx, incorporando elementos da psicanálise Freudiana, 

sempre de forma crítico-criativa.
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O que  Castoriadis  vai  fazer  é  trazer  para  o  centro  da  reflexão  revolucionária  dois 

aspectos muito importantes e, subsumidos ou distorcidos na construção do socialismo real. O 

primeiro é a relação entre teoria e prática na construção da práxis revolucionária e o segundo 

o papel do imaginário ou da dimensão psico-social na construção das transformações sócio 

históricas. De fato ele trará elementos que permitirão uma ligação entre a dimensão do sujeito, 

entendido como consciência e inconsciência,  ou, mais precisamente,  como racionalidade e 

imaginação, e a sociedade, entendida como emergência da ação de um imaginário social sobre 

um magma de significações simbólicas, que se materializa, como instituição, a partir da ação 

dos sujeitos individuais ou coletivos, num movimento de diálogo, quase sempre conflitante, 

entre o instituinte e o instituído. (Castoriadis, 2000, pp. 50- 84)

Com relação à práxis, o que o autor nos coloca é a necessidade de tornar o movimento 

entre teoria e prática menos absolutizador da teoria sobre a prática. O que aponta é que a 

necessidade de submeter a realidade à interpretação teórica pode acabar tornando-se, também, 

um processo de alienação. Assim se refere o autor a este processo:

“É a alienação no que já existe, no já criado: é a negação do conteúdo mais 
profundo do projeto revolucionário, a eliminação da atividade real dos 
homens como fonte última de toda significação, o esquecimento da 
revolução como modificação radical, da autonomia como princípio supremo; 
é a pretensão do teórico assumir a solução dos problemas da humanidade. 
Uma teoria concluída pretende dar resposta ao que só pode ser resolvido, se 
é que pode, pela práxis histórica.” (Castoriadis, 2000, p. 85).

A grande crítica do autor é à forma como o socialismo real foi submetendo a realidade à 

teoria, o que, no seu entender, rompe com o sentido de práxis e faz da revolução real um 

processo alienado.

A construção social histórica é vista como práxis e ,como tal, não pode ser encarcerada 

em uma teoria, embora possa ser conscientizada, analisada e reelaborada.

Práxis é definida como 

“este fazer no qual o outro, os outros, são visados como seres autônomos e 
considerados como agentes essenciais do desenvolvimento de sua própria 
autonomia. A verdadeira política, a verdadeira pedagogia, a verdadeira 
medicina, na medida em que um dia existiram pertencem à práxis.” 
(CASTORIADS 2000, p. 94).

O que temos, para este autor, é uma práxis que se organiza em projetos e não em 

teorias de transformação social.
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Diferentes indivíduos se ligarão e se comprometerão com os princípios de diferentes 

projetos e trabalharão pela sua realização na prática, não sem contradição, porém.

O projeto é visto para o autor como a “intenção de uma transformação do real, guiada 

por uma representação do sentido desta transformação, levando em consideração as condições 

reais e animando uma atividade (idem p. 97). Nesse sentido, a construção do conhecimento 

como ciência é projeto, a técnica é projeto, a economia é projeto.

Ele distingue o projeto do plano que é o momento técnico da ação, da ação do sujeito 

ético que diz respeito à moral, e do programa, que corresponde ao momento político da ação, 

uma concretização provisória do projeto quanto a pontos essenciais, em uma situação dada.

Para o autor a revolução é um projeto de transformação da sociedade atual em uma 

sociedade organizada e orientada no sentido da autonomia de todos, sendo esta transformação 

efetuada pela ação autônoma dos homens,  tal  qual  são produzidos na sociedade presente. 

(idem p. 98).

A grande crítica do autor ao sistema capitalista é que ele está imerso em contradições 

que não consegue resolver e que se internalizam na prática cotidiana de todos os sujeitos, que 

tendem a viver nele, criando uma situação de intenso conflito e contradição social.

É o que ele descreve numa breve análise da situação da organização das relações de 

produção nesse sistema:

...“os trabalhadores não podem participar efetivamente da produção e não 
podem deixar de participar dela. A direção não pode deixar de excluir os 
trabalhadores da produção ela não pode excluí-lo. O conflito–que disso 
resulta que é ao mesmo tempo externo, entre dirigentes e executantes e 
“interiorizado” no seio de cada executante e cada dirigente – poderia 
encerrar-se e encobrir-se se a produção fosse estática e a técnica petrificada: 
porém a expansão econômica e a transformação tecnológica contínuas 
revigoram-no constantemente (idem p. 100).

Assim, o autor aponta a possibilidade de se fazer análises das questões sociais e apontar 

caminhos,  mas  não  fechar  as  teorias  da  mudança.  A  preocupação  central  da  práxis  é 

transformar o real eliminando dele, o mais possível, o que é adverso ao homem, constatando 

que inovações radicais  já estão presentes na história e que esta realidade precisa ir  sendo 

reelaborada para que elas possam, de fato, se manifestar como novas formas de instituição.

O projeto deve ser sempre  uma imagem de onde queremos chegar,  definido na sua 

direção, mas aberto à realidade e às novidades que ela apresenta e que poderão implicar em 

mudanças nos caminhos a serem trilhados. 
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Qualquer campo, como o econômico, por exemplo, é passível de racionalização, mas o 

que  não  devemos  esquecer  é  que  por  ser  composto,  também,  de  irracionalidades,  esta 

racionalização será sempre provisória, o que torna a determinação da teoria uma distorção.

O projeto socialista implica na instauração de uma sociedade autônoma pala 
ação autônoma dos homens para a autonomia de todos. É um projeto, não 
um teorema ou a conclusão de uma demonstração mostrando o que 
fatalmente deve acontecer, mas também não é uma utopia, um ato de fé, uma 
aposta arbitrária. Ele tem suas raízes e seus pontos de apoio na realidade 
histórica efetiva, na crise da sociedade e na sua contestação pela grande 
maioria dos homens que nela vivem” (idem p. 116).

A contestação não é só a luta dos trabalhadores contra a exploração, mas aquela que se 

manifesta não só nos conflitos e nas revoluções que marcam a história do capitalismo, mas 

aquela que está 

“constantemente presente, de forma implícita e latente em seu trabalho, em 
sua vida quotidiana, em seu modo de existência.” (idem p. 116).

A relação do sujeito com o projeto é bem definida pelo autor na p. 122 da Instituição 

Imaginária da Sociedade: 

“A história fez nascer um projeto, esse projeto nós o fazemos nosso, pois 
nele reconhecemos nossas mais profundas aspirações e pensamos que sua 
realização é possível. Estamos aqui, neste exato lugar do espaço e do tempo, 
entre estes homens, neste horizonte. Saber que este horizonte não é único 
possível não o impede de ser o nosso, aquele que dá forma à nossa paisagem 
de existência. O resto, a história total, de todo lugar e de nenhum lugar é 
produto de um pensamento sem horizonte, que é apenas outro nome do não 
pensamento. (idem p. 122)

Para entendermos então o sentido da revolução precisamos compreender o sentido dado 

ao termo autonomia pelo autor.

Este  conceito  é  fundamentalmente  relacional.  Autonomia  é  algo que se processa na 

forma como se organiza a relação entre um “eu” e um “outro” ou “outros”. Entre o discurso 

do eu e o discurso do outro internalizado em mim.

Em Castoriadis o sentido de autonomia remete a Freud e à teoria psicanalítica,  embora 

o ultrapasse.

Para Freud autonomia seria o domínio do consciente  sobre o inconsciente.  Na outra 

ponta teríamos  a heteronomia  ou alienação,  que seria  o  domínio  do inconsciente  sobre o 

consciente. Dito de outra forma, autonomia seria, como em Lacan, a substituição do discurso 

do outro, internalizado em mim, pelo meu próprio discurso. (Castoriadis 2000, p. 125).
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O  que  Castoriadis  argumenta  é  que  o  discurso  do  outro,  a  autoridade  paterna  ou 

materna,  por exemplo,  não pode ser  completamente  suprimido,  sob pena do indivíduo se 

tornar psicótico.

Assim, a autonomia é, na verdade, a instauração de uma outra relação entre o discurso 

do outro e o do sujeito. (idem p.126).

Quando dominado,  de forma inconsciente,  pelo discurso do outro internalizado,  que 

provém do seu imaginário,  o  sujeito  se  toma pelo que não é,  e  produz uma deformação 

correspondente na realidade. A alienação é o imaginário autonomizado, que passa a definir 

para o sujeito tanto a realidade quanto seu desejo. (id 127)

O sujeito no qual se produz alienação ou autonomia

“não é um sujeito abstrato da filosofia, ele é o sujeito efetivo, totalmente 
penetrado pelo mundo e pelos outros. O eu da autonomia não é o si absoluto, 
Mônada que limpa e lustra sua superfície extero-interna a fim de eliminar as 
impurezas trazidas pelo contato com o outro, é a instância ativa e lúcida que 
reorganiza constantemente os conteúdos, utilizando-se desses mesmos 
conteúdos que produz com um material e em função de necessidades e de 
idéias elas próprias compostas do que já encontrou antes e do que ela própria 
produziu.” Portanto, continua o autor, não se pode tratar dentro dessa relação 
também da eliminação total do discurso do outro, não somente por ser uma 
tarefa interminável mas porque o outro está sempre presente na atividade que 
o elimina.” (idem p. 129).

Da mesma forma não há verdade do sujeito, ela é sempre participação numa verdade 

que o ultrapassa.

A autonomia, do ponto de vista coletivo, é entendida como reelaboração do discurso do 

outro internalizado, onde o outro não é material indiferente, conta para o conteúdo do que diz 

em uma relação intersubjetiva.

É por isso que pode haver uma política de liberdade e que não ficamos 
reduzidos e escolher entre o silêncio e a manipulação nem mesmo a simples 
consolação. Afinal o, o outro fará o que quiser. E por isso sou finalmente 
responsável pelo que falo (ou calo). (idem p. 129).

Neste  sentido  é  que  a  autonomia  só  pode  ser  desejada  se  for  para  todos  e  como 

empreitada coletiva.

Assim, autonomia é relação social. O social não é o somatório e nem o produto das 

relações intersubjetivas. Esse social-histórico é definido pelo autor como: 

“o coletivo anônimo, o humano impessoal que preenche toda formação dada, 
mas também a engloba, que insere cada sociedade entre as outras e a 
inscreve todas numa continuidade onde, de uma certa maneira, estão 
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presentes os que não existem mais, os que estão alhures e mesmo os que 
estão por nascer. É, por um lado, estruturas dadas, instituições e obras 
“materializadas”, sejam, elas materiais ou não, e por outro lado, o que a 
estrutura institui, materializa. Em uma palavra é a união e a tensão da 
sociedade instituinte e da sociedade instituída, da história feita e da história 
se fazendo. (idem p. 131).

Com  relação  a  isso,  o  autor  aponta  a  diferença  entre  a  heteronomia  ou  alienação 

individual, enquanto domínio do discurso do outro e a alienação social: 

“o outro desaparece no anonimato coletivo, na impessoalidade dos 
“mecanismos econômicos de mercado”, ou da “racionalidade do Plano” da 
lei de alguns apresentada como lei simplesmente. E, conjuntamente, o que 
representa daí em diante o discurso do outro não é mais um discurso: é uma 
metralhadora, uma ordem de mobilização, uma folha de pagamento e de 
mercadorias caras, uma decisão de tribunal e uma prisão.” (idem p. 131).

O outro passa do inconsciente de um ao inconsciente de todos, e a alienação é instituída, 

ou fortemente condicionada, pelas instituições.

Neste  processo,  podem  se  instaurar  dois  tipos  de  alienação:  um  resultante  da 

autonomização  das  instituições,  que  pode  ocorrer  em qualquer  tipo  de  sociedade,  e  que 

implica em colocar a sociedade a serviço da instituição e não o contrário, como seria de se 

esperar (a burocratização é um processo que passa por esse nível) e o outro que é inerente às 

sociedade de classe e implica no trabalho das instituições para possibilitar o domínio de uma 

classe sobre outra, ou processos de alienação dentro das próprias classes.

Para o autor, um ponto importante da construção social histórica, é que sempre haverá 

uma distância entre o instituído e o instituinte e querer abolir essa distância, propondo algo 

como o fim da história ou a realização plena de um dado projeto histórico é, também, uma 

forma de alienação.

Para a práxis, um sujeito que estivesse livre de qualquer ingerência histórica, purificado 

de todo discurso exterior, não seria autônomo e sim psicótico.

Em síntese,  para este autor,  a revolução é um projeto com o qual um sujeito social 

histórico  autônomo  assume  compromisso  e  que  toma  como  referência,  em  permanente 

reelaboração,  para organizar  sua práxis de construção da autonomia,  num dado ambiental 

social e tempo histórico.

“A discussão sobre a relação do projeto revolucionário com a realidade deve 
ser desalojada do terreno metafísico da inelutabilidade histórica do 
socialismo –  ou da inelutabilidade histórica  do  não-socialismo. Ela deve 
ser, para começar, uma discussão sobre a possibilidade de uma 
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transformação da sociedade num determinado sentido.” (CASTORIADIS 
2000, p. 99 ).

Umas das questões levantadas,  neste sentido,  pelo autor,  é sobre a crise do trabalho 

apontando como exemplo a sua gestão.

Na opinião de Castoriadis, as mudanças realmente novas na construção imaginária do 

trabalho são aquelas que dizem respeito à gestão do trabalho pelos trabalhadores, como co-

gestão  cooperativa  que  trata,  não  da  forma  de  produzir  em  si,  mas  da  forma  como  os 

trabalhadores assumem a tomada das decisões no espaço de trabalho. Entendendo o trabalho 

como um dos elementos da crise atravessada pela sociedade assim fala o autor:

A própria sociedade fala da sua crise numa linguagem que quase nem exige 
uma interpretação. Um setor da sociedade, o que está mais vitalmente 
interessado nesta crise e que, além disso, ao mesmo tempo, constitui a crise e 
mostra uma solução possível para esta e, sob certas condições, combate a 
organização presente, a destrói e começa a substituí-la por outra. Nesta 
organização – na gestão da produção pelos produtores – é impossível não ver 
a encarnação da autonomia no domínio fundamental do trabalho.” 
(CASTORIADIS 2000, p. 102)

Entretanto,  ainda segundo o autor, estas alternativas  têm grandes dificuldades em se 

instituir  e são fadadas,  em sua maioria,  a não durar muito,  pois encontram resistência  do 

instituído, dentro e fora dos sujeitos que as realizam, o que, somado à pouca reflexividade, 

acaba dificultando sua continuidade.

Neste  sentido,  podemos  supor  que  as  novas  formas  de  enxergar  o  trabalho  que 

correspondem a  um aumento  na  autonomia  dos  sujeitos,  tanto  em nível  individual  como 

coletivo, para se instituir deverão ter na educação um elemento chave, embora não único, o 

que implicará em mudanças no próprio modo de se fazer educação, que será bastante diferente 

do que temos hoje com relação à educação em geral e, mais especificamente ainda, em termos 

de formação profissional ou educação para o trabalho.

A educação, nesta perspectiva, é uma das muitas formas que a práxis assume enquanto 

projeto de transformação social, e podemos supor, na lógica do autor, que seu objetivo básico 

é contribuir para a construção da autonomia do sujeito nas suas dimensões individual e social-

histórica,  de forma a oportunizar  a  emergência  de processos  instituintes  que favoreçam a 

construção  dessa autonomia  no nível  social  histórico  de acordo com as  intencionalidades 

presentes no projeto de sociedade em que se engaja o educador.
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Para  desenvolver  a  questão  da  educação,  com  base  em  Castoriadis,  parece-nos 

importante  tentar,  ainda que precariamente,  trazer  um pouco da nossa compreensão  sobre 

como se dão esses processos de autonomização, na concepção do autor.

A primeira coisa importante é que a construção social histórica e sua direção não são 

determinadas, mas imaginadas, ou seja, sobre um magma de possibilidades de significações 

históricas, construídas por um grupo social, é que a sociedade se organiza, condensando em 

cada tempo e espaço, de acordo com suas necessidades, também imaginárias, determinadas 

redes de sentidos, transformando imagens em símbolos e símbolos em representações que, 

tomadas de forma, geralmente inconscientes, vão produzindo sentidos que se condensam em 

valores e tendências para o grupo que passa então a se conduzir por eles.

Cada sujeito tem sua própria forma de organizar, imaginariamente, suas representações, 

de acordo com suas condições biológicas, psíquicas e históricas individuais. Cada sujeito tem 

um imaginário radical a partir do qual interpreta as situações e produz suas representações e 

ações. Seu limite é dado pelo próprio conteúdo das significações presentes no magma social 

histórico  do  seu  grupo.  Entretanto,  na  realidade  social  instituída,  ele  é,  de  certa  forma, 

induzido pelas instituições  sociais,  a manter  ou abandonar certas  representações  em favor 

daquelas que são sancionadas, legitimadas socialmente pela sociedade em que ele se insere, e 

a partir das quais é medido o reconhecimento e o valor social de cada um. Este processo não é 

totalmente consciente para o indivíduo, que assume as representações sociais como realidades 

e seu valor social como valor real.

O que promove as mudanças  é a ação do imaginário  radical  no nível individual  ou 

imaginário social no nível coletivo, que institui e mantém novas representações imaginárias 

diferentes do que já está instituído, que orientarão sua práxis.

O  indivíduo  alienado  não  produz  transformação  social,  arriscaria  a  dizer  que,  no 

máximo, produz confusão e loucura indicativa de problemas e contradições sociais.

A transformação instituinte implica na autonomia, isto é, na consciência do indivíduo 

do que existe, do que está buscando e para onde quer ir. Implica, também, em sua consciência 

de  não  estar  só  neste  processo,  que  será  tanto  mais  consistente  quanto  mais  indivíduos 

autônomos estiverem engajados nele, uma vez que a instituição tem seus mecanismos de auto-

preservação e resistência à mudança.

A alienação surge como uma modalidade de relação com a instituição (p. 139).
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A instituição, por sua vez, não pode ser vista apenas do ponto de vista da função a que 

se  destina,  mas  precisa  ser  compreendida,  também,  como  uma  rede  de  representações 

sancionadas que consiste em ligar símbolos (significantes) significados e fazê-los valer como 

tais, ou seja, tornar essa ligação, mais ou menos, forçosa para toda a sociedade. Transformar a 

instituição, mais que mudar seus propósitos ou estratégias, é mudar sua rede de sentidos, o 

que só pode ser feito na medida em que os sujeitos se autonomizam e se constituem como um 

imaginário social.

Por outro lado, é preciso ter consciência que a própria sociedade tende a se alienar no 

seu processo de instituição, ou seja, não reconhece que é ela própria que se institui, isto é um 

dos fatores que acabam possibilitando a autonomização de determinadas instituições (como a 

econômica na sociedade capitalista).

A autonomia  passa  por  trazer  à  consciência,  de  forma  complexa,  as  representações 

sociais imaginárias e recompor em cada sujeito individual ou coletivo, o diálogo com ela de 

forma criativa, analisando seus efeitos, propondo novas alternativas imaginárias e construindo 

novas formas de práxis social histórica.

O  processo  educativo,  nessa  perspectiva,  não  pode  prescindir  do  trabalho  com  o 

universo simbólico e com o imaginário. Não se trata do conhecimento instrumental apenas, 

mas do desenvolvimento da capacidade de compreensão do processo social histórico em que 

este conhecimento instrumental  se produz e na complexidade do que ele gera sobre a sua 

realidade. Trata-se, também, de ser capaz de construir novos conhecimentos, não só  de forma 

racional, mas, principalmente, na relação com o imaginário radical.

Outro aspecto importante  é  que uma Pedagogia da transformação social  tem de ser 

sempre  elaborada  como projeto,  de forma aberta,  participativa,  como processo de criação 

permanente, embora não sem propostas ou princípios.

Para completar resta, ainda, dizer, que toda ação do instituinte sobre o instituído se dá a 

partir do que já existia anteriormente para psique e que se apóia na lógica do dizer e do fazer 

sociais que se instituem antes mesmo da sociedade como tal. A sociedade é, de certa forma, 

condicionada  por  sua  forma  de  organizar  o  mundo,  pelo  que  o  autor  chama,  na  nossa 

sociedade, de lógica conjuntista-identitária, a partir da qual organizamos nossa racionalidade, 

nossa  linguagem,  nossa  técnica  e  nossas  ações.  Nós  juntamos  coisas,  ordenamos, 

classificamos,   hieraquizamos  e  adotamos  outros  procedimentos  sem  os  quais  nos  é 

impossível compreender e comunicar o mundo na esfera racional.
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O imaginário, por sua vez, não obedece à lógica conjuntista identitária e, portanto, pode 

criar, sem problemas, em sonhos, por exemplo, situações que consideraríamos absurdas na 

realidade.

A lógica conjuntista-identitária  limita, de certa forma, os produtos do imaginário que, 

de fato, virão a compor as representações de determinado grupo social.

No  entanto,  dentro  destes  limites,  diferentes  conjuntos  de  significações  estão 

permanentemente se instituindo e substituindo outros já instituídos, compondo o movimento 

do processo histórico.

2.1.3 Uma síntese das idéias de Morin e Castoriadis

Podemos fazer a seguinte síntese de alguns pontos convergentes e divergentes nas idéias 

destes autores que consideramos relevantes para este trabalho.

A visão de transformação social  como processo revolucionário e a idéia da revolução 

que implica no novo gerado a partir do velho, não como sua continuidade, mas, como sua 

transmutação, deformação, reformação e metamorfose.

A  visão  de  práxis  como  construção  de  um  processo  que  articula  construção  do 

conhecimento  científico  e  ação política,  de forma engajada,  o que pressupõe o papel  dos 

intelectuais na construção da esfera política e a necessária organização de métodos adequados 

para a construção do conhecimento que dêem suporte a este processo.

Os eixos centrais  para a construção de uma reflexão do processo social  histórico (o 

método)  estabelecendo  relações  entre  o  particular  e  o  geral  (homem  genérico,  homem 

especifico, local e global; sujeito e sociedade, instituído e instituinte)

A visão  de trabalho  como espaço de transformação  criativa,  vinculado às  idéias  de 

práxis e autonomia, que guarda, a nosso ver, a essência da noção contida na obra de Marx.

As principais diferenças no pensamento dos dois aparecem como sendo o papel que 

assume, nos dois pensamentos, a luta de classes, que no pensamento Morianiano se dilui na 

diversidade de recortes, na complexidade das relações sociais e nas diferentes formas de ser 

entrecruzarem, que não pressupõe só antagonismos, mas também complementaridades.
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A  construção  da  idéia  de  trabalho  que  em  Castoriadis  terá  uma  perspectiva  mais 

sociológica, com desdobramentos mais precisos, preservando um vinculo com o projeto de 

emancipação da classe trabalhadora e sua relação com a retomada dos meios de produção e 

relações  de  produção,  configuradas  nas  possibilidades,  não  fechadas,  de  auto-gestão  do 

trabalho pelos trabalhadores, o que implica numa nova organização imaginaria das próprias 

formas de organizar o fazer e conceber a técnica.

Para Morin,  autonomia será entendida como capacidade de auto-organização e auto-

produção, em todos os campos, desde o físico-biológico até o antropossocial, e estará ligada, 

sempre em anel, com a hetoronomia, subjugação e emancipação, numa relação dialógica, mas 

a questão sociológica do trabalho não aparecerá com maior destaque.

Podemos entender a construção Castoriadiana como uma construção complexa, assim 

como  podemos  compreender  a  complexidade  como  uma  nova  instituição  imaginária  que 

atinge a organização do pensamento social histórico.

Neste trabalho entenderemos que a visão Morianiana da construção do conhecimento 

usada, inclusive, como referencial teórico para o projeto do curso analisado, teve importante 

papel na forma do próprio grupo que produziu o CTADS conceber o processo educativo  e 

suas relações de parceria e, neste sentido, não poderíamos prescindir dela para proceder esta 

interpretação,  entretanto  a  leitura  que  liga  todos  os  conhecimentos,  torna,  em  alguns 

momentos,  difícil  ancorar  questões práticas,  de caráter  social-histórico,  como é o caso da 

construção  da  identidade  dos  estudantes,  que  aqui  analisamos.   Torna,  também,  difícil  a 

compreensão de onde o processo nos levou, em termos dos objetivos iniciais.

Assim,  entendemos  que,  para  poder  dialogar  sobre  a  relação  entre  os  princípios 

filosóficos  propostos  pela  educação  do  campo,  a  construção  da  identidade  de  sujeitos  do 

campo e as representações do contexto do desenvolvimento,  tornou-se necessário ir  além, 

incorporando  elementos  que  ficam  subsumidos  na  teoria  da  complexidade  como  já 

apontamos. Neste sentido, a inclusão de Castoriadis, a nosso ver, vem suprir esta lacuna no 

desenvolvimento das idéias de Morin.

2.2 TRAÇANDO UM REFERENCIAL TEÓRICO 
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Nossa intenção, neste texto, é abrir um espaço para reflexão e organização das idéias 

referentes ao desenvolvimento, que nos ajude a compreendê-lo como instituição imaginária, 

complexa, em transformação.

Neste sentido, fala-se, hoje de crise do modelo de desenvolvimento e da busca de um 

desenvolvimento sustentável.

Neste  trabalho,  entendemos  o  desenvolvimento  como  uma  construção  imaginária, 

própria da sociedade em que vivemos, que estrutura as relações sociais no tempo e no espaço 

e fundamenta as relações com a natureza e conseqüentemente, a forma como se organiza o 

trabalho e suas implicações sociais.

O que nos importa é compreender como se organizam as noções de desenvolvimento 

sustentável e desenvolvimento rural, e como elas se materializam, no contexto onde se dão as 

ações analisadas.

2.2.1 Desenvolvimento como Projeção Imaginária das Transformações da Sociedade

O que é desenvolvimento?

Como afirma Engels (1896). 

“O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas, assim é, com 
efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele 
converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a 
condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até 
certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem.” 
(ENGELS (1896 p.1). 

Esse autor aponta o desenvolvimento da espécie humana, com relação à sua postura 

ereta, sua capacidade de utilização das mãos e o desenvolvimento da linguagem e o próprio 

desenvolvimento da sociabilidade humana, como frutos da relação homem natureza, mediada 

pelo trabalho, incluindo aí o desenvolvimento da cooperação, da complexificação do celebro, 

da própria sociedade.

A complexidade das relações que se estabelecem a partir da conjugação destes fatores, é 

apontada, pelo autor, como acompanhando o surgimento de formas cada vez mais complexas 

de trabalhos e dos instrumentos de trabalhos. Isto corresponde a uma estrutura social cada vez 

mais complexa. Esta complexidade será responsável pela divisão do trabalho, que acabará por 

conformar a estrutura de dominação de uns homens (os que planejam) sobre outros (os que 

executam), expressa na sociedade de classes.
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A isto corresponderá, também, uma configuração da relação sociedade natureza e da 

respectiva forma de construção do conhecimento que terá como eixo a idéia de dominação do 

homem  sobre  a  natureza,  do  conhecimento  idealizado  sobre  o  conhecimento  construído 

socialmente.

“Graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, não só 
em cada indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram aprendendo 
executar operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar 
objetivos cada vez mais elevados. O trabalho mesmo se diversificava e 
aperfeiçoava de geração em geração, estendendo-se cada vez a novas 
atividades. À caça e à pesca veio juntar-se a agricultura, e mais tarde a fiação 
e a tecelagem, a elaboração de metais, a olaria e a navegação. Ao lado do 
comércio e dos ofícios apareceram, finalmente, as artes e as ciências; das 
tribos saíram as nações e os Estados. Apareceram o direito e a política, e 
com eles o reflexo fantástico das coisas no cérebro do homem: religião. 
Frente a todas essas criações, que se manifestavam em primeiro lugar como 
produtos do cérebro e pareciam dominar as sociedades humanas, as 
produções mais modestas, fruto do trabalho de mão, ficaram relegadas a 
segundo plano, tanto mais quanto numa fase muito recuada do 
desenvolvimento da sociedade (por exemplo, já na família primitiva), a 
cabeça que planejava o trabalho já era capaz de obrigar mão alheias a 
realizar o trabalho projetado  por ela. O rápido progresso da civilização foi 
atribuído exclusivamente á cabeça, ao desenvolvimento e à atividade do 
cérebro. Os homens acostumaram-se a explicar seus atos pelos seus 
pensamentos, em lugar de procurar essa explicações em suas necessidades 
(refletidas, naturalmente, na cabeça do homem, que assim adquire 
consciência delas).” (ENGELS 1896 p. 1)

Entretanto,  afirma  o  autor  que  se  o  homem,  por  um  lado  aprende  a  prever  as 

conseqüências de seus atos sobre o mundo a seu redor, a forma concentrada como a economia 

capitalista se desenvolve, tendo como centro o lucro, que só pode ser entendido em curto 

prazo, faz com que estas previsões só sejam possíveis a curto prazo. Assim, ignoram-se as 

conseqüências de longo prazo, especialmente as de caráter social  e ambiental  até que elas 

comecem a produzir resultados opostos aos que, até então, eram socialmente preconizados 

como positivos para a sociedade.

Com o atual modo de produção e no que se refere tanto às conseqüências naturais como 

às conseqüências sociais dos atos realizados pelos homens, o que interessa, prioritariamente, 

são apenas os primeiros resultados, os mais palpáveis. 

“E logo até se manifesta estranheza pelo fato de as conseqüências remotas 
das ações que perseguiram esses fins serem muito diferentes e, na maioria 
dos casos, até diametralmente opostas; de a harmonia entre a oferta e a 
procura converter-se em seu antípoda.” (ENGELS 1896 p. 2).
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A  conseqüência  mais  imediata  desta  forma  de  relação  social,  centrada  na  visão 

imediatista do lucro, é o absoluto desinteresse pelas questões de longo prazo, por parte dos 

atores sociais dominantes.

“Quando os árabes aprenderam a destilar o álcool, nem sequer ocorreu-lhe 
pensar que haviam criado uma das armas principais com que iria ser 
exterminada a população indígena do continente americano, então ainda 
desconhecido. E quando mais tarde Colombo descobriu a América não sabia 
que ao mesmo tempo dava vida à escravidão, há muito tempo desaparecida 
na Europa, e assentava as bases do tráfico dos negros. Os homens que nos 
séculos XVII e XVII haviam trabalhado para criar a máquina a vapor não 
suspeitavam de que estavam criando um instrumento que, mais do que 
nenhum outro, haveria de subverter as condições sociais em todo o mundo e 
que, sobretudo na Europa, ao concentrar a riqueza nas mãos de uma minoria 
e ao privar de toda propriedade e imensa maioria da população” (ENGELS 
1986 p. 3).

Assim,  podemos  ver  que,  desde  sua  origem,  ainda  que  de  maneira  simples,  já  se 

identifica,  na forma como as  relações  de produção foram se desenvolvendo na sociedade 

capitalista, as sementes dos problemas que hoje nos afetam de maneira tão profunda.

Para Castoriadis o próprio desenvolvimento do capitalismo faz parte de uma cronologia 

dentro do que se chama de período moderno (1750 a 1950), cuja principal característica é a 

convivência  de  significações  imaginárias  em  luta  e  em  contaminação  mútua  que  são  a 

autonomia  a  expansão  ilimitada  da  “mestria  racional”,  ambas  “mantendo  coexistência 

ambígua sob o teto comum da razão. (Castoriadis, 2002, p. 20)

Também para Castoriadis

“o homem é um animal que, por meio de sua loucura inventou a razão e fez 
dela a expressão mais metódica de sua loucura. O desenvolvimento é uma 
construção imaginária desta razão, forjada a partir da supremacia da razão 
ocidental como ideologia da ilusão da onipotência, da supremacia do 
“cálculo” econômico, do caráter absurdo e incoerente da organização 
“racional” da sociedade, da nova religião da “ciência”, da absolutização do 
sentido de desenvolvimento como progresso. Compreender isto, segundo o 
autor, não nos ajuda a resolver a crise atual em que se encontra a sociedade 
que tanto poderá levá-la a uma catástrofe natural ou social ou ao 
estabelecimento de novas formas de sociabilidade que tenham mais sentido 
para os homens que virão, mas ajuda a destruir os mitos que “mais que o 
dinheiro ou as armas, constituem o mais favorável obstáculo no caminho da 
reconstrução de uma sociedade humana.” (CASTORIADIS 2002, p. 163).

Para  Morin  há  uma  crise  do  desenvolvimento  e  ela  demanda  uma  reforma 

epistemológica  do  próprio  sentido  do  desenvolvimento,  para  possibilitar  uma  visão  mais 

complexa. (Morin 2000, p. 9)
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No seu entender 

O desenvolvimento técnico econômico, desejado pelo e para o conjunto do 
mundo, revelou, praticamente em todo parte, suas insuficiência e carências. 
É preciso que abandonemos a idéia de que o crescimento industrial só traz 
benefícios. Tal crescimento, além de um certo limite, traz danos e poluições 
que afetam a vida dos seres humanos. Pensa-se hoje, e com razão, que o 
desenvolvimento incontrolado de nossa civilização industrial pode afetar 
gravemente a biosfera e ameaçar vidas humanas. Sabemos, além disso, que a 
vida urbana não traz somente vantagem e liberdade. Ela traz também 
desintegração das antigas solidariedades e a atomização dos indivíduos. O 
bem estar, é também, o mal estar. O desenvolvimento técnico e econômico 
traz também subdesenvolvimento ético e afetivo. Todas as noções 
norteadoras – o progresso, a ciência, a técnica, o socialismo – tornaram-se 
noções problemáticas.
A crise do futuro nasce da crise do presente e esta crise, que faz desaparecer 
o progresso prometido, faz progredir o retrocesso ao passado. (MORIN 2004 
in RODRIGUES E CARVALHO p. 101).

Neste  sentido,  Morin  faz  derivar  sua  idéia  de  desenvolvimento  dos  procedimentos 

organizacionais de emancipação e subjugação das máquinas, quando começam a enxergar sua 

dimensão comunicacional, ou seja, quando a informação se organiza sob a forma de controle 

e  as  relações  antropoecossociais  passam a  ser  comandadas  pelos  aparelhos,  nos  diversos 

níveis.

Segundo o autor: 

O homem tornou-se o subjugador global da biosfera, mas, por isso mesmo, 
subjuga-se a ela. Tornou-se o hiperpasita do mundo vivo, mas, por ser 
parasita, ameaça a sua sobrevivência ameaçando desintegrar a eco-
organização de que vive. (MORIN, 1997, vol. 1 p. 73)

Sua visão é do desenvolvimento ou da eco-organização como questão planetária, que 

envolve toda a humanidade, numa nova construção complexa dos processos políticos que dão 

suporte ao desenvolvimento  (Morin 2004 in Rodrigues e Carvalho p. 107),  o que demanda 

não  só  uma  compreensão  complexa  dos  fenômenos  eco-organizadores,   mas  do  próprio 

sentido de política.

A questão do desenvolvimento,  nesta  perspectiva,  demanda um aprofundamento  das 

discussões  e  avaliações  sobre  as  bases,  possibilidades  e  limites  das  relações  sociedade 

natureza e das próprias formas de organização social, tanto produtivas como éticas, que elas 

engendram  e  pelas  quais  são  afetadas,  que  nos  permitam  compreender  melhor  esta 

complexidade.
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Hoje, mesmo as organizações e sujeitos mais aguerridos ao ideário capitalistas, já não 

podem mais se furtar à análise de suas disfunções sócio-ambientais e é, neste sentido, que, 

paralelamente  ao  processo  de  globalização  econômica,  que  continua,  até  certo  ponto, 

ignorando as demais dimensões do desenvolvimento, surge na pauta da ordem mundial e dos 

órgãos internacionais de gestão social a questão do desenvolvimento sustentável. Ela é, por 

razões  diversas,  pautada  no  imaginário  desses  órgãos,  pelos  movimentos  ambientalistas  e 

sociais, que reagem às pressões ambientais causadas pelo uso das tecnologias químicas e seus 

impactos  na  natureza,  cujo principal  símbolo  é  o  livro “Primavera  Silenciosa”  de Rachel 

Carson (1962). Também as graves conseqüências sociais da crescente pauperização dos países 

subdesenvolvidos faz com que os movimentos sociais e de direitos humanos passem a incluir 

esta questão na sua pauta de demanda.  Por outro lado a elite empresarial preocupa-se com o 

dilema  Malthuasiano  do  Limite  do  Crescimento  e  suas  possíveis  conseqüências,  trazendo 

também a questão à pauta, pela via do Relatório Meadows (1972) encomendado pelo Clube 

de Roma.

A origem etimológica do termo desenvolvimento remete ao verbo des-envolver (des 

“coisa ou ação contrária àquela que se  expressa  pelo termo primitivo” + envolver,  “abraçar,  prender,  

cercar, cobrir”) (Ferreira 1977 apud Caleari 2002 p. 40). O termo desenvolver, relacionado à 

pessoa, organizações ou povos significa o rompimento do que prende ao estabelecido. Esse 

sentido, de extrapolar suas maneiras de ser e agir, orienta novas formas de evoluir e avançar, 

com equilíbrio, implicando em uma transformação global (Caleari, 2002 p. 40).

Assim,  se  pensarmos  no  “envolvimento”  como  a  relação  estabelecida  com  uma 

determinada tradição, “desenvolvimento” seria um forma de avançar para além dessa mesma 

tradição. Se pensarmos no envolvimento e na própria tradição como as formas construídas 

pelos  povos  para  estabelecerem  sua  relação  com  a  natureza  ou  sociedade,  então 

desenvolvimento  seria  a  busca  do  rompimento  ou  da  superação  dessas  formas  e  sua 

substituição por novas formas, supostamente mais adequadas ou eficientes.

A complexidade com que se deram os encontros culturais no mundo e como vem-se 

construindo, de forma acelerada e violenta, os processos de hegemonia global, fazem com que 

o desenvolvimento seja um tema central na atualidade. 

À construção imaginária do desenvolvimento como progresso e crescimento ilimitado, 

construção de fundo do capitalismo moderno, começa a suceder a questão da sustentabilidade. 

Esta pode ser vista como preocupação com o crescimento populacional, como investimento 

nos avanços tecnológicos para garantir a continuidade da lógica do sistema econômico e do 
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próprio desenvolvimento, ou mudança radical do desenvolvimento que pode chegar, mesmo, 

às idéias de crescimento zero, ou estado estável da economia. (Veiga, 2006, p. 80). Entre uma 

e outra construção, abrem-se variados espaços de confrontação e negociação entre o instituído 

e o instituinte, verdadeiros territórios imateriais.

Embora seja um conceito essencialmente econômico, o desenvolvimento pode assumir 

um caráter, mais ou menos, voltado para o crescimento, mantendo um quase isolamento ou 

submissão dos demais aspectos sociais às variáveis econômicas, ou assumir uma ligação mais 

profunda e complexa entre economia e outras variáveis, como os aspectos sociais, ambientais, 

políticos e outros.

Se durante boa parte dos séculos dezenoves e vinte o desenvolvimento foi 
visto como progresso material e crescimento econômico, a partir das últimas 
décadas do século passado e o início deste século ele tende a incorporar, 
ainda que mais como discurso que com prática, além das variáveis 
econômicas, as demais variáveis sociais, ambientais, políticas, culturais e 
outros como fatores importantes na construção de seus modelos e realização 
de seus projetos. (VEIGA 2006 p. 62)

A questão, entretanto, é que esta nova forma de conceber o desenvolvimento, pressupõe 

que  a  incorporação  das  novas  variáveis  altere  os  princípios  sob  os  quais  se  sustenta  a 

economia,  produzindo  transformações  na  própria  organização  do  sistema,  do  qual  ele, 

desenvolvimento,  é  apenas  um  subsistema.  Isto  significa  dizer  que,  para  “desenvolver  o 

desenvolvimento”  é  preciso  desenvolver  a  própria  economia  prática,  libertando-a  de  sua 

tradição  mais  conservadora,  o  que,  de  fato,  ainda  não  ocorreu,  embora  existam  muitas 

discussões sobre isto nos meios acadêmicos políticos e sociais.

Assim, o que podemos ver, na atualidade é uma convivência, bastante conflituosa, entre 

diferentes concepções e projetos de desenvolvimento que concorrem entre si, se antagonizam 

e,  em  alguns  momentos,  se  complementam,  nos  espaços  onde  os  processos  de 

desenvolvimento se operacionalizam.

A questão do meio rural no Brasil pode ser vista como um exemplo desse processo 

complexo, onde diferentes interesses e diferentes projetos disputam a direção da construção 

do desenvolvimento.

2.2.2 O Desenvolvimento Sustentável
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A  crise  do  conceito  de  desenvolvimento,  já  citada  por  nós,  acima,  e  que  Morin 

interpreta  como  uma  crise  civilizatória,  suscita  em diversos  níveis,  tanto  políticos  como 

acadêmicos, a necessidade de complexificação deste conceito.

Representado por expressões como “ecodesenvolvimento”, “desenvolvimento durável” 

e  “desenvolvimento  sustentável”,  estas  tentativas  de  produzir  uma  nova  configuração  do 

processo  de  desenvolvimento,  que  avance  para  incluir,  além  da  perspectiva  econômica, 

também as idéias de desenvolvimento social e prudência ecológica, acabam projetando seu 

reflexo  nas  organizações  mundiais  que  as  assumem  como  questões  importantes  para  a 

sobrevivência  global  e  organizam  conferências  como  as  de  Estocolmo  (1972),  elaboram 

declarações como a de Cocoyock (1974) e relatórios como o Dag-Hammarskjöld (1975) e o 

mais  conhecido  relatório  Brundtland  (1987)  que  consagrará  o  termo  Desenvolvimento 

Sustentável como representação articuladora de políticas e princípios de ação nos diversos 

países do mundo. ( Brüseke in Cavalcanti 1995 p. 29-37)

Como diz Brüseke (1995)

“o conceito de desenvolvimento sustentável tem uma conotação 
extremamente positiva. Tanto o Banco Mundial quanto a UNESCO e outras 
entidades internacionais adotaram-no para marcar uma nova filosofia do 
desenvolvimento que combina eficiência econômica com justiça social e 
prudência ecológica. Esse tripé virou formula mágica, que não falta em 
nenhuma solicitação de verbas para projetos da natureza mais variada no 
campo eco-sócio-econômico dos países e regiões do nosso “velho” Terceiro 
Mundo.” (BRÜSEKE In CAVALCANTI 1995 p. 34)

Utilizado pela primeira Ministra da Noruega, com intenção eminentemente diplomática, 

a expressão Desenvolvimento Sustentável procura conciliar as idéias de crescimento e limite 

de forma aberta, a ser definida, em cada momento, e em cada local, de acordo com o conjunto 

das forças capazes de materializá-la. Assim, esta expressão, de certa forma vazia de conteúdo 

em  si  mesma,  capaz  de  ser  apropriada  por  todos  a  partir  de  compreensões,  até  mesmo 

antagônicas, tanto pode assumir um formato puramente ideológico,2 como pode se tornar uma 

importante  arena  para  o  debate  da  construção  social  de  projetos  de  desenvolvimento 

alternativos,  que  integrem  os  conhecimentos  e  as  demandas  dos  diferentes  setores  da 

2 Funcionando como fachada politicamente correta para desobrigar uma ação social mais efetiva, 
especialmente, mas não só, por parte do Estado, em relação às questões sócio-ambientais, ou jogando 
as soluções de todos os problemas novamente para o campo da economia, internalizando as chamadas 
externalidades  nos custos de produção e preservando a idéia de crescimento econômico.
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sociedade,  articulando  a  componente  econômica  com a  transformação  mais  profunda das 

relações sócio-ambientais.

Na perspectiva de Brüseke (1995) 

“o julgamento sobre uma teoria depende essencialmente das expectativas 
com que ligamos as teorias e sua implicação empírica.... uma teoria do 
desenvolvimento tem que: a) contribuir para a interpretação sistemática do 
desenvolvimento social; b) tem que demonstrar seu valor heurístico nos 
estudos de caso; c) deve, na base da sua coerência interna servir para orientar 
a ação social com sentido numa situação que seria menos transparente sem a 
existência dessa teoria”. (BRÜSEKE IN CAVALCANTI (1995 p. 35)

No  processo  por  nós  analisado,  entendemos  que  a  utilização  do  desenvolvimento 

sustentável como eixo integrador do processo educativo, visou, mas que tudo, a construção de 

um espaço de debate político, social e ambiental entre os diferentes grupos e instituições, que 

pudesse fazer avançar a idéia de complexificar o desenvolvimento, inserindo novas dimensões 

além da econômica e olhando-o de um ponto de vista mais contextualizado na realidade em 

que  se  inseriam  os  alunos  e  futuros  técnicos,  buscando,  simultaneamente,  inclusão  e 

transformação  social.  Assim,  a  compreensão  da  forma  como  as  concepções  de 

desenvolvimento sustentável, reforma agrária e agricultura familiar foram se entrelaçando  no 

universo dos diferentes participantes para a construção do processo educativo do CTADS, é 

fundamental para podermos compreender, posteriormente, o que disso resultou na construção 

das  concepções  dos  estudantes  e  no  seu  rebatimento  social  nas  organizações  por  eles 

estabelecidas e nas áreas onde atuaram.

2.2.3 Traçando o Espaço Imaginário do Desenvolvimento 

2.2.3.1 O Espaço do Desenvolvimento 

Umas  das  características  recentes  das  ciências  sociais  é  o  reconhecimento  da 

importância do espaço como dimensão de compreensão do seu objeto de estudo, superando a 

excessiva ênfase dada, até então, à questão do tempo. (Fernandes, 2006, p. 2).

O espaço de que falamos é aquele onde, segundo Lefebrve (1991, p. 102) se materializa 

a vida humana.
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Fernandes  (2006,  p.  31)  esclarece  que  há  dois  espaços:  o  geográfico,  criado 

originalmente pela natureza e seus elementos e o social, composto pelas dimensões sociais, 

produzidas nas relações entre as pessoas, como a cultura, política e a economia.

Este binômio produz diversos outros tipos de espaços materiais e imateriais, como por 

exemplo: políticos, culturais, econômicos e ciberespaços.

O desenvolvimento é uma construção imaginária que cruza as categorias de tempo e 

espaço, uma vez que só pode ser considerado em relação a um lugar específico, num espaço, 

em relação  ao  projeto  de  uma  formação  social  determinada,  e  a  um momento  histórico 

definido.

Hoje,  as  principais  questões  que  se  colocam  para  a  compreensão  do  espaço  do 

desenvolvimento são a sua relação com o ambiente natural (ecossistema) ou meio ambiente e 

com o meio social (rural e urbano). 

Neste sentido, torna-se importante discorrer, um pouco mais, sobre estas relações.

2.2.3.2 Natureza e Ambiente

Segundo  Vargas  (2004,  p.1),  o  termo  natureza  vem sendo  substituído,  em décadas 

recentes,  pelo  termo  ambiente,  ou  meio  ambiente.  É  evidente  que  não  são  termos  nem 

categorias  equivalentes.  Esta  substituição  denota  uma  mudança,  talvez  até  um  ponto  de 

inflexão, no discurso das relações sociedade-natureza, hoje tomado por uma visão de mundo 

que se reflete na linguagem, com um conteúdo mais tecnocrático do que social ou simbólico.

A separação do ambiental numa esfera com propriedades independentes da economia, 

da  política,  da  cultura,  é  a  concretização  de  umas  das  características  mais  marcantes  da 

modernidade, a saber, a separação da vida social em esfera funcionais, cada qual com suas 

propriedades e leis.

Mediante o conhecimento de especialistas, o ambiente entra no âmbito de um discurso 

racional, que re-arranja o espaço social.  O desenvolvimento sustentável se consolida como 

eixo programático. (Vargas 2004, p. 6)

O discurso do meio ambiente contém uma imaginação geográfica ou geopolítica que 

leva implícita uma visão genérica do espaço. A colocação dos fenômenos, em âmbito global, 

permite torná-los genéricos, o que incide na caracterização do ambiente como algo “externo”, 

fora das relações sociais que lhe dão origem e especificidade social.
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Vargas  pergunta-se  se  esta  omissão  na  territorialização  do  ambiente  não  é  um 

dispositivo  epistemológico  e  geopolítico  que  torna  visíveis  apenas  alguns  conteúdos  dos 

fenômenos ambientais, enquanto invisibiliza outros. 

Uma  abordagem  territorializada  leva  em  consideração  necessariamente,  as  práticas 

sociais  e  as  formas  de  relação  com  a  natureza  que  permitem  a  expressão  do  problema 

particular.  Implica,  portanto,  num  aprofundamento  da  forma  como  a  sociedade  define  o 

acesso  e  uso  dos  recursos  naturais  e  dos  serviços  ambientais,  de  como  estabelece  os 

mecanismos de regulação que intervêm nesses processos e como qualifica, culturalmente, as 

conseqüências dessas ações, tanto para si mesma quanto para a natureza.

Quando se territorializa o ambiente, aparecem às diferenças entre 
lugares.Explicitar as diferenças quanto aos resultados das relações 
sociedade-natureza, permite abordar tipos de relação e, portanto, estabelecer 
elos causais. Permite identificar desde onde se exercem os controles, onde se 
verificam os resultados e quem paga as conseqüências. (VARGAS 2004 p. 
11)

Diferentes propostas de relações sociedade-natureza surgem quando se permite que os 

lugares apareçam, quando se introduz o território no ambiente.

O tratamento exteriorizado chamado “esfera ou dimensão ambiental”  ofusca a noção de 

que  as  atividades  humanas,  assim  como  as  de  todas  as  espécies,  criam  os  problemas 

ambientais que elas próprias têm de resolver.

Nesse sentido, os organismos não se adaptam ao ambiente, eles o constroem. 
As sociedades humanas não são simples objetos das leis da natureza, são 
sujeitos que a transformam e a incorporam nas suas relações. (LEWONTIN, 
1982, citado por HARVEY, 1996, p. 185 apud VARGAS 2004 p. 13).

2.2.3.3 Localizando a Questão Ambiental

Pensar o desenvolvimento é pensar o espaço onde ele ocorre e, neste sentido, várias 

tentativas  têm  sido  feitas  para  definir,  em  cada  caso,  o  local  para  pensar  e  planejar  as 

estratégias  de  sua  concretização,  especialmente  quando  se  trata  de  desenvolvimento 

sustentável.

Este espaço sócio-ambiental para pensar e projetar o desenvolvimento tem sido alvo de 

discussões do tipo: como analisar esta espacialidade do ponto de vista ecológico (biomas-

biodiversidade,  recursos hídricos),  como inserir  as questões culturais  e comunitárias  neste 

debate.
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De um modo geral,  a megadiversidade biológica do Brasil  pode ser atribuída à sua 

variedade de biomas.  Isto é um ponto de partida para a discussão de um novo padrão de 

desenvolvimento que tenha a sustentabilidade como meta fundamental. No entanto, isto não 

significa  que  biomas  sejam  transformados,  diretamente,  em  macro-zonas  ecológico-

econômicas  de  gestão  ambiental,  o  que  seria  uma  mera  redução  do  próprio  conceito  de 

sustentabilidade. (Egler s/data p. 1)

Uma classificação espacial dinâmica deve ser capaz de incorporar às mudanças espaço-

temporais  das  quatro  dimensões  básicas  do  desenvolvimento  sustentável,  a  ambiental,  a 

produtiva, a institucional e a do desenvolvimento humano, o que representa um desafio, não 

apenas para os órgãos de gestão, mas para a própria ciência e tecnologia do ambiente. ((Egler 

s/data, p. 1)

O padrão anterior de desenvolvimento fixou sua atenção sobre a segunda destas quatro 

dimensões.  A  acumulação  física  de  capital  foi  identificada,  exclusivamente,  com  os 

mecanismos  do  crescimento.  Depois  disto,  foi  dada  uma  atenção,  cada  vez  maior  ao 

desenvolvimento  humano  e  as  discussões  correntes  entre  os  planejadores  põem  atenção 

crescente na necessidade de introduzir o conhecimento técnico como uma variável na função 

de produção, junto com capital e trabalho.

É fundamental que se tenha em mente que, por melhor que seja o programa de gestão 

ambiental,  é o engajamento orgânico da sociedade com seus objetivos que pode garantir a 

manutenção sustentável da natureza. ((Egler s/data, p. 1)

O desenvolvimento sustentável está vinculado ao processo eficiente de 
aproveitamento dos recursos naturais em uma visão antecipada, o que é 
radicalmente distinto das análises correntes de crescimento econômico, que 
somente reconhecem as externalidades negativas do desenvolvimento a 
posteriori de sua ocorrência. Ambiente e economia podem, e devem, ser 
mutuamente reforçados trabalhando na fronteira do ciclo do planejamento, 
isto é ex ante da concepção do plano. ((Egler s/data, p.1)

Um ponto de partida para a discussão acerca do planejamento integrado 
entre ambiente e a sócio-economia e para a formulação de políticas para o 
desenvolvimento sustentável e o reconhecimento de que “o planejamento 
deve ser suficientemente amplo e homogêneo do ponto de vista ecológico de 
forma a assegura uma gestão mais integrada possível da potencialidade de 
recursos existentes. Por sua vez, a presença de uma certa identidade 
sociocultural pode permitir a visualização de padrões regulares nas 
interações entre comunidades e seu ambiente, ou seja, de formas especificas 
pelas quais essas interações marcaram essa paisagem e as atividades 
tradicionais na “ecorregiao” considerada.” (VIEIRA, 1995 in 
CAVALCANTI (org) 1995)
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Assim, o reconhecimento do espaço, como formação social se torna fundamental para 

compreensão dos caminhos para o desenvolvimento sustentável.

2.2.3.4 Espaço Social – conflito e cooperação 

O espaço é uma categoria multidimensional, produzida e produtora da diversidade de 

ralações estabelecidas entre as pessoas. Só pode ser compreendido em todas as dimensões que 

o compõem. É produto e produção, movimento e fixidez, processo e resultado, lugar de onde 

se parte e aonde se chega, possui a qualidade de ser um todo, mesmo sendo parte. (Fernandes, 

2006, p. 2)

Podemos considerar que o espaço geográfico se dá sob uma base material, mas o espaço 

social é uma construção imaginária instituída. Isto significa em última instância, que sob um 

mesmo espaço  geográfico,  diferentes  indivíduos  e  grupos,  mesmo dentro  de  uma  mesma 

sociedade, podem organizar suas percepções ou produzir sentidos completamente diferentes.

Todavia, as relações são formadoras dos sistemas de ações e de objetos, que de acordo 

com Milton Santos, (2005, p. 20), são contraditórios e solidários. Isto significa que as relações 

sociais  são  predominantemente,  produtoras  de  espaços  fragmentados,  divididos,  unos, 

singulares, dicotomizados, fracionados, portanto, também conflititivos.

A produção de fragmentos ou frações de espaços é resultado de intencionalidades  das 

relações sociais, que determinam as leituras e ações propositivas que projetam a totalidade  

como parte.  (Fernandes, 2006, p.2)

A intencionalidade é um modo de compreensão que um grupo, uma nação, 
uma classe social ou até mesmo uma pessoa utiliza para poder se realizar, ou 
seja, se materializar no espaço, como bem definiu Lefebvre (apud Fernandes 
2006, p. 2). A intencionalidade é uma visão de mundo, ampla, todavia uma, 
é sempre uma forma, um modo de ser, de existir. Constitui-se em uma 
identidade. Por esta condição, precisa delimitar para poder se diferenciar e 
ser identificada. E assim, constrói uma leitura parcial de espaço que é 
apresentada como totalidade. Afinal, todos os povos se sentem o centro do 
universo. (FERNANDES 2006, p. 2).

2.2.3.5 O Espaço como Território

“o conceito de espaço opera na reprodução social, só que cada formação 
social constrói concepções subjetivas do mesmo, dependendo de suas 
necessidades, propósitos materiais e de reprodução social, e organiza as 
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praticas materiais segundo essas concepções.” (HARVEY, 1992, p. 189 apud 
GEHLEN E RIELLA 2004 p. 2),

Assim, podemos chamar a projeção concreta dessas intencionalidades sobre o espaço de 

espacialidade.   Espacialidade é o espaço socialmente produzido pelo conjunto de relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais entre os indivíduos e os grupos. Existe como forma 

concreta de organização social e como meio próprio da vida social.  É simultaneamente,  o 

resultado tanto da ação social sobre a natureza, quanto da própria dinâmica social. É diferente 

do espaço físico da natureza material e é o meio e o resultado da sociedade. (Gehlen e Riella 

2004 p. 2)

Portanto,  o  modo de produção,  a estrutura  de classe,  as  atividades  culturais,  e  toda 

forma ou prática da sociedade, cria o seu espaço característico.

O espaço não é neutro, sendo resultado das interações e promotor das variáveis  que 

estruturam a sociedade. Tem um caráter ora de legitimador das tendências em vigências, ora 

de espaço de resistência, dependendo de quem o controle.

Como podemos imaginar, para que a espacialidade possa se concretizar é preciso que as 

diferentes intencionalidades presentes nos processos, nas suas dimensões de solidariedade e 

conflitualidade, encontrem caminhos de organização que balizem, na prática, as tomadas de 

decisões, as identidades e as produções de sentidos, das quais resultarão a produção de uma 

determinada realidade social.

Dessa  forma  é  produzido  o  território.  O  território  é  o  espaço  apropriado  por  uma 

determinada relação social que o produz e o mantém a partir de uma forma de poder. Esse 

poder, como afirmado anteriormente, é concedido pela receptividade que é aceitação pelos 

diversos grupos que compõe o território, de algum tipo de direção. (Fernandes 2006, p. 30).

2.2.3.5.1 O Desenho do Território

O  território  é,  ao  mesmo  tempo,  uma  convenção  e  uma  confrontação.  Exatamente 

porque o território possui limites, possui fronteiras, é um espaço de conflitualidades.

A  contradição,  a  solidariedade  e  a  conflitividade  são  relações  explicitadas  quando 

compreendemos  o  território  em  sua  multidimensionalidade.  O  território  como  espaço 

geográfico contém os elementos da natureza e os espaços produzidos pelas relações sociais. É, 

portanto, uma totalidade restringida pela intencionalidade que o criou. A sua existência, assim 
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como a  sua  destruição,  serão determinadas  pelas  relações  que  dão movimento  ao espaço 

(Fernandes 2006 p.2).

Os movimentos das propriedades dos espaços e territórios são: expansão, fluxo, refluxo, 

multidimensionamento,  criação  e destruição.  A expansão e ou a criação  de territórios  são 

ações  concretas  representadas  pela  territorialização.  O  refluxo  e  a  destruição  são  ações 

concretas representadas pela desterritorialização. Esse movimento explicita a conflitualidade e 

as  contradições  das  relações  sócio-espaciais  e  sócio-territoriais.  Por  causa  dessas 

características, acontece, ao mesmo tempo, a expansão e a destruição; a criação e o refluxo. 

Esse é o movimento do processo geográfico conhecido como TDR, ou territorialização – 

desterritorialização- reterritorialização.

Assim, o território é espaço de liberdade e dominação, de expropriação e resistência. O 

território é, fundamentalmente,  movimento.  O espaço geográfico de uma nação forma um 

território concreto, assim como um paradigma forma um território imaterial. O conhecimento 

é  um importante  tipo de território,  daí  a  essencialidade  do método.  Para a construção  de 

leituras  da  realidade  é  fundamental  criar  métodos  de  análises,  que  são  espaços  mentais 

(imateriais) onde os pensamentos são elaborados. Para um uso não servil dos territórios dos 

paradigmas é necessário utilizar-se da propriedade do método. (Fernandes, 2006 p. 26)

Importante  é  que  o  território,  embora  interaja  com sua base  espacial,  pode  assumir 

diferentes configurações, tornando o espaço, muitas vezes, um espaço de superposições de 

diferentes intencionalidades que se cruzam, ora de forma complementar, ora concorrente ou 

mesmo antagônica.  Pode ser pensado de diversos pontos de vista,  e como instrumento de 

leitura do mundo, pode servir a diferentes propósitos. Isto implica, em que possa haver, dentro 

de  um mesmo  território,  visões  de  desenvolvimento  conflitantes,  uma  vez  que  o  próprio 

desenvolvimento pode ser entendido como intencionalidade. A direção do desenvolvimento 

nestes  casos  dependerá  das  correlações  de  força  que,  a  cada  momento,  estarão  se 

estabelecendo entre as diferentes intencionalidades.

2.2.3.6 O Espaço do eu, tu, nós e eles

As visões teóricas que organizam o território, trazem à tona dimensões importantes que 

articulam espaços  e  formações  sociais.  Estas  dimensões,  geralmente,  conectam economia, 

sociedade e natureza, entretanto, deixam de fora uma dimensão importante e que, dentro da 
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nossa  perspectiva  teórica,  não  pode  ser  reduzida  à  formação  social:  a  do  sujeito  como 

território  e do território  do sujeito.  Não estamos falando aqui,  dos sujeitos  anônimos que 

compõem as grandes empresas e as redes em geral, (por vezes chamado de ator social) que 

nos fazem pensar que as instituições se organizam de forma independente da subjetividade de 

quem exerce os papeis. Também não estamos falando da individuação baseada no ter, própria 

das sociedades capitalistas,  que se manifesta  a partir  dos elementos que correspondem ao 

status social e à capacidade de consumo ou acumulação, embora, de certa forma, a própria 

definição de território esteja alicerçada nas formas de apropriação. Estamos falando de um 

sujeito que tem um nome e uma história que se manifestam, como tudo mais, numa relação 

com o espaço em que ele nasce, no qual deve enraizar-se ou desenraizar-se, ao qual deseja 

voltar como à terra prometida ou do qual deseja ardentemente se ver livre. Estamos falando de 

um sujeito que, tendo a sua própria forma de internalizar o outro e de construir seus processos 

de alteridade é, em si mesmo, um território e um espaço e que, exatamente por reproduzir 

sempre o instituído de forma singular,  é único,  e como tal,  permanece ativo na cena que 

constrói socialmente, desaparecendo, apenas da consciência social que, por razões ideológicas 

ou paradigmáticas, o torna anônimo, dissolvendo-o nas categorias, sejam elas consumidor ou 

proletário.

Estamos falando dos múltiplos  imaginários  radicais  que,  com suas pequenas,  porém 

significativas  diferenças,  interferem de  forma  resistente  ou  permissiva,  na  construção  das 

formações sociais e espaciais.

Segundo Buber o Tu ou a relação são originários, o Tu se apresenta ao Eu 
como condição de existência, não há Eu sem TU. Já o Eu-Isso, usa a palavra 
para conhecer o mundo, para impor-se diante dele, ordená-lo, estruturá-lo 
vencê-lo, transformá-lo. (BUBER 2004 p. 53)

Para que haja diálogo, é preciso que haja o elemento da totalidade, o que significa que 

Eu – Tu (fundador criador, integrador) precisa estar, dentro do eu, em relação com eu-isso, 

(ordenador,  comparador,  classificador,  hierarquizador),  numa  organização  complexa  que 

possibilite  a  distinção  e  fusão,  alternadamente.  Esta  organização,  que  lembra  a  idéia  de 

ordenação do diálogo interno em Pichon Riviere (2007, p. 34), é condição fundamental para 

que o vínculo possa ser construído e o diálogo (relação externa) possa ocorrer.

Assim, o outro pode ser o paraíso, se tenho com ele um diálogo baseado em um vínculo 

bem construído, que ocorre quando o eu integra suas duas dimensões e consegue produzir o 

que Buber chama de “entre”, ou o inferno quando este vínculo não está bem formado, quando 
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projeto no outro meu interno mal organizado e não me distingo dele, ficando aprisionado na 

necessidade de distinção. (Pichon Riviere 2007, p. 15)

Em outras  palavras,  podemos  supor  que,  o  território  do sujeito,  é  tanto  aquele  que 

aparece na fusão, e na compreensão e co-criação como aquele que aparece na distinção na 

comparação e na negação. Um diálogo bem elaborado é aquele que, partindo de um eu-tu bem 

construído,  e  um  eu-isso  capaz  de  produzir  a  racionalidade  necessária  a  permanente 

reestruturação interna do sujeito, possibilite a construção de um vínculo externo interativo que 

realimente esta construção.

Buber propõe ao homem a existência fundada no diálogo, o diálogo é uma construção 

“entre” e pressupõe uma resposta à palavra do eu. 

“A resposta é a manifestação mais concreta da palavra “entre” eu e tu. 
Resposta pode ser amor. O amor é algo que acontece na esfera “entre” eu e 
tu”. (BUBER, 2004 p. 34)

Da mesma forma, para Buber (2004, p. 34), a verdadeira comunidade não nasce do fato 

de que as pessoas têm sentimentos umas com as outras, mas delas estarem todas em relação 

viva com um centro vivo. Esta idéia pode ser relacionada com o objetivo comum que integra 

o grupo de que fala Pichon Riviere. 

O fenômeno da resposta é essencial à relação. A experiência de ouvir e responder, é o 

âmago da relação “entre”, é reciprocidade. Esta situação vivida de um vínculo em relação à 

resposta encerra, para Buber, o fenômeno da responsabilidade em seus dois sentidos: como 

resposta e como “obrigação” de responder. (Buber 2004, p. 35)

Mas o que é uma resposta amorosa? Segundo relata o Brahamana dos cem caminhos, 

citado por Buber (2004)

um dia deuses e demônios disputavam entre si, então os demônios disseram 
“a quem poderíamos apresentar nossa oferta? E depuseram todas as 
oferendas nas próprias bocas. Os deuses, porém, depuseram as oferendas 
cada um na boca do outro. E então Pradshapati, o Espírito primordial, 
entregou-se aos deuses. (BUBER 2004 p. 91). 

Esta pequena história nos faz pensar que a reciprocidade é o diálogo, caracterizando 

sempre uma incompletude e a necessidade do outro. Nesta perspectiva, o homem terá tanto a 

necessidade de desenvolver-se e territorializar-se como de desterritorializar-se e fundir-se e, 

podemos  supor  que diferentes  indivíduos  desencadearão  diferentes  estímulos  a  estas  duas 

perspectivas  da  relação,  em  diferentes  contextos  e  momentos.  A  construção  da 
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identidade/alteridade da territorialidade do sujeito, será o resultado constante de abertura para 

o diálogo.

Segundo Leyens e Yzerbyt (2004, p. 23) o outro existe numa relação de necessidade 

comigo, enquanto sujeito que baseio minha identidade na sua existência real, imaginada ou 

simbólica.

O outro é  importante  para  a  construção  da identidade,  mas  não qualquer  outro.  Há 

outros específicos que interferem mais em momentos e situações diferenciadas. O trabalho de 

Mac Guire, 1969 (in Leyens e Yzerbyt 2004 p. 23) mostra que pessoas que tinham um outro 

interiorizado que amavam e respeitavam, resistiam melhor à experiência de lavagem cerebral.

Embora entendamos que este sujeito pertence a diversas categorias e exerce diferentes 

papeis, insistimos em que não pode ser reduzido nem a elemento, nem a ator já que tem um 

modo particular de se ligar ao magma de significações que compõe e decompõe o todo social, 

refletido no seu imaginário radical.

Compreender, em profundidade, como se dá a construção do território do sujeito, nos 

parece fundamental para que possamos articular os conceitos de territorialidade e autonomia.

A compreensão do território do sujeito e do sujeito como território é fundamental para 

que completemos a compreensão do sentido do território e do próprio desenvolvimento de 

forma complexa, possibilitando um alargamento do imaginário social histórico que nos liberte 

dos determinismos e mecanicismos da dinâmica histórica, social e geográfica, fazendo uma 

ponte entre o imaginário radical e o social que permita compreender melhor as opções dos 

sujeitos.

Para a educação,  especialmente a Educação do Campo, onde a noção de território é 

estruturante, entendemos que é necessário acrescentar à dimensão sócio-territorial as  noções 

de eu e outro, tanto do ponto de vista do sujeito  (eu-tu/eu-isso) como do ponto de vista social 

(nós-vós/nós-eles).

2.2.3.7 O Território da Construção Política

Vivemos um tempo de transição em que o modelo político do Estado Nação convive 

com o modelo econômico da transnacionalização dos capitais e mercados.

As transformações do espaço geográfico, pela via da globalização, alicerça-se, segundo 

Milton Santos (2005, p. 146), na unificação da técnica, na instantaneidade da informação, que 
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cria uma escala unitária da informação em escala mundial,  e na unificação da mais valia, 

tornada mundial pelo viés da produção e unificada pelo sistema bancário.

Estes são os parâmetros que organizam o movimento no local, movimento horizontal 

que se manifesta como projeção de um comando global verticalizado que, de certa forma, 

determina o lugar do lugar na escala mundial, a cada momento.

O  comando  destes  movimentos,  ainda  segundo  o  mesmo  autor,  é  um  comando 

econômico, exercido pelas empresas transnacionais, que operam em grandes redes anônimas 

que, interferem na forma como o Estado atuará para gerir e priorizar o uso de seus recursos, 

geralmente em benefício ou a serviço dos interesses dessas mesmas empresas.

Essas empresas,  por  sua vez,  também agem para garantir  primeiro  os seus  próprios 

interesses, de forma que os interesses de grande parte da humanidade,  que está fora deste 

circuito, permanece sem qualquer foco de atendimento.

Todavia, se formos mais a fundo, veremos que “os interesses da empresa”, muitas vezes 

correspondem aos  interesses  de  seus  acionistas  majoritários.  Em certas  circunstâncias,  os 

interesses entre empresas e acionistas podem mesmo ser divergentes quando se tratam, por 

exemplo, de aplicações no mercado financeiro.

O Estado, por outro lado, dá forma e põe ordem na realidade, aparecendo como um 

modo de construir a unidade entre a coletividade humana e a parcela do espaço da qual se 

apropriou. É uma associação que, não obstante tal generalidade, particularmente constitui-se 

como um

“instituto político de atividade continuada, quando e na medida em que seu 
quadro administrativo mantenha com êxito e, pretensão ao monopólio 
legitimo da coação física para a manutenção da ordem vigente”, num 
território singular-único. (WEBER, 1969 pp. 43-44)

Numa ponta do Estado Nação estão seus principais instrumentos de ação, a lei e todo o 

aparato  que  lhe  dá  suporte,  como  as  políticas  e  a  rede  simbólica  que  as  constroem  e 

operacionalizam. A intervenção da sociedade, tanto na construção da lei como das políticas, 

será diferenciada nas diferentes formas que o Estado assume enquanto governo. Quanto mais 

democrática a forma de governo, supostamente, maior o nível de participação. Na outra ponta, 

a nação, surge como uma determinação histórica, primeiramente como uma necessidade das 

forças  sociais  hegemônicas,  e  vai-se  configurando  como  uma  comunidade  territorial 

ampliada,  conformada  por  uma língua  oficial,  em alguns  casos  por  uma religião  também 
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oficial;  muitas  vezes  por  traços  étnicos  predominantes,  e  consolida-se  como  uma  grande 

unidade econômica. 

A sua construção tem a ver com a formação do Estado territorial moderno, 
na medida em que cobre de identidade territorial onde a legitimidade do 
poder racional não alcança. Além de justificar a manifestação do poder em 
prol de interesses gerais–da–nação–, cimenta particularidades e diferenças 
numa convergência que generalizou-se mundialmente como a forma comum 
do espaço apresentar-se  organizado. (SANTOS 2005 p.146 ). 

Isto, se por um lado gera tremendas pressões, especialmente para os grupos que são 

minoritários, por outro articula as diferenças numa forma que permite ao todo organizar o seu 

movimento, ainda que de maneira autoritária.

Muito  embora  essa  vinculação  dos  grupos  humanos  ao  território,  ocorra  de  modo 

relativamente lento, pode-se dizer que: 

(1) Pela necessidade de organizar a busca da sobrevivência e a defesa da 

reprodução dos grupos humanos, a defesa territorial assume papel crucial 

na historia da humanidade; 

(2) O domínio delimitado do espaço possibilita a coletividade ver-se envolvida  

numa historia e numa geografia comuns, as quais são elementos básicos à  

construção de identidade territoriais, e de suas respectivas comunidades; 

(3) O Estado ocupa essa realidade, fusionando-se a ela, aparecendo como a  

 entidade  que  justifica  a  ordem das  coisas,  principalmente  o  modo  de 

produção  e de repartição da riqueza. (GEHLENE RIELLA 2004 p. 6).

O Estado funciona, geralmente, de forma hierárquica, podendo ser composto por várias 

instâncias que se subordinam umas as outras.

Assim, a interpenetração do Estado pelas redes transnacionais, acaba tendo uma forte 

interferência nos processos locais. Não podemos esquecer, porém, que por dentro do Estado e 

das  organizações,  formam-se,  também,  diferentes  redes  de grupos que  defendem diversos 

interesses e que, na ponta do processo que articula o nacional e o transnacional e dos grupos, 

estão os indivíduos,  e suas leituras de mundo,  seus processo de engajamento aos projetos 

sociais (consciente ou não), seu imaginário radical, sua historia.
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Neste  sentido,  tanto  o  Estado-Nação  como as  redes  transnacionais,  aparecem como 

formas de articulação dos grupos nos territórios, bem distantes da configuração que poder-se-

ia imaginar para uma sociedade autônoma. 

Podemos,  então,  afirmar  que um dos grandes desafios do projeto revolucionário,  na 

atualidade, está em descobrir uma nova configuração cultural, estável, porém não estática, que 

possa dar  suporte  a  uma sociedade  autônoma com 6 bilhões  de indivíduos  e  centenas  de 

grupos  étnicos  e  culturais,  criando  uma  articulação  político  econômica  viável  e, 

simultaneamente, respeitando as diferenças de toda ordem. Mais uma tarefa impossível que a 

humanidade terá de realizar ainda neste século, reinventar a democracia.

O conceito de democracia, porém, não é estático. Há duas vertentes de compreender a 

democracia: uma que a entende dentro da perspectiva liberal e outra que a entende dentro da 

perspectivas social conforme podemos ver descrito na revisão de Rover e Seibel 1999.

A  primeira,  chamada  de  elitismo  democrático,  é  a  visão  da  democracia  como  um 

antídoto  contra  o  avanço  totalitário  da  burocracia  (Weber)  ou  uma  proteção  a  tirania  

(Schumpeter).Entretanto, como pode causar ineficiência administrativa ela deve ser restrita a 

instância  de representação  ou participação limitada  e  perspectiva constitucional  ou da lei, 

referendada e assegurada por um Estado mínimo.  (Weber (1968\1987); Schumpeter (1961); 

Haveck (1960) e Nozick (1974), Rawls (1997) (p.1)

Do outro lado, as correntes da nova esquerda apontam a democracia participativa como 

uma  forma  de  “questionar  a  materialização  da  liberdade  e  da  igualdade,  diante  das 

desigualdade de classe, sexo e raça. 

Argumentando o entrelaçamento complexo entre o publico e o privado, o 
que torna as eleições mecanismos insuficientes para assegurar a 
responsabilidade desenvolvida nos processos de governo, os teóricos da 
democracia participativa levantam a questão: na qual forma deveria assumir 
o controle democrático e qual deveria ser a esfera do processo democrático 
de tomada de decisões?” (Held, 1987 p. 1 ),

 As questões de como viabilizar  esta  participação,  seus  limites  e possibilidades  são 

discutidas  por  diversos  autores  (Poulantzas,  1980;  Mcpherson,  1977;  e  Patermanm,  1970: 

Held,  1987) e ressalta-se a importância  de compreender  melhor  as formas que dão a esta 

participação  um sentido  de  maior  independência  em relação  às  pressões  que  tem atuado, 

sempre  no  sentido  de  desviar  os  interesses  sociais  em  direção  aos  interesses  de  grupos 

minoritários, e à alienação ou despolitização em geral, especialmente nos espaços do terceiro 

mundo. 
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Neste sentido,

 uma nova forma de conhecer o Estado (Bobbio 1987, Chauí 1990, Souza 
Santos 1996, 1998, Lechner 1996; Offe 1998), a compreensão de novas 
formas de organização como as redes de ong’s, os movimentos sociais e o 
entrelaçamento entre instâncias é o grande desafio colocado pelos autores 
modernos.(ROVER E SEIBEL p.5)

Ressaltamos  as  concepções  de  Chauí  (1990),  que  relacionam  participação  social  e 

autonomia que nos parecem em sintonia com o referencial teórico por nós trabalhado.

Para esta autora, a autonomia não consiste no poder para dominar o curso da história e 

sim na capacidade para, compreendendo o curso, transformar-lhe o percurso. Autonomia é, 

então, luta política e não o modo de ser da sociedade e da política.  A autonomia não exclui a 

representação nem a participação, mas redefine o sentido de ambas. Politicamente, autonomia 

significa, simplesmente, autogoverno. A autora (1990 p. 305) identifica várias concepções de 

autonomia (tecnocrática, anarquista, conselhismo proletário, humanista, cientista), afirmando 

que  em,  todas  estas  versões,  (com  exceção  do  anarquismo),  há  uma  despolitização  do 

problema da autonomia.

A retomada  de  reflexão  sobre  a  questão  da  autonomia  deveria  partir  dos  seguintes 

pressupostos:

A forma contemporânea da dominação pressupõe uma separação radical em todas 

as  esferas  da  vida  real,  entre  dirigentes  e  executantes,  calcada  na  ideologia  da 

competência que legitima o exercício da autoridade;

A redução da cidadania a voz e voto;

A imagem do popular, associado com alienação e atraso, negando seu saber real 

sobre a exploração e a dominação;

A compreensão de que a autonomia, baseada na participação direta nas decisões e 

na representação  imperativa  e revogável,  altera,  substancialmente,  a concepção de 

partido;

A percepção da vida social em dimensões diferenciadas e descentralizadas.

Chauí (1990 p. 352) percebe os limites para uma ampliação na própria concepção e nos 

conteúdos  de  representação,  cristalizados  nas  organizações  partidárias,  cujos  vínculos 

estabelecidos com suas bases, se reduzem, normalmente, à forma de favor, da tutela ou da 
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pedagogia iluminada. Nessas organizações, os membros são reduzidos a condição de objetos. 

O único sentido de participação possível é experimentado nas grandes mobilizações, que não 

tem como conseqüência a politização das relações sociais e nos movimentos sociais, que são 

normalmente, anexados de forma departamentalizada aos partidos.

Chauí (1990 p. 285) afirma que os movimentos sociais podem ser o cerne de práticas 

democráticas que contrapõem à heteronomia sócio-política a idéia de autonomia, fundada na 

participação.  Mas  alerta  para  uma  possível  miopia  dos  movimentos  sociais  em  não 

observarem  a  absorção  operada  pelo  Estado,  que  poderá  justamente  levar  à  inanição 

institucional ou a uma anexação departamentalizada ou vinculação hierarquizada.

O terceiro setor está sujeito aos mesmos vícios que sempre foram atribuídos ao Estado e 

que hoje precisa superar. As pressões são sempre fortes e o colocam entre a genuinidade dos 

objetivos e a promiscuidade quer na relação com o Estado, quer na relação com o mercado. 

Ao mesmo tempo, não será difícil descaracterizar a participação, transformando-a em formas 

mais ou menos benevolentes de paternalismo e de autoritarismo.

Assim,  a  questão  da  construção  de  uma  nova  organização  política  que  articule 

autonomia,  democracia,  participação  social  e  reconfiguração  do  Estado  são  ainda 

pressupostos em gestação dentro da perspectiva de um novo projeto de sociedade e, neste 

sentido,  a  própria  forma  de  construção  das  políticas  públicas  torna-se  campo  de 

experimentação.

De forma mais específica, entendermos que o desdobramento do debate em 
torno de uma democracia participativa “introduz conceitos como o de 
autonomia (Held, 1987/Chaui, 1990), a necessidade de delimitação entre a 
esfera publica e a esfera privada e a construção de novos arcabouços teóricos 
(Avritzer, 1997\ Santos, 1996) que dêem conta da afirmação dos novos 
atores sociais na teia dos arranjos institucionais que se ensaiam. A 
construção de um conceito de gestão participativa, no entanto, não está 
isenta de recolocar em seus conceitos os elementos e as patologias que 
novamente estabelecerão limites às formas democráticas. É portando no 
campo das políticas publicas que esses limites são hoje mais evidente 
(ROVER E SEIBEL, 1999 p. 6 ).

Dentro da experiência estudada, podemos perceber que o PRONERA é uma experiência 

diferenciada  de  construção  de  políticas  pública  participativa.  Por  isso  mesmo,  encontra 

resistência  dentro  do  Estado  que  a  promove,  fortemente  influenciado  pelo  elitismo 

democrático.  Isto  será,  em parte,  responsável  pelas  contradições  que  poderemos  perceber 

neste percurso e que trazem alguns elementos importantes para o enriquecimento do debate da 

idéia de gestão participativa.
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        2.2.4 A Representação do Desenvolvimento Local Sustentável

A territorialidade tem sido um dos eixos para a construção das políticas públicas para 

pensar o desenvolvimento no campo, desde a década de trinta. Hoje, muito das políticas para 

agricultura familiar tem sido pensadas a partir do conceito de território,  embora diferentes 

setores, dentro de um mesmo Ministério, tenham visões diferentes do que seja este território, 

o  que  dificulta  o  diálogo  e  a  própria  operacionalização  de  ações  conjuntas  entre  estas 

secretarias.  O mesmo podemos dizer sobre o desenvolvimento que não é visto da mesma 

maneira pelos diferentes setores dentro do Estado Brasileiro.

Do ponto de vista definido pelo PNUD para as entidades que trabalham em projetos em 

cooperação técnica, um conceito importante é o de desenvolvimento local sustentável, assim 

definido (Rosa s/data).

“Desenvolvimento local sustentável é o resultado de um processo 
cooperativo dos atores sociais. Para construir um ambiente social 
cooperativo deve-se garantir a participação da sociedade civil no processo de 
DLS. Isto significa construir um tecido social (e econômico) voltado para 
fortalecer a coletividade em torno de um projeto de desenvolvimento 
comum.” (ROSA, s/data, pp. 2-3)

Abaixo  transcrevemos  alguns  trechos  destes  documentos  para  que  possamos 

compreender o sentido dado por este órgão à construção desenvolvimento sustentável. 

“Entende-se por projeto comum um conjunto de ações consensuadas 
localmente, voltadas para se garantir um futuro compartilhado em um 
determinado local ou território, a partir de projetos concretos e específicos 
para o local.”

“Para tanto, deve-se recuperar o passado e presente do território, por meio de 
colóquios e debates, de forma a construir um ciclo de sociedade, ao qual 
cada ator social local subordina seus interesses particulares em função dos 
interesses comuns. O projeto comum constitui um indicador de que uma 
determinada localidade está disposta a construir o seu desenvolvimento 
local.”

“Para se obter um projeto comum de um território e importante trabalhar 
distintas dimensões como a identidade do território, que corresponde a 
identificação de valores e recursos locais, percebidos endógena e 
exogenamente como característica especificas de um determinado território, 
a endogenia, compreendida como o conjunto de forças que se originam no 
interior de um território ou localidade, e que podem reforçar o seu processo 
de desenvolvimento. Nesta dimensão, da-se ênfase a fatores vocacionais e 
potenciais e locais que podem ser estimulado, no sentido de construção do 
projeto comum, a organicidade que expressa necessidade, expectativas e 
formas organizativas voltadas para articular a sociedade civil e o Estado na 
busca da efetivação  do projeto comum.”
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“E importante identificar os atores sociais e os recursos locais disponíveis, 
precisando, de um lado os papeis a desempenhar, os locais de intervenção e 
contribuição de cada um deles e, do outro, as relações (formais e informais), 
as lideranças a as redes de comunicação existentes ou que se devem 
constituir.” 

“Para que a cooperação se possa realizar de modo efetivo é necessário 
abandonar o “espírito de capela” segundos o qual cada político ou técnico 
defende a sua parcela. Por vezes, tem-se a impressão de que alguns destes 
atores investem o essencial do seu tempo energia para defender o seu 
território e, portanto, para anular as iniciativas tomadas por  outros sobre o 
que considera terreno exclusivo das suas ações,”

“Finalmente, não se pode esquecer que, para se conseguir a cooperação 
local, deve-se abrir canais de comunicação com a sociedade civil. Desta 
forma, dar-se a conhecer os objetivos, estimular a participação, reforçar a 
identidade local  e fazer evoluir as mentalidades,  melhor a auto-estima local 
e a imagem exterior. Este processo de comunicação pode ser  feito através da 
participação direta da população e dos atores locais, de boletins e/ou jornais 
locais/regionais, TV locais/regionais, via informática  e Internet, etc.” 
(ROSA s/data pp.4-6)

Este  conceito  das  organizações  mundiais,  fortemente  fundamentado  na  teoria  do 

capital social, apresenta algumas limitações na forma de sua operacionalização, na medida em 

que trabalha com a perspectiva do território como espaço de cooperação,  minimizando os 

recortes de classe, e as formas históricas de organização de poder que estão implicadas na 

própria construção de cada recorte territorial e que torna os interess ou mesmos os projetos de 

desenvolvimento,  muitas  vezes,  antagônicos  e  as  forças  desiguais,  o  que  acaba  gerando 

distorções neste processo, como a apropriação dos espaços de debate por alguns grupos de 

elite, que acabam colocando os demais a serviços de seus próprios projetos.

O capitalismo pode ser percebido de um certo ângulo, como uma rede de pessoas muito 

ansiosas, necessitadas de se comparar para se sentir com identidade e pertença e com grande 

dificuldade de se territorializar,  no dizer de Heidegger,  de morar.  (Heidegger  apud Unger 

2001 p. 123).

No capitalismo o ser é confundido com o ter e o outro é uma referência a ser superada. 

Devo ter sempre mais do que o outro tem, portanto, minha capacidade de tirar do outro, de 

explorar, de dominar, de iludir ou de parasitar se tornam as características que constroem a 

identidade. Esse conjunto de valores determina a pertença a um grupo.

O sujeito da participação social, por sua vez, é alguém preocupado com o ser, alguém 

que busca o mundo como sua morada. Alguém que precisa do outro como estímulo, como 
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ouvinte,  mas  também  que  quer  estimular  e  ouvir.  Um  ser  de  diálogo  que  constrói  sua 

identidade nas formas criativas que encontra para vitalizar esse diálogo. A trajetória para abrir 

espaço para a construção dessa nova subjetividade instituinte, em detrimento da subjetividade 

instituída, é um dos grandes desafios, da construção do desenvolvimento local sustentável e 

das redes colaborativas que lhe dão suporte.

A afirmação da identidade pessoal pode se dar através da pertença a um grupo (ser o 

melhor na regra do grupo), a relação entre identidade e pertença é que constrói a sociabilidade 

e o peso relativo de cada uma varia nas diferentes culturas e na história. Somos diferentes e 

modelos dos outros. (Leyens P. J. e Yzerbyt, 2004 p. 5).

A  rede  colaborativa  pode  ser  entendida,  simultaneamente,  como  o  espaço  de 

pertencimento,  o  grupo,  o  outro  com que  me  comparo,  a  mãe  que  acolhe  e  o  outro  que 

promove essa facilitação social, há semelhanças entre os que compõem a rede, há desejos de 

crescimento e transformação, ela é também um espaço onde é possível achar um outro que 

possa nos ajudar, nos motivar. Um espaço cultural e histórico que é, simultaneamente, espaço 

de pertença e de produção de subjetividade. (Bröser 2005 p. 5).

Mas para que esse possa ser um espaço de facilitação e de crescimento é preciso lidar, 

por um lado, com a ansiedade excessiva dos sujeitos que gera, em alguns, o impulso de fazer 

da rede um território de dominação e apagamento da identidade do outro no anonimato e, em 

outros, um sentido de perda da identidade e uma dificuldade de se territorializar, seja ela de 

base material ou psíquica. Para isso é necessário movimentar processos, sejam educativos, 

políticos  ou  terapêuticos,  que  ampliem  a  perspectiva  de  reflexividade  do  sujeito, 

possibilitando a minimização destas ansiedades e a produção da identidade em novas bases.

Assim, a construção de uma rede verdadeiramente colaborativa, passa pela construção 

do sentido de autonomia, seja ela do sujeito ou dos grupos organizados.

Apenas nos locais onde a sociedade já construiu formas de participação autônomas este 

modelo tende a apresentar melhores resultados.

A nosso  ver,  as  redes  colaborativas  são,  neste  momento  histórico,  muito  mais  uma 

referência utópica do que uma realidade instituída.

2.2.5 Território e Desenvolvimento Sustentável – Uma Síntese
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 Como  podemos  concluir,  a  questão  da  sustentabilidade  do  desenvolvimento  está 

intrinsecamente ligada ao modo como as diferentes  formações  humanas  lidam com o seu 

espaço e organizam as suas relações dentro dele.

Embora  possamos  pensar  o  componente  ambiental  em  seus  aspectos  gerais,  é  no 

território  que  ele  se  concretiza,  tornando-se  estratégia  mais  ou  menos  sustentável  de 

gerenciamento dos recursos naturais do ponto de vista econômico, relação entre sociedade e 

natureza, do ponto de vista cultural e organização do território do ponto de vista político.

A  complexidade  do  sistema  sócio-ambiental,  tanto  em  termos  de  sua  organização 

imaginária como dos resultados produzidos por suas ações, exige um permanente sentido de 

reorganização, em todos os níveis, para garantir a sustentabilidade dos processos produtivos e 

das relações sociais. A terra é um planeta em permanente movimento, a tecnologia produz 

impactos e cada ação implica em transformação da natureza. Desta forma, a sociedade precisa 

acompanhar este processo, exigindo uma flexibilidade cultural jamais imaginada em outros 

séculos. Nunca Heráclito foi tão atual.

Assim, poderíamos imaginar, que o desenvolvimento, para ser sustentável, precisaria, 

principalmente,  se  aproximar  de  um patamar  de crescimento  zero,  como propõe algumas 

correntes de economia ecológica (Veiga 2004, p. 112), o que não significaria uma economia 

estática, uma vez que mudanças qualitativas dos padrões de vida continuariam a acontecer. 

Entretanto,  a nosso ver, compreender  o desenvolvimento de forma complexa é começar  a 

perceber que, crescer e redistribuir são as duas formas de transformação que sustentam este 

movimento,  entendendo  melhor  a  diferença  entre  crescimento  como  evolução  (mudança 

quantitativa),  e  redistribuição  como  revolução  (mudança  qualitativa)  ligando  estas  duas 

dimensões em anel,  fazendo-as dialogar  desde o nível subjetivo até o político,  dentro dos 

diferentes espaços geográficos e dimensões territoriais que compõe o planeta hoje.

Para  isso  o  aprofundamento  das  diferentes  formas  de  compreender  o  território,  a 

temporalidade,  o  ambiente,  o  sujeito,  a  sociedade  e  o  Estado  e  suas  relações  e 

intencionalidades,  tornam-se  questões  fundamentais  e  introduzem  a  necessidade  de  uma 

mudança, também, na forma de enxergar o conhecimento e suas relações e conseqüentemente, 

o  sentido  dos  processos  educativos.  Podemos  dizer,  com  certeza,  que  desenvolvimento 

sustentável  é  desenvolvimento  complexo,  no  qual  velhas  formas  de  fazer  terão  de  ser 

substituídas por novas e, como diz Castoriadis, “essas novas formas terão de vir de dentro das 

velhas”,  mas  não  como  meras  reproduções,  e  sim  como  processos  realmente  novos, 

metamorfoses no dizer de Morin.
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2.3 CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO RURAL NO BRASIL

Embora o sentido do mundo tenha variado em diferentes épocas, a história sempre foi 

uma moeda de duas faces, uma local e uma mundial.

O que nos diferencia hoje, talvez seja a forma como nosso potencial comunicativo e de 

movimento  se  ampliou  a  ponto  de  fazermos  do  mundo  conhecido  todo  o  planeta  e  de 

interconectarmos,  de  tal  maneira  os  fluxos  econômicos,  culturais,  sociais,  políticos  e 

ambientais locais e mundiais que eles acabem por se tornar, num certo sentido, um único e 

mesmo fluxo com toda a complexidade que isto implica.

Como apontam Held e McGrew (2000)

.... a globalização denota a escala crescente, a magnitude progressiva, a 
aceleração e o aprofundamento do impacto dos fluxos e padrões inter-
regionais de interação social. Refere-se a uma mudança ou transformação na 
escala da organização social que liga comunidades distantes e amplia o 
alcance das relações de poder nas grandes regiões e continentes do mundo. 
(HELD E MCGREW 2000, p. 13)

Apesar dessa unicidade provocada pela expansão global, especialmente da economia, e 

por ela comandada, diversidades e desigualdades continuam a se manifestar, sejam elas nos 

recortes étnicos e culturais, sejam nos diferentes pesos que os diferentes espaços e instituições 

ocupam na construção econômica.

Como ressaltam Held e McGrew (2000)

(a globalização) não deve ser entendida como algo que prenuncia o surgimento de 
uma sociedade mundial harmoniosa, ou de um processo universal de interação 
global em que haja uma convergência crescente de culturas e civilizações. É que a 
consciência da interligação crescente não apenas gera novas animosidades e 
conflitos como pode também alimentar políticas reacionárias e uma xenofobia 
arraigada. Uma vez que um segmento significativo da população mundial não é 
diretamente afetado pela globalização, ou fica basicamente excluído de seu 
benefícios, ela é um processo fundamentalmente desagregador e, por isso mesmo, 
vigorosamente contestado. A desigualdade da globalização garante que ela fique 
longe de ser um processo universal, uniformemente experimentado em todo o 
planeta. (HELD e MCGREW 2000, p. 13)

Giovanni  Arrighi  (1998 p.26),  num balanço do cenário  internacional  do  século  XX 

aponta  a  existência  de  um  conjunto  de  países  que  constituem  o  núcleo  orgânico  das 

economias capitalistas, um grupo periférico e um semi-periférico. O primeiro é o espaço onde 

ocorrem  as  atividades  cerebrais,  responsáveis  pelo  fluxo  de  inovações  nos  métodos  de 

produção, novas fontes de suprimentos e formas de organização, enquanto os demais realizam 

as atividades predominantemente neuromusculares,  o que significa pouco investimento em 

educação, ciência e tecnologia.
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Idéia semelhante tinha sido levantada nos anos 70, por Sunkel (1977 pp. 5-6), quando 

falava da construção do subdesenvolvimento, e que ressaltava a construção capitalista como 

um arranjo entre um centro, correspondente aos países do primeiro mundo, também chamados 

desenvolvidos,  e  uma  periferia,  constituída  dos  chamados  países  do  terceiro  mundo  ou 

subdesenvolvidos.

Se analisarmos esta perspectiva do circuito econômico entre centro e periferia ou o arco 

entre  desenvolvimento  e  subdesenvolvimento,  na  perspectiva  da  complexidade,  podemos 

enxergar um anel entre economia, cultura e política que retroalimenta este processo e que o 

perpetua dentro da lógica histórica que o gerou.

Se pensarmos o Brasil, veremos como é possível traduzir sua história e compreender as 

suas opções políticas, a partir desta concepção imaginária, compreendendo-a como parte das 

muitas nações que se situaram, historicamente, na condição de periferia do sistema.

Desde sua colonização, seu desenvolvimento tem-se pautado pela opção de priorizar as 

ações agroexportadoras, sendo a atuação do setor importante na construção do PIB nacional. 

Esta  atuação  tem  caracterizado  o  país  no  cenário  econômico  internacional.  Também 

condicionou as relações sociais no país. O mesmo podemos dizer das relações com o trabalho 

e com a terra, seja como propriedade, seja como ambiente.

Originalmente, estas atividades se deram como atividades agrícolas, do tipo plantation, 

em grandes propriedades, com mão-de-obra  escrava e, ao longo da história, foram assumindo 

características mais “modernas”, tanto do ponto de vista técnico como de gestão, seguindo o 

modelo de produção agroindustrial, dentro dos moldes da Revolução Verde (Graziano Neto 

1988, p. 24).

2.3.1 Reforma Agrária e Desenvolvimento do Campo da Agricultura Familiar

“Contrariando o caminho percorrido por países como Estados Unidos, Europa, Japão 
e Coréia, que elegeram a agricultura do tipo familiar como elemento estratégico do 
desenvolvimento econômico e social, as elites política brasileiras privilegiaram, 
historicamente, um perfil de desenvolvimento agrícola e agrário centrado na 
preservação da hegemonia da grande propriedade fundiária e na delegação à 
empresa capitalista de grande escala do papel de cumprir as principais funções 
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macroeconômicas atribuídas ao setor agrícola, em diferentes momentos” (CAUME, 
2003 p. 2).

Assim,  o suposto desenvolvimento rural  do Brasil  ocorreu a partir  da transformação 

gradual do latifúndio na empresa rural, da agricultura com mão de obra escrava e migrante em 

agricultura mecanizada, com baixa absorção de trabalhadores e progressivamente estruturada 

como complexo agroindustrial,  termo utilizado para definir  as relações  entre agricultura  e 

indústria, cada vez mais tecnologizadas e voltadas para geração de lucro e apropriação de 

capital.

O termo complexo agroindustrial é definido por Müller (a989 apud Mazalli 1999) como

“unidade de análise a atividades (agricultura, pecuária e reflorestamento) que 
se vinculam a atividade industrial de uma dupla maneira: com a de máquinas 
e insumos para a agricultura e com as de beneficiamento e processamento; 
como o comercio atacadistas e varejistas internos; e com o comercio externo 
tanto de produtos agrários quanto agroindustriais e da indústria para a 
agricultura.” (MÜLLER a989 c31 apud MAZALLI 1999, p. 20) 

Em sua análise das transformações da agricultura brasileira, Müller (1982 apud Mazalli 

1999) aponta que:

 “trata-se de sustentar que atual industrialização do campo brasileiro é um 
fenômeno novo e que a agricultura industrializada imprime a direção do 
devir de toda a agricultura nacional. Esta visão define com clareza a opção 
feita pelo Estado brasileiro com relação à definição de seu projeto de 
desenvolvimento para o meio rural. (MÜLLER 1982 a p. 47 apud 
MAZALLI 1999, p. 25)

Esta visão expressa a  prioridade  dada,  pela  elite,  e  pelo governo na construção das 

políticas publicas para a agricultura no processo de desenvolvimento rural.

“A agricultura familiar brasileira, sempre existiu, historicamente, no interior 
da grande propriedades, feita pelos escravos, imigrantes europeus e depois 
por parceiros, meeiros e outros agregados. (GRAZIANO NETO 1988 p. 20).

 Uma de suas características é a diversidade sócio econômico e cultural, decorrente dos 

diferentes processos históricos que a geraram. Nas regiões Sul e Sudeste do país consolidou-

se  um  segmento  de  agricultores  modernizados,  nos  moldes  do  capitalismo  industrial, 

desenvolvendo  sistemas  de  produção  com  tecnologia,  articulados  com  as  agroindústrias 

processadoras  de  produtos  agrícolas  e  dispondo de  uma certa  condição  econômica,  infra-

estrutural e de organização social e política. Nas regiões Centro Oeste Norte e principalmente 

no  Nordeste,  a  agricultura  familiar  é,  normalmente,  associada  com  unidade  de  baixa 
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produção,  desenvolvimento  tecnológico  precário,  baixa  capacidade  de  geração  de  renda, 

pouca infra-estrutura de apoio e um poder organizativo e político pequeno, vinculado aos 

grandes proprietários. (Graziano Neto 1988 p. 22).

Ainda que historicamente marginalizados do acesso aos créditos e à terra, em função da 

própria  estrutura  da  legislação  agrária,  os  agricultores  familiares  sempre  tiveram  uma 

importância na produção de alimentos, sendo responsáveis atualmente por 37,9% do valor 

bruto  da  produção  agrícola  brasileira,  mesmo  ocupando  apenas  30,5%  da  área  total  da 

agricultura  e absorvendo 25,3% do financiamento total  destinado à agricultura,  segundo o 

Censo Agropecuário de 1995-96. (Veiga 2000, p. 22).

A escolha do modelo, que priorizou a transformação do latifúndio em empresa rural, de 

caráter patronal, teve conseqüências sociais bastante expressivas, dentre elas o fato de que a 

inserção dos filhos bastardos agregados e dos negros escravos libertos jamais foi resolvida. 

Não tendo acesso à terra, que tinha que ser comprada, e não sendo o país suficientemente 

urbanizado  ou  industrializado  para  que  eles  ocupassem  um  espaço  como   trabalhadores 

urbanos,  este  segmento  da  população  acabou  reduzido  a  uma  condição  de  servidão  ou 

inquilinato  nas  fazendas  onde  antes  eram escravos,  ou  ocupando,  como  posseiros,  terras 

públicas,  terras  herdadas  de  latifundiários  em decadência,  tendo  uma  participação  pouco 

expressiva no contexto político. (Martins 1995 p. 25)

Os  imigrantes  europeus,  que  substituíram  os  negros  escravos  nas  lavouras, 

especialmente de café, à medida que se instalaram mais fortemente no país, começaram a 

instituir-se  como  pequenos  e  médios  produtores  rurais,  a  imigrar  para  as  cidades  em 

crescimento para tornarem-se pequenos industriais ou trabalhadores urbanos. A migração é, 

porém, bastante diferencial nas diversas regiões do país. (Martins 1995 p. 27)

O quadro cultural vai, gradativamente, se agravando porque, mesmo os imigrantes que 

haviam  adquirido  terras,  não  têm,  em  sua  maioria,  condições  de  arcar  com  o  custo  da 

modernização. (Graziano Neto 1988 p. 60)

Soma-se  a  este  problema a  questão  dos  filhos  dos  pequenos  agricultores  que,  após 

algumas gerações de partilha, já não tem mais terra suficiente para produzir, condição que se 

nota principalmente, no Sul e Sudeste do país. (Abramovay, 1999, p. 7).

Isto  levará  um  grande  contingente  de  agricultores  a  deixar  o  campo  no  processo 

conhecido como êxodo rural, que resultará em sérios problemas para os camponeses e para as 

cidades. (Abramovay, 1999, p. 10)
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Segundo Graziano Neto, 1988, 

“Em grande medida, o comando político das atividades da agricultura – no 
sentido do que quando e como produzir – encontra-se fora do setor. São as 
empresas produtoras de tecnologia agrícola, tanto maquinarias como insumo, 
juntamente com as empresa processadoras de matérias-primas e alimentos 
que, em boa parte, determinam os rumos da modernização da agricultura 
brasileira.” O que implica numa perda de autonomia do setor, tanto maior 
nos complexos agroindústrias. (GRAZIANO NETO, 1988 p. 69)

Hoje, as empresas do setor agropecuário, por razões de caráter econômico, acabam se 

associando as redes de empresas transnacionais (Mazalli 2000, p. 42), de forma que, grande 

parte  do  território  rural  nacional,  vincula-se  mais  aos  interesses  dessas  empresas  e  suas 

matrizes do que propriamente aos interesses da maioria da população do país.

Também é importante lembrar os danos ambientais que vem ocorrendo em função do 

modelo  de plantio  e  criação  extensivos  com abertura  e  desmatamento  de grandes  áreas  e 

conseqüente perda da biodiversidade, erosão do solo e destruição dos ecossistemas. (Graziano 

Neto, 1988, pp. 93-107)

A organização política dos camponeses vem avançando gradativamente, com apoio de 

diversas organizações, especialmente a igreja Católica e o Partido Comunista que, nos anos 

50,  tem uma ação  decisiva  nesse processo.  Sua principal  demanda  é  a  Reforma  Agrária, 

somada  às  condições  de  trabalho  e  direito  dos  trabalhadores  rurais.  (Martins,  1995  pp. 

81-102).

Depois  da  Segunda  Guerra  Mundial,  a  Reforma  Agrária  entra  e  sai  da  pauta  do 

desenvolvimento, em diversos momentos, sendo que, nas décadas de 50/60, se torna pauta das 

reformas de base do governo.

Em 1963 é aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural que regulariza as condições de 

trabalho no campo e em 1964 acontecem as primeiras desapropriações de terras para fins de 

Reforma Agrária, entretanto o processo não vai adiante em função do golpe que instala a 

ditadura militar no poder. (CERAI 2001, p. 3)

As fortes pressões pela Reforma Agrária no Sul e no Nordeste, agora já politicamente, 

mais organizados, a partir dos sindicatos reunidos na Contag, e dos movimentos sociais que se 

fortaleceram em todo o país, fazem com que o governo militar, apesar de ter uma posição 

fortemente  repressiva  em  relação  a  estas  organizações,  promulgue  o  Estatuto  da  Terra, 

primeira lei brasileira que, efetivamente, dispõe sobre a reconfiguração do padrão fundiário 

nos país. (CERAI 2001 p. 1)
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Esta redistribuição de terras não tem como objetivo mexer com a propriedade privada 

trata-se,  muito mais,  da ocupação de terras devolutas  ou,  de alguma forma,  em poder  do 

próprio Estado. O centro desta construção imaginária é aproximar o homem sem terra das 

terras sem homens, o que significa colocar os camponeses, especialmente os do Sul, no rumo 

das fronteiras agrícolas da Amazônia e do Centro Oeste. Seria preciso que discorrêssemos um 

pouco a forma como se organiza a abertura das fronteiras, fenômenos comum na América 

Latina,  para  que  pudéssemos  compreender  a  estratégia  adotada  pelo  governo  militar. 

(Reboratti 2001 p. 1)

Segundo dados do CERAI (2000, p. 1) em 15 anos o Estatuto da Terra beneficiou 9.327 

famílias em assentamentos rurais e 39.498 em projetos de colonização. O Índice de Gini no 

período passou de 0.73 em 1960 para 0,85 em 1980, indicando aumento da concentração de 

renda, o que não é esperado de um país onde se está fazendo uma Reforma Agrária.

Este aumento deve-se ao fato de que, no mesmo período, o governo subsidiou a compra 

de terras para o grande proprietário que 

“quanto mais terra tivesse... mais crédito recebia e mais terra podia comprar” 
(CERAI 2000, p. 2)

Enfim, no período pós-ditadura, na década de 80, houve um avanço dos movimentos 

sociais de luta pela terra, caracterizado, principalmente, pela emergência do MST, movimento 

com origem no Sul do país, além da retomada dos sindicatos rurais e da Contag, cuja maior 

força política está no Nordeste. Houve também, uma ampliação e fortalecimento dos órgãos 

estaduais  de  Reforma  Agrária  que  conseguiram beneficiar  um número  de  famílias  muito 

próximo do governo federal. (Martins 1995, p. 102)

Durante o governo Collor houve um amortecimento da ação do Estado em relação à 

Reforma Agrária, que é retomada no governo FHC.

Uma questão  importante  que se  coloca  no cenário  mundial  é  o reconhecimento  das 

políticas do Banco Mundial que:

Desde meados dos anos 70, elaborou alguns princípios gerais de ação como 
o reconhecimento da importância da propriedade familiar em termos de 
eficiência e equidade; a necessidade de estimular os mercados para facilitar a 
transferência de terras para usuários mais eficientes e a importância de uma 
distribuição igualitária de bens e de reformas agrárias redistributivas. 
(SAUER s/data apud MEDEIROS 2002, p. 59)
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Este governo sofrerá fortes influências deste programa, mesclando ações de Reforma 

Agrária  com desapropriações  de terras  improdutivas,  ocupadas,  com a reforma agrária  de 

mercado, nos moldes propostos pelo Banco Mundial (Medeiros 2002, p. 70).

A intensa ação dos movimentos, aliada a um acontecimento importante, neste contexto, 

que foi o massacre de trabalhadores rurais sem terra em Eldorado de Carajás, fará com que o 

governo  assuma  para  si  a  responsabilidade  sobre  este  tema,  retirando-o  do  âmbito  do 

Ministério  da  Agricultura.  Isto  levará,  gradativamente,  à  instituição  de  um  conjunto  de 

procedimento legislativos e administrativos para dar conta desta questão que resultarão na 

criação de um Ministério da Reforma Agrária. (Medeiros 2002, pp. 63-80).

Este Ministério, não consegue resolver o problema agrário, na medida da necessidade, 

que não se restringe à distribuição de terras, mas precisa rever, também, as demandas por 

políticas  públicas  no  campo.  Posteriormente,  ele  é  transformado  em  Ministério  do 

Desenvolvimento Agrário e se torna responsável não só pela Reforma Agrária,  mas pelas 

políticas voltadas para Agricultura Familiar em geral. Destacam-se, entre elas, a de crédito, 

PRONAF, a de educação, PRONERA e as de assistência técnica e extensão rural, PNATER e 

ATES.

O ganho social  é  a  maior  participação  dos  movimentos  na construção  das  políticas 

públicas e programas para este setor. Também a identificação das demandas, como créditos, 

educação  e  saúde.  A  dificuldade  é  como  fazer  a  integração  entre  os  interesses 

complementares, concorrentes e antagônicos gerados pelos conflitos de interesse, visões de 

sociedade e desenvolvimento e prioridade entre os diferentes tipos de atores, representando 

diferentes  setores  dos  agricultores  familiares  e  entre  os  diferentes  interesses,  por  vezes 

antagônicos, que comandam o próprio Estado (Dias 2004 p. 529). Outra dificuldade é uma 

certa retração da questão da Reforma Agrária no cenário geral do próprio Ministério, ficando 

restrita ao INCRA.

Neste período do governo FHC, o processo de Reforma Agrária é lento e controvertido. 

O governo continuará dando mais importância ao contingente de famílias assentadas que às 

condições para sua sobrevivência e produção e trabalhará na perspectiva do enfraquecimento 

do movimento social  perante  a  opinião pública,  pela via  da propaganda.  (Medeiros,  2007 

p.54)

Nos dois períodos do governo Lula, temos uma política que coloca a Reforma Agrária e 

a  consolidação  da  Agricultura  Familiar  como  prioridades  (II  PNRA 2003),  embora,  nem 
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sempre,  tenha  facilidade  em atingir  estes  objetivos.  Algumas  das  razões  que  geram este 

quadro serão discutidas abaixo.

2.3.1.1 Buscando caminhos para a consolidação da Agricultura Familiar e da Reforma 

Agrária.

Segundo Altafim (2003)

“Para o segmento da agricultura familiar, a redução das estruturas do Estado 
e a rápida abertura da economia, no inicio da década de 1990, resultaram no 
aumento das dificuldades já enfrentadas. A parte das unidades familiares 
inseridas no mercado sofreu com a ruptura de mecanismo de proteção sem 
que tenha havido o devido estimulo para o enfrentamento da competição 
internacional. Muitos pequenos agricultores dos estados das regiões Sul e 
Sudeste, por exemplo, se inviabilizaram com o acirramento com países do 
Mercosul, em produtos como a batata, o leite e derivados. Para os 
agricultores menos capitalizados e as regiões menos desenvolvidas, ficaram 
ainda mais remotas as possibilidades de inserção econômica, resultando no 
empobrecimento da população”. 
... com o direcionamento dado pelo mercado, foram privilegiados os mais 
fortes, os mais capazes, resultados numa maior concentração de renda e no 
aprofundamento das desigualdades nacionais. (ALTAFIN 2003 p. 98)

O retorno das questões agrárias à pauta política do país é resultado de um conjunto de 

fatores tais  como a reorganização dos movimentos populares do campo,  durante o regime 

militar,  que dão visibilidade aos trabalhadores  rurais,  aglutinados  em torno da CONTAG, 

quando esta abre seu foco de atuação, até então centrado em reivindicações trabalhistas, para 

a esfera de demandas por terra e por políticas agrícolas específicas, que passam a compor a 

pauta de seus congressos e manifestações. Esse espaço de intervenção é dividido com novos 

atores, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) e outros, de abrangência regional ou local. (id, p. 99)

...” A reorganização desses grupos contribui, por exemplo, para a obtenção 
de mecanismo legais para a diferenciação de tipos de agricultores na Lei 
Agrícola, de 1991. No texto da lei fica reconhecida a heterogeneidade dos 
estabelecimentos rurais que realizam a produção agrícola brasileira, em 
diferentes aspectos como estrutura fundiária, nível tecnológicos, emprego de 
mão-de-obra, entre outros. Desta forma, o conceito de agricultor familiar 
passou a ter respaldo legal para ser utilizado em políticas públicas. 
(ALTAFIN 2003. p. 99)

A questão que se coloca, no novo cenário mundial, é que, diante da globalização, nosso 

comportamento, enquanto nação, continua sendo o de priorizar as exportações, e as grandes 
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empresas, agora associadas às empresas transnacionais, deixando à agricultura familiar, um 

espaço  ainda  secundário,  sendo  a  Reforma  Agrária  um  processo  lento  e  de  difícil 

consolidação, do qual as políticas ainda não deram conta.

A  Reforma  Agrária,  desde  que  se  trabalhe  no  sentido  de  tentar  solucionar  estes 

problemas, pode ser um caminho de busca de novas possibilidades de lidar com a questão da 

alimentação e do meio ambiente, sem que isto signifique perda de nossa autonomia alimentar 

(segurança  alimentar)  ou  nossa  qualidade  sócio-ambiental.  Para  isto  é  preciso  criar 

mecanismo  que  possibilitem  ampliar  a  reflexão  sobre  este  processo  e,  principalmente, 

melhorar as condições de implementação das políticas públicas.

Diante  do  quadro  vivido,  permanentemente,  pela  agricultura  familiar  no  Brasil,  é 

preciso avaliar se o caminho que vem tomando as políticas públicas para a Reforma Agrária e 

a Agricultura Familiar, atualmente, está contribuindo para consolidar os assentamentos como 

espaços efetivos de vida e produção para as famílias assentadas.

Ao lado da luta pela reforma agrária, crescem as reivindicações dos movimentos sociais 

do  campo  em  termos  de  condições  que  viabilizem  este  processo  como  crédito  rural, 

assistência técnica e educação e infra-estrutura, condições essenciais para integrar as famílias 

assentadas  no processo de  desenvolvimento,  tanto  local  como nacional.  (Altafin  2003,  p. 

100).

Apesar do avanço nesta relação entre movimentos sociais e Estado, não se pode dizer 

que os problemas centrais estejam resolvidos. De fato o que se observa é que, mesmo quando 

o desenho das políticas aponta para uma construção bastante avançada e coerente com as 

reivindicações  sociais  e  necessidades  dos  agricultores,  esbarra-se  nas  condições  para  sua 

operacionalização: é o caso da assistência técnica, cujas políticas precisam, para sua efetiva 

aplicação, de um grande contingente de técnicos qualificados e de um sistema de qualificação 

adequado e uma estrutura coerente de absorção e remuneração destes técnicos qualificados, 

que possa ser acessada pelos agricultores.

Em avaliação  da Comissão Pastoral  da Terra  (CPT) o atual  governo não prioriza a 

Reforma Agrária (CPT 2004, p. 1).

Todavia, podemos ler no II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) que: 
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“A Reforma Agrária é mais do que um compromisso é um programa do 
governo federal. Ela é uma necessidade urgente e tem um potencial 
transformador da sociedade brasileira.” (MDA-INCRA 2003). 

A nosso ver, embora o governo tenha uma política bastante boa e coloque a Reforma 

Agrária,  em  tese,  como  importante,  na  prática  não  está  conseguindo  implementar 

satisfatoriamente, os programas a que se propôs, por razões de diversas ordens com destaque 

para  as  dificuldade  sociais  e  culturais  e  por  ainda  existir,  em  alguns  órgãos  chave  da 

implementação das políticas, uma visão estatística do processo, num plano mais profundo, por 

questões de ordem estrutural. Entretanto, preocupações com a questão social e ambiental nos 

assentamento colocados no II PNRA, bem como programas como os de compra antecipada da 

CONAB,  indicam  que  alguns  esforços  estão  sendo  feitos  na  tentativa  de  consolidar  os 

processos nos locais  onde as populações já foram assentadas,  entendendo que,  para que a 

Reforma Agrária funcione, não basta assentar famílias, mas é necessário, também, políticas 

que ajudem a viabilizar o processo de produção e organização social destas populações.

O Estado Brasileiro é uma entidade heterogênea que enfrenta diversas dificuldades para 

se organizar  como condutor de um projeto democrático de nação.  A condição em que se 

organizaram,  historicamente,  as  desigualdades  de  classe,  a  forma  de  produção  e  a 

configuração territorial,  tem raízes profundas, como aponta Buarque de Holanda (2003, p. 

31), que remetem tanto à cultura da nação colonizadora, no caso Portugal, como à sua posição 

sócio-histórica no contexto europeu. Todavia, em que pese a história, as opções mais recentes 

de  inserção  no projeto  capitalista,  nada  significaram em termos  de  possibilitar  uma  nova 

configuração  imaginária  da  nação  brasileira,  que  lhe  permita  um  crescimento  social  e 

econômico que atenda, também, aos interesses e necessidades de todos aqueles que estiveram, 

durante séculos, excluídos do processo de desenvolvimento.

A  forma  como  tem  se  construído  a  reflexividade  política,  no  contexto  brasileiro, 

dificulta este processo. De um lado as classes expropriadas se organizam e se educam sendo 

os movimentos  de educação popular,  bastante  expressivos e inovadores.  Isto lhes  permite 

avaliar sua condição histórica, o valor de sua produção cultural, o sentido de sua exploração 

econômica, e, por vezes, a importância da dimensão ambiental.  Assim, cria-se neste setor, 

uma necessidade de avançar na perspectiva de uma nova proposta de desenvolvimento, mais 

inclusiva e sustentável e de um outro projeto de nação.

Por outro lado, a elite dominante, aprisionada na sua condição histórica de relação de 

subordinação aos países desenvolvidos, se aferra à defesa de seus interesses econômicos e 
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políticos, ignorando ou minimizando as próprias limitações sócio-ambientais impostas pela 

construção  histórica,  havendo  uma  reflexão  de  caráter  economicista,  que  não  chega  a  se 

caracterizar como reflexividade.

O Estado, por sua vez, construiu-se historicamente, como um espaço de confusão entre 

interesses públicos e privados, de reprodução das hierarquias entre coronéis e seus agregados, 

do qual as classes populares, especialmente os camponeses, só participam por fortes pressões 

externas.  (Martins  1995  p.  25).  Isto  obriga  as  classes  populares  a  se  organizarem  em 

movimentos  para se fazerem ouvir  pelo Estado.  Obrigando-o a olhar mais profundamente 

para  os  problemas  que  se  colocam,  pressionando  a  elite  a  ceder,  em  algumas  questões 

relevantes neste campo e, ultimamente, delimitando territórios isolados, como é o caso dos 

dois ministérios vinculados ao campo.

Por outro lado, isto gera concorrência entre os movimentos sociais que, caminham mais 

rápido que os partidos políticos. (Martins 1995 p. 9), o que acaba tornando seus interesses 

difusos e mesmo concorrentes.

Neste sentido, a participação das classes populares na construção das políticas públicas 

e do Estado são instrumentos importantes, tanto para que ambos aprofundem seu sentido de 

educação política, como para que comecem a se abrir espaços que permitam a construção de 

uma rede colaborativa e de um projeto social mais compatível com a democracia. Por outro 

lado,  a  dificuldade  dos partidos  políticos  em incorporarem as demandas  dos  camponeses, 

continua fragilizando esta construção política. (Martins 1995, p. 9).

Com relação à agricultura familiar, esta construção tem sido feita com forte inserção dos 

movimentos sociais junto ao Estado. Um caso interessante é o da Educação do Campo que 

hoje é, também, preocupação, do Ministério da Educação e chegou a ser incluída no processo 

normativo do Conselho Nacional  de Educação,  que promulgou as Diretrizes  Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas Do Campo, (Resolução CNE/CEB no 1 de 3 de abril de 

2002).

O desenvolvimento  sustentável  ou  a  sustentabilidade,  tem sido  eixo  articulador  das 

políticas  públicas  que  perpassam  todos  os  níveis  e  segmentos,  desde  as  orientações 

internacionais, vindas do Banco Mundial, até documentos dos movimentos sindicais como o 

Plano de Desenvolvimento Sustentável da Contag (Santos 2001, pp. 255-238), e alguns textos 

produzidos nas Conferências de Educação do Campo (Kolling et all 1999, p. 53).

Tendo assumido uma significação complexa, aberta e incompleta, este termo assume, 

para  os  diferentes  grupos  políticos,  características  peculiares,  sendo  uma  representação 
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mediadora, que possibilita um movimento dialógico, ainda frágil, na organização do território 

rural,  na  sua  dimensão  de  política  estatal,  que  inclui  a  perspectiva  de  alguns  setores  da 

agricultura  familiar.  Um  exemplo  disto  são  as  discussões  no  Conselho  Nacional  de 

Desenvolvimentos Rural da Agricultura  Familiar  (CONDRAF) que,  reúne de certa  forma, 

tanto  representantes  dos  movimentos  sindicais  como da  grande agricultura,  para  pensar  o 

desenvolvimento sustentável do campo. Entretanto, exatamente por sua abertura e polissemia, 

ele  pode gerar  diferentes  compreensões,  muitas  vezes  antagônicas,  dos  caminhos  a  serem 

seguidos para a sua construção.

Estamos longe de poder afirmar que a Agricultura Familiar no Brasil já encontrou sua 

identidade e sua voz no espaço do desenvolvimento rural. Embora possamos considerar um 

avanço a construção política  que vem acontecendo nos últimos anos,  as dificuldades para 

implementação das ações oriundas destas políticas, são ainda, um grande desafio vivido por 

todos os que exercem este papel. Isto aponta para questões importantes nesta construção como 

a necessidade de repensar a relação entre os diferentes setores do Estado na integração de 

diferentes políticas que se pautam pela construção do desenvolvimento.  Da mesma forma, 

torna-se importante rever as relações entre Federação, Estados e Municípios.

Também é importante considerar as peculiaridades regionais, tanto do ponto de vista de 

suas especificidades culturais, como dos diferentes ritmos sócio-ambientais que comandam as 

ações das populações do campo, e os próprios conceitos de camponês e agricultor familiar, 

que aparecem no discurso dos movimentos sociais e das políticas públicas.

No caso da Educação, estas têm sido questões importantes levantadas nas Conferências 

de Educação do Campo (II Conferência Nacional de Educação do Campo 2004 pp. 7-11).

É importante ainda, encontrar caminhos que articulem as perspectivas de construção do 

desenvolvimento nacional com a identidade e papeis a serem assumidos pelo país no novo 

cenário de articulação entre o nacional e o planetário.

2.3.2 O Desenvolvimento Rural no Sertão Mineiro Goiano
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O senhor tolere, isto é o Sertão. Uns querem que seja: que situado Sertão é 
por campo gerais a fora a dentro,  eles dizem, fim do rumo, terra altas, 
demais do Urucuia, Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui 
é dito Sertão... Enfim cada um o que aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é 
questão de opiniães... O Sertão esta em toda parte. (Rosa 1994, p. 11)

As características  históricas  das  condições  de  desenvolvimento  rural  e  da  Reforma 

Agrária na região Centro Oeste ou, mais particularmente, a região que chamaremos de Sertão 

Mineiro Goiano, onde estão localizados os assentamentos dos alunos do CTADS, obedece ao 

padrão geral descrito para o Brasil, mas, também, tem características específicas que merecem 

ser analisadas.

2.3.2.1 O Sertão de Cunha e Rosa 

 São várias as formas de definir o Sertão. Acadêmicas ou literárias,  elas se cruzam, para 

informar  que,  para  além  de  caracterização  geográfica,  paisagística,  cultural  ou  histórica, 

Sertão é uma denominação complexa, que abarca um pouco de tudo isto.

Na explicação dada por Euclides da Cunha, em sua obra “Os Sertões”, temos,

como aponta Monti (2002),

Um ponto de vista de um observador que sobrevoa seu objeto de estudo. Diz Cunha 
“... a paragem formossíma dos campos gerais, expandida em chapadões ondulantes – 
grandes tablados onde campeia a sociedade rude de vaqueiros”. Na Bahia a 
paisagem se repete na chapada Diamantina e depois ele narra os limites do norte. 
“de uma banda abrangendo dois quebrantes em semi-circulo, o Rio São Francisco e 
de outra encurvando também para Sudeste, numa normal à direção primitiva, o curso 
flexuoso do Itapicuru-açu (CUNHA 1995: 106 apud MONTI 2002, p. 54)

 

Estas são características de um Sertão marcado pela Caatinga. Já em Guimarães Rosa, 

encontramos a descrição de um Sertão mais  mineiro que,  nos dizeres  de seu personagem 

Riobaldo, é

“onde os pastos carecem de fechos; onde um pode tornar dez, quinze léguas, 
sem topar com casa ou morador; e onde criminoso vive seu Cristo-Jesus, 
arredado do arrocho de autoridade”. (ROSA 2002, p 55 )

Do sertanejo, diz Euclides da Cunha que é, antes de tudo, um forte.  Em Guimarães 

Rosa, o sertanejo, descrito em Riobaldo é visto como
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“Um ser ambíguo que se torna um herói pondo fim a jagunçada, sendo ele 
um jagunço, um valente que tira sua coragem do medo afirmando que” 
“viver é muito perigoso”. (MONTI, 2002, p.56 )

No Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, o Sertão é descrito como

“zona pouco povoada do interior do país, em especial do interior semi-árido 
da parte norte-ocidental, mais seca do que a caatinga, onde a criação de gado 
prevalece sobre a agricultura e onde perduram tradições e costumes antigos”. 
(FERREIRA, 1986, P. 1577).

nesta  definição,  construída  a  partir  da  visão  de  diferentes  ciências  que  se  cruzam,  pode-

se,como afirma Monti (2002, p. 57),

vislumbrar e o teor ideológico presente, especialmente com relação a 
afirmação de ser uma área pouco povoada o que de certa forma, faz com que 
se torne um campo fértil para a ideologia desenvolvida.” (MONTI, 2002, p. 
57)

Galvão (1972) fazendo um quadro mais completo afirma que o Sertão é

“uma vasta e indefinida área do interior do Brasil que abrange boa parte dos 
Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Goiás e Mato Grosso. É o 
núcleo central do país. Sua continuidade é dada mais pela forma econômica 
predominante, que é a pecuária extensiva, do que pelas características 
físicas, como tipo de solo, clima e vegetação.” (GALVÃO, 1972, p. 25)

O Sertão  é,  assim,  um Universo  de  incerteza,  mesmo  para  quem nele  vive  parece 

incerto, sem limites definidos. Franci de La Porte Castelnau, um viajante Francês, registrou a 

seguinte observação, a respeito do Sertão.

“Fugia sempre à nossa frente esse temeroso Sertão de que tanto ouvíamos 
falar. (CASTELNAU 1949: 181 apud MONTI 2002, p. 58)

O  Sertão  aqui  descrito,  abrange  os  gerais  de  Guimarães  Rosa,  cuja  paisagem  é 

principalmente cerrado, adentrando no seu limite Norte um início de zona de transição para o 

semi-árido, no Nordeste Goiano, em direção ao Sul da Bahia. Ao Sul é limitado pelo Noroeste 

de Minas. Abrange, também, parte do DF e Entorno.

Caracteriza-se por uma paisagem composta por diversas formações de Cerrado mais ou 

menos  degradadas  pela  pecuária,  onde desenvolveram-se desde  os  anos  30,  atividades  de 

extensão, exploração e transformação, produzidas pela expansão das fronteiras agrícolas na 

chamada “Marcha para Oeste” iniciada no governo Vargas.
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Esta  caracterização,  no  entanto,  é  bastante  heterogênea,  dependendo  das  condições 

topográficas, mais ou menos favoráveis à mecanização.

Nesta  região  encontramos  tanto  cidades  consideradas  com  os  maiores  Índices  de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do país, como Chapadão do Céu, ao lado de outras com os 

mais baixos IDHs, como Buritinópolis. (O Popular s/data) É  uma região de migração intensa, 

com  a  presença  de  gaúchos  e  nordestinos  com  a  convivência  entre  padrões  de  vida 

considerados  “modernos”  ao  lado  daqueles  considerados  representativos  da  tradição 

camponesa.

2.3.2.2 Característica do Desenvolvimento no Sertão Mineiro Goiano

A construção  do  desenvolvimento,  nesta  região,  tem como  especificidade  serem as 

atividades mineradoras que darão início ao processo de ocupação, já tardiamente, em relação 

ao litoral.

O processo de exploração das minas durará em torno de 50 anos e, neste período, o 

governo da colônia fará poucos investimentos no local e criará

“uma hierarquia de produção que concentrará os esforços da região 
exclusivamente à produção de ouro, sem desviar esforços para outros bens 
que poderiam ser importados (PALACIN E MORAIS 2001, p. 17).

A mentalidade de valorização da exploração, em detrimento da pecuária, criará, entre a 

população local, uma supervalorização dos mineiros (proprietários dedicados à mineração) em 

detrimentos dos roceiros (proprietários de fazendas e lavouras).

Segundo Palacin e Morais (2002)

“Ser mineiro era a profissão mais honrosa significava o mais alto status 
social. Todos queriam ser mineiros e ninguém queria ser chamado de 
roceiro, profissão desprezada. Mesmo após muito anos de decadência da 
mineração esta continuava a ser a forma de pensar do povo de Goiás.” 
(PALACIN E MORAIS (2002, p. 19

Também as relações sociais têm certas características importantes. Em primeiro lugar, a 

população é composta de senhores, que vieram em busca de ouro, e de seus escravos. Além 

deles, há, também, remanescentes das populações indígenas locais, que foram dizimadas no 

processo. O número de mulheres brancas nas minas é baixo, o que gerou um alto nível de 



97

mestiçagem. Em 1804 os mulatos em Goiás eram 50% da população livre e, somados aos 

negros, chegavam a 77% (Palacin e Morais 2001, p. 35). 

Apesar  da  mestiçagem,  o  preconceito  era  grande  e  os  brancos  tinham uma posição 

superior na hierarquia, de forma que negros e mulatos raramente participaram da elite política 

local ou foram proprietários de terras.

“Depois de algum tempo, havia mulatos em todos os níveis da sociedade, 
mas nem negro livre, nem mulatos era socialmente bem aceitos. A principal 
distinção social era de cor e seria preciso muito tempo e muita convivência 
para que essa mentalidade de desconfiança e desprezo fosse dando lugar à 
plena igualdade” (PALACIN E MORAIS 2001, p. 37).

Após  o  declínio  da  mineração,  instalaram-se  na  região  as  fazendas  de  gado.  Essas 

fazendas  eram  mal  cultivadas,  mal  aproveitadas,  tanto  pela  falta  de  dinheiro  como  pela 

ausência de um mercado consumidor. A pecuária alcançou êxito pela qualidade das pastagens, 

mas também porque o gado era facilmente conduzido ao mercado consumidor, São Paulo e 

Rio de Janeiro, vencendo as grandes distâncias. Com a pecuária veio a migração do Pará, 

Maranhão, Bahia e o povoamento da região que, ainda assim, continuou pouco povoada.

A economia era predominantemente de subsistência, a maioria da população trabalhava 

em  lavouras  e  pecuária  desenvolvidas  em  grandes  propriedades,  pertencentes  a  poucas 

famílias, aparentadas entre si. Sitiantes, vaqueiros, meeiros, camaradas e jagunços viviam e 

trabalhavam para os grandes  proprietários,  num sistema patriarcal,  herdado da colônia.  A 

classe de pequenos produtores independentes é muito pequena. Os proprietários não possuíam 

grandes bens e a terra valia pouco e as maiores diferenças eram de prestígios e poder.

“... o coronel... contava com tantos votos, tantas armas como homens...
(PALACIN E MORAIS 2001, p. 98).

Desde  o  inicio  do  século  XX,  a  construção  das  ferrovias,  e  depois  das  rodovias, 

facilitará o acesso das mercadorias do sertão aos mercados consumidores e fará avançar o 

desenvolvimento da região.3

3 “São  os  tempos  em que  o  Sertão  abastece  de  carne  o  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo,  através  do 
embarque em trens das tropas que chegam tocadas a cavalo, vindas dos grotões do interior..... Além do 
gado, circulam pelo Sertão o algodão para as tecelagens e outras commodities agrícolas”. (GARCIA, 
2006 p.)
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Neste período começa, também, a migração dos camponeses para os grandes centros 

urbanos, em busca de melhores condições de vida, e o início da urbanização planejada com a 

construção de Belo Horizonte. 4

A “marcha  para  Oeste”,  lema  do governo Varguista  para  denominar  o  processo  de 

abertura da fronteira agrícola na região, será importante realidade que configurará a entrada 

do Sertão  na  lógica  capitalista  que  organiza  a  produção do  país  na  época.  Também será 

marcante a construção das cidades planejadas de Goiânia e Brasília e, de certa forma, Belo 

Horizonte que se antecipa a este processo e a transferência da capital para o Planalto.5

A revolução de 30, e sua continuidade nos anos 50, serão processos que apontam para 

uma proposta do Estado, para o desenvolvimento da região. Na década de 50, o Plano de 

Metas do governo JK, reordenou as metas do desenvolvimento para a ocupação das áreas 

consideradas como vazios populacionais, de forma a articulá-las ao setor industrial nascente 

do país.

No caso do Centro Oeste, Moreira e Osório (1984 in Tredezin 2001, p.2), ao estudarem 

o processo de migração brasileira, afirmam que o crescimento demográfico foi o maior entre 

as macros regiões do Brasil durante o período entre 1950 e 1970.

As razões apresentadas são a transferência do governo federal e a expansão da fronteira 

agrícola, ora nos moldes capitalistas, ora nos moldes camponeses.

A fronteira é um continuum espaço temporal que começa quando o espaço se encontra 

totalmente desocupado e termina quando este espaço foi totalmente integrado ao corpo social 

que promoveu seu avanço (Reboratti, 1990, p.1).

No caso do Centro Oeste, a vantagem de se localizar relativamente perto dos mercados 

consumidores, fez com que começasse seu processo como supridor de alimentos para as áreas 

mais desenvolvidas, de matérias primas para a indústria nacional, o que inibiu o crescimento 

da pequena produção para auto-consumo. A verdadeira transformação se dará, entretanto, nos 

4 Cabe aqui destacar, que existe sempre uma defasagem de organização temporal dos processos de 
desenvolvimento  do Sertão mineiro,  sempre  ligeiramente  antecipado em relação ao sertão goiano, 
embora ambos sigam trajetórias bastante semelhantes
5 Nas palavras de Sérgio da Mata (in Garcia 2006 p.) “um momento simbólico muito forte é o da 
criação de Belo horizonte que demarca, com muita clareza, a afirmação de uma elite nacionalista que 
pretende impor a modernidade, inclusive impô-la especialmente. A grande ironia da historia é que 
Canudos é destruído no ano da fundação da capital mineira 1897.” Curiosamente Belo Horizonte é 
planejada para terminar numa avenida que contorna a cidade, que deixa de fora justamente àqueles que 
foram  construí-las,  os  operários  migrantes  e  outros,  que  constituem,  então  os  primeiros  bairros 
populares extra contorno.” (GARCIA 2006, p.)
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anos 70,  com a  presença,  em grande  escala,  de  empreendimentos  capitalistas,  que  foram 

subsidiados pelo sistema de Crédito e benefícios fiscais, colocados à disposição pelo Estado.

A aptidão das áreas de Cerrado para suportarem o processo de mecanização é apontada 

por Goldin e Rezende (1993 in Trezezin 2001, p.3) como o principal fator que estimula o 

processo migratório em relação ao Centro Oeste, acrescido dos preços vantajosos das terras, 

dos incentivos governamentais e das pesquisas sobre aptidão do Cerrado.

Com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), no período do governo militar, o 

Centro Oeste tem sua vocação definida como produtor de alimentos e matérias primas para 

suprir o mercado interno e projetos como POLOCENTRO apontam neste sentido. O fim deste 

programa é analisado por França (1985) que coloca que a baixa eficiência e fiscalização do 

processo, as correções irreais dos empréstimos devidos à inflação e as negociações para uma 

exploração conjunta do Cerrado com o Governo japonês, como responsáveis pelo seu fim, 

que aponta para uma mudança de rumos na própria vocação regional.

As novas  funções  destinadas  ao  Centro  Oeste  objetivam,  tão  somente,  ordenar  este 

espaço em especialista na produção de commodities destinadas, principalmente, à exportação. 

Sua ocupação e  expansão se  justificaram mediante  a  “modernização”  da  agricultura  e  da 

pecuária. (Tredezin, 2001, p. 14).

2.3.2.3 Os Problemas do Desenvolvimento da Região.

O impulso observado na expansão da fronteira agrícola e no processo de modernização 

agropecuário do Centro Oeste,  especialmente a  partir  da década de 70,  se deu num novo 

contexto do processo de acumulação do capital.  Deste modo a agropecuária passa a fazer 

parte efetiva do processo de verticalização da economia nacional.

Mas, se o capital se estabelece de maneira estável na região, os dois grandes problemas 

causados por esta expansão crescem, na medida em que este processo se dá.

O primeiro diz respeito à questão ambiental.

A  ocupação  do  Cerrado  ocorreu  em  diferentes  momentos  e  velocidades.  Muito 

provavelmente  a  abertura  das  áreas  de  pastagem,  para  a  criação  de  gado de  corte,  foi  a 

principal causa do desmatamento (Dias 1994, p.5). Nos anos recentes, entretanto, as pressões 

sobre  o  Cerrado  tem  uma  outra  origem.  Dados,  obtidos  no  Banco  de  dados  do  IBGE 

(SIDRA), indicam que a área ocupada pela cultura de soja tem aumentado, enormemente, no 
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país. De acordo com o anuário estatístico do agronegócio (Agrianual, 2003, p. 12), mesmo 

considerando  que  a  tecnologia  tem  aumentado  a  produtividade...  a  área  plantada  tem 

aumentado em uma proporção muito maior.

Dentro desta perspectiva, as projeções futuras para a Conservação do Cerrado não são 

nada boas. Se, por um lado, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) trabalha para que o 

percentual de áreas protegidas do Cerrado aumente para um patamar maior (hoje as unidade 

de conservação representam 2% da área da original do Cerrado (Rylands et alli no prelo in 

Machado  2004  p.  ),  por  outro,  o  Ministério  da  Agricultura  (MAPA)  trabalha  com  a 

perspectiva de utilização de, aproximadamente,  100 milhões  de hectares adicionais  para a 

expansão da agricultura. O relatório Conservation International para o Cerrado  (Machado et 

alli 2004 p. ) estima que, a continuar o atual modelo de desenvolvimento, o Cerrado deverá 

desaparecer completamente por volta de 2030. (Machado et alli, 2004 p.7)

O segundo problema, não menos importante que o anterior, diz respeito à questão social 

e aos problemas oriundos do êxodo e da urbanização.

Diz Garcia 2006 que 

“se por um lado chegou ao Sertão um setor agropecuário avesso à mão de 
obra, interessado na exploração de suas grandes extensões facilmente 
mecanizáveis, dali saíram os sertanejos no maciço êxodo rural do período 
militar e anos posteriores. São  essas famílias que irão formar os grandes 
aglomerados urbanos nas cidades industrializadas. Ali encontravam o 
trabalho que perdiam no campo e ali mudavam, subitamente, de habitat. É a 
geração da roça na cidade que se adapta e gera seus primeiros filhos que, 
mais tarde, sofreriam o impacto da recessão profunda e duradoura dos 
últimos governos militares e dos próximos civis, se constituindo num vasto 
contingente de desempregados e “informais”, marginalizado e 
paradoxalmente integrado ao ideário urbano consumista construído pela 
mídia e pela propaganda.” (Garcia, 2006 s/p. ).

Com estes chegam, também, os problemas de violência urbana, das péssimas condições 

de saúde e demais problemas das periferias urbanas.

Ainda segundo Garcia 2006, 

“A ocupação contemporânea do Sertão expressa a voracidade da civilização 
capitalista e globalizada do inicio do século XXI por insumos e matérias 
primas. Tudo aquilo que é “vazio e externo” a ela pode, potencialmente, ser 
explorado.” (Garcia 2006, s/p.).
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2.3.2.4 A Reforma Agrária e a nova ocupação do Sertão Mineiro Goiano no contexto 

Desenvolvimento Sustentável

Não é de se estranhar, que a Reforma Agrária nos anos 80 e 90 tenha se intensificado 

nesta região. 

“O agravamento das conseqüências da modernização da agricultura, o 
esgotamento da política de credito rural subsidiado e a conjuntura política de 
mobilização pela redemocratização do país possibilitaram um cenário 
político social favorável a Reforma Agrária.” (LEITE et alli 2004, p. 50).

A Reforma Agrária, neste espaço, será fruto das transformações provocadas no campo 

pela abertura da fronteira agrícola e conseqüente decadência das fazendas de gado. Por outro 

lado,  sofrerá  influência  dos  contrastes  entre  os  novos  centros  urbanos  planejados,  com 

destaque para Brasília, e o atraso dos latifúndios improdutivos e da pecuária extensiva nos 

pequenos municípios ao redor. (Leite et alli 2004, p. 50).

 Parte do processo será estimulado pelos próprios donos de terras que, para se livrarem 

de suas propriedades, sem prejuízos, incitarão seus agregados e lideranças locais a ocuparem 

as fazendas, começando assim, negociações vantajosas com o Estado. (informação pessoal 

dos assentados e técnicos da região de Unaí-MG). Isto explica porque os níveis de politização 

dos assentados podem ser considerados baixos em relação a outras regiões do país. 

Ao  lado  de  projetos  de  colonização  do  período  militar,  convivem  ocupações  mais 

recentes, fruto da atuação da Igreja Católica de movimentos de trabalhadores rurais sem terra, 

vinculados à Contag, ao MST e a pequenos movimentos locais. (Gasparina, 2000, p. 8). Mais 

recentemente,  também  a  FETRAF  se  institui  como  movimento  na  região.  No  Noroeste 

mineiro destacam-se neste formato as ocupações das fazendas Saco Grande-Palmeirinha e 

Fruta D’Anta (Leite et alli 2004, p. 50). 

A relação entre os movimentos é, muitas vezes, conflitante e muitos dos assentamentos 

encontram-se divididos na sua composição e filiação a mais de um movimento, configurando 

grupos locais em conflito. (observação pessoal) 

No ano de 2001 existiam 107 assentamentos instalados, com 6.593 famílias, perfazendo 

uma população estimada de 32.965 pessoas e ocupando uma área 319.753,54 há (Silva, 2001, 

p.) Hoje, segundo informações de funcionários do INCRA e técnicos da região, este número 

está estimado em 150 assentamentos, totalizando, aproximadamente, 10.000 famílias, sendo 

que o número de ocupações é, ainda, expressivo.
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Na pesquisa de Leite et alli (2004, p. 14), esses assentados tem um peso importante na 

economia dos municípios onde se instalam, especialmente na organização do comércio local, 

que aumenta suas vendas e modifica a constituição dos produtos para atender às demandas 

das  novas  populações.  Os  assentados  têm  um  peso  importante,  também,  nas  demandas 

políticas por educação, saúde, na produção e na reconfiguração dos poderes locais. 6

“A experiência da luta pela terra, a existência do assentamento como espaço 
de referencia para políticas publicas, a precariedade da infra-estrutura, entre 
outros fatores, fazem com que os assentamento tornem-se ponto de partida 
de demandas, levando à afirmação de novas identidades e interesses, ao 
surgimento de formas organizativas internas (e também mais ampla) e a 
busca de lugares onde se façam ouvir.” (LEITE et alli 2004 p. 258).

Entretanto,  para  que  esta  integração  possa  se  dar,  é  preciso  vencer  os  preconceitos 

existentes em relação a agricultores assentados, tanto por parte da população local como por 

parte do poder público, que precisa realizar os investimentos necessários em infra-estrutura, 

assistência  técnica,  educação,  saúde e outros.  A busca de um novo modelo que integre a 

agricultura familiar assentada ao desenvolvimento da região, é um dos grandes desafios para a 

construção de políticas públicas. Esta busca poderia ser um eixo importante, no sentido de 

possibilitar  articulação  das  forças  locais  e  nacionais  para  pensar  e  viabilizar  espaços, 

mercados, recursos e formas de apoio à organização dos agricultores, ajudando-os a construir 

sua identidade, compatibilizando a necessidade produtiva e econômica com a sustentabilidade 

da região.

2.4 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO JOVEM RURAL

De acordo com nosso referencial teórico, podemos dizer que a identidade é o território 

do sujeito. O eu de Buber (2005), sempre em relação com uma alteridade, seja ela o tu ou o 

isso.

No cotidiano, identidade refere-se ao esforço do indivíduo em realizar uma síntese  de 

sua ação, equilibrando as forças internas e as forças externas que a influenciam, a qual é fruto 

da inter-relação de sua realidade interior e da realidade exterior, construída pelo grupo social, 

num constante movimento entre o instituinte e o instituído .

6 “A passagem para a condição de “assentados” dá um novo lugar social para essa população e coloca 

novos atores na cena econômica social e política local, o que traz conseqüências não somente para 

suas vidas, mas para a região onde está inserida. “(Leite et alli, p. 257)
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Assim, o jovem do campo, para construir sua identidade, precisa saber reconhecer-se 

numa pluralidade de categorias, que lhe são colocadas de forma heterônoma e encontrar um 

caminho possível  para transitar  neste  universo complexo e,  nem sempre,  muito  amistoso. 

Compreender  um pouco estas  categorias  parece  um exercício  importante  neste  espaço de 

discussão.

Dentre  estas,  uma  que  consideramos  especialmente  importante  é  a  de  agricultor 

familiar.

2.4.1 "Sem Terra", Camponês, Agricultor Familiar

Segundo Wanderley (1996)

A agricultura familiar não é uma categoria analítica nova na Sociologia 
Rural. No entanto, sua utilização, com o significado e a abrangência, que lhe 
tem sido atribuídos nos últimos anos, no Brasil, assume ares de novidade e 
renovação. (WANDERLEY 1996 p. l)

Para esta autora,

a agricultura familiar é um conceito genérico, que incorpora uma diversidade 
de situações específicas e particulares; ao campesinato corresponde uma 
destas formas particulares da agricultura familiar, que se constitui enquanto 
um modo especifico de produzir e de viver em sociedade; a agricultura 
familiar que se reproduz nas sociedades modernas deve adaptar-se a um 
contexto sócio-econômico próprio destas sociedades, que a obriga a realizar 
modificações importantes em sua forma de produzir e em sua vida social 
tradicionais; estas transformações do chamado agricultor familiar moderno, 
no entanto, não produzem uma ruptura total e definitiva com as formas 
"anteriores", gostando, antes, um agricultor portador de uma tradição 
camponesa, que lhe permite, precisamente, adaptar-se às novas exigências da 
sociedade, (id. 1996 p. l)

Outro  aspecto  importante,  levantado  pela  autora,  são  as  peculiaridades  do  chamado 

campesinato  no  Brasil,  resultante  da  própria  construção  histórica  de  como  se  deram os 

processos de enfrentamento social.

Para Wanderley (1996)

agricultura familiar, entendida como aquela em que a família, ao mesmo 
tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 
estabelecimento produtivo. É importante insistir que este caráter familiar não 
é um mero detalhe superficial e descritivo: o fato de uma estrutura produtiva 
associar família-produção – trabalho tem conseqüências fundamentais para a 
forma como ela age econômica e socialmente-(WANDERLEY, 1996 p. 2)
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Como afirma Hugues Lamarche (1993)

"a agricultura familiar não é um elemento da diversidade, mas, contém nela 
mesma, toda a diversidade" (LAMARCHE 1993, p.l4)

Ainda para Wanderley (1996)

A agricultura camponesa tradicional vem a ser uma das formas sociais de 
agricultura familiar, uma vez que ela se funda sobre a relação acima indicada 
entre propriedade, trabalho e família. No entanto, ela tem particularidades 
que a especificam no interior do conjunto maior da agricultura familiar e que 
dizem respeito aos objetivos da atividade econômica, às experiências de 
sociabilidade e à forma de sua inserção na sociedade global. 
(WANDERLEY 1996 p. 2)

Henri  Mendras  identifica  cinco  traços  característicos  das  sociedades  camponesas,  a 

saber:

uma relativa autonomia face à sociedade global; a importância estrutural dos 
grupos domésticos, um sistema econômico de autarcia relativa, uma 
sociedade de inter-conhecimentos e a função decisiva dos mediadores entre a 
sociedade local e a sociedade global." (MENDRAS, 1976).

A autonomia  é  demográfica,  social  e  econômica  e  se  expressa,  principalmente,  em 

termos  econômicos,  pela  capacidade  de prover  a  subsistência  do grupo familiar,  em dois 

níveis  complementares:  a  subsistência  imediata,  isto  é,  o  atendimento  às  necessidades  do 

grupo doméstico, e a reprodução da família pelas gerações subseqüentes, de onde derivam a 

especificidade  de seu sistema de produção e a centralidade da constituição do patrimônio 

familiar.

O sistema de produção, conhecido como de policultura pecuária, é um dos aspectos que 

faz com que,  na atualidade,  se  estabeleça  uma relação  entre  a  agricultura  camponesa  e  a 

sustentabilidade na agricultura.

Como afirma Mendras,

"toda a arte do bom camponês consistia em jogar sobre um registro de 
culturas e criações o mais amplo possível e a integrá-los em um sistema que 
utilizasse ao máximo os subprodutos de cada produção para as outras e que 
pela diversidade de produtos fornecesse uma segurança contra as intempéries 
e as desigualdades das colheitas." (MENDRAS. 1984 p. 85).
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Para  a  gestão  deste  tipo  de  sistema,  envolvendo  não  só  a  produção,  mas  também 

aspectos da conservação ambiental, a gestão familiar seria reconhecida, por alguns autores, 

como a mais adequada. (Jollivet 1974 p. 236).

Embora  diversos  autores  afirmem  o  fim  do  campesinato  na  atualidade,  pesquisas 

realizadas por Lamarche, em cinco países, mostram que existem resíduos do campesinato em 

diversos deles e, o que se discute hoje, é sua capacidade de adaptação às novas condições da 

agricultura moderna.

Nas  descrições  destes  autores,  podemos  ver  surgir  uma  diferenciação  entre  o 

campesinato tradicional, assim descrito quanto à sua inserção social

"Qualquer que seja a diversidade das regiões e das nações, das civilizações e 
dos regimes políticos, vê-se, sempre a coletividade rural integrar-se à 
sociedade global, conservando, no entanto, sua autonomia e sua 
originalidade." (JOLL1VET e MENDRAS, 1971 p. 21).

Ao mesmo tempo, que vemos surgir um novo padrão de agricultor assim descrito

Nas sociedades modernas multiplicaram-se outras formas da agricultura 
familiar não camponesa. São aquelas em que, sob o impacto das 
transformações de caráter mais geral - importância da cidade e da cultura 
urbana, centralidade do mercado, mais recentemente, globalização da 
economia etc. - tentam adaptar-se a este novo contexto de reprodução, 
transformando-se interna e externamente em um agente da agricultura 
moderna (id p. 21)

Jollivet  e  Mendras  apontavam,  ainda  no  início  dos  anos  70,  para  a  natureza  das 

mudanças que, efetivamente, se realizaram nas décadas seguintes, e cujo eixo é dado pela 

perda  crescente  da  autonomia  tradicional,  conseqüência  da  integração  e  subordinação  à 

sociedade englobante e pelo esvaziamento das sociedades locais, provocado pelo êxodo rural.

"Pode-se analisar as mudanças em curso, como uma passagem do modelo de 
"comunidade" de inter-conhecimento tradicional para uma coletividade mais 
diferenciada, próxima do modelo urbano, onde a dimensão espacial 
permanece, no entanto, mais determinante que na cidade." E mais adiante se 
lê: Hoje, e ainda mais amanhã, a coletividade rural permanece como um dos 
espaços onde se organiza a vida do indivíduo; mas existem outros..." 
(JOLLIVET e MENDRAS. 1971 p. 208)

Do ponto de vista do agricultor suas estratégias de reprodução, nas condições modernas 

de produção,  ainda obedece à  mesma lógica  de valorização  dos recursos de que dispõem 

internamente,  no  estabelecimento  familiar,  e  se  destinam  a  assegurar  a  sobrevivência  da 

família no presente e no futuro.
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Como afirma Wanderley (1996)

De uma certa forma, os agricultores familiares modernos "enfrentam" os 
novos desafios com as "armas" que possuem e que aprenderam a usar ao 
longo do tempo. (WANDERLEY 1996 p. 5)

Hugues Lamarche refere-se à "conservação e transmissão de um patrimônio 
sociocultural", constituindo um "modelo original", que exerce "um papel 
fundamental no modo de funcionamento da agricultura familiar". 
(LAMARCHE, 1993 p. 13)

Muitas  discussões são feitas  sobre as noções em voga das categorias  “camponês”  e 

“agricultor  familiar”,  discussões  de caráter  acadêmico,  ideológico,  político  e  estes  termos 

aparecerão, em diferentes momentos, nas diferentes políticas públicas voltadas para o homem 

do campo.

Consideramos que são discussões pertinentes e que trazem aspectos relevantes sobre o 

homem do campo e que terão diferentes conotações para os jovens dos assentamentos.

2.4.2  A  Identidade  dos  Assentados  de  Reforma  Agrária  -  Sem  Terra,  Camponeses  ou 

Agricultores Familiares

Segundo Sainsaulieu (1977 apud Souza 1999), o reconhecimento dos outros é um dos 

elementos  fundamentais  na  construção  da  identidade  do  indivíduo,  que  ocorre  de  modo 

dinâmico, a partir de suas interações sociais "aqui e agora".

Para os assentados, a partir da criação do assentamento, novos espaços de relação se 

mesclarão à reconstituição dos velhos padrões cotidianos e das relações de parentesco, 

vizinhança, amizade.

Como afirmam Leite et alli ( 2004 p. 111)

Assim, as relações familiares e de parentesco, amizade e vizinhança 
existentes anteriormente, unidas à ação dos mediadores (sindicatos e 
movimentos) e o Estado reconstroem as redes de sociabilidade que 
possibilitaram a participação dos trabalhadores no processo de organização 
de luta pela implantação dos assentamentos rurais. (LEITE ET ALLI (2004 
p. 111)

Neste  novo  contexto,  as  novas  demandas  irão  influenciar  os  papeis,  as  formas  de 

associação  e  as  organizações  presentes,  que  podem ou  não  ser  as  mesmas  existentes  no 

período de luta pela terra.

Silva  (2005  p.24)  em  seu  trabalho  sobre  construção  identitária  da  juventude  em 

comunidades  urbanas  de  periferia,  aponta  uma  interessante  relação  estabelecida  entre  as 
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experiências vividas pelos jovens e a construção de sua identidade, ressaltando a importância 

da politização nesta construção.

Assim,  a  participação  dos  jovens  nos  acampamentos  e  movimentos,  de um maneira 

geral, terá um importante papel na politização dessa categoria, tornando-se um espaço que 

favorece a construção de sua identidade de jovem e de "sem terra", dando aos termos uma 

nova significação imaginária.

Entretanto,  o  processo  iniciado  nos  acampamentos  é,  geralmente,  relatado  como 

interrompido, quando da instituição do assentamento. Neste momento, o jovem é, de certa 

forma, excluído do processo de organização da maioria das associações. (Castro 2006, p. 122)

Com relação ao universo fora do assentamento, os ex "sem terra" terão que enfrentar o 

preconceito  sofrido  por  esta  categoria  (Leite  et  alli  2004  p.),  muitas  vezes  um  estigma, 

dependendo da região, o que pode dificultar seu diálogo, seja com as populações, seja com o 

poder público local.

Os assentamentos rurais podem ser definidos como novas unidades de 
produção que, no nível local ou regional, reordenam, em vários sentidos, o 
sistema de propriedade e uso das terras, estabelecem outros padrões sociais 
de produção agrícola e, por vezes, criam novas dinâmicas econômicas e 
sociais (BERGAMASCO; NORDER, 1996, MEDEIROS et alli, 2002, 
MARTINS, 2003).

Para os assentados, a expectativa é de que ele se torne social e economicamente viável, 

de modo que os agricultores assentados consigam viver e produzir após o intenso processo de 

luta  pelo direito  de acesso à  terra,  moradia  e trabalho.  Essa expectativa,  naturalmente,  se 

revela de modos diversos entre esses atores envolvidos. Entre os agentes governamentais que 

formulam e implementam políticas públicas, parece sobressair a intenção de que o agricultor 

assentado  deixe  essa  sua  condição  o  mais  breve  possível,  integrando-se,  como  agricultor 

familiar,  aos  mercados  produtivos.  Essa  intenção  norteia  a  construção  de  propostas  que 

viabilizem a rápida consolidação e emancipação dos assentamentos. (Dias 2004 p.502)

Nos novos assentamentos a questão produtiva será um importante elemento para que o 

jovem comece a pensar sua identidade rural e ele deparará com a diversidade de projetos de 

sociedade, desenvolvimento e a forma como este segmento da agricultura é enxergado pelos 

diferentes setores da sociedade.

Os termos do debate sobre a agricultura familiar brasileira e, 
conseqüentemente, sobre os rumos dos processos de promoção do 
desenvolvimento rural, foram influenciados, a partir de meados dos anos 80, 
por vários estudos que questionaram a idéia de que as diferenças entre tipos 
e formas de produção no campo poderiam ser simplificadas pelo critério do 
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tamanho ou da escala de produção, opondo pequenos e grandes produtores 
(ABRAMOVAY, 1992).

 Veiga  defendeu a  adoção de um "critério  histórico"  para  caracterizar  as  principais 

formas de produção que coexistiam no espaço rural. A partir do uso desse critério, de acordo 

com o seu argumento, seria possível compreender que, ao longo do tempo, teria havido, no 

mundo  rural  brasileiro,  uma  "constante  oposição  e  coexistência  entre  formas  'familiar'  e 

'patronal' de produção no setor agropecuário" (VEIGA, 1991 p.188).

Nesta leitura, a agricultura familiar passa a ser vista como um modo de 
organização da produção agrícola que se adapta às mudanças econômicas, 
resistindo e se articulando às diversas estruturas de mercados e aos processos 
de desenvolvimento. Ela (ou parte dela) não deveria mais ser associada, de 
modo genérico, ao atraso cultural e à resistência às propostas de inovação ou 
modernização de seus padrões tecnológicos, características costumeiramente 
atribuídas à agricultura tradicional. Desse modo, não apenas a grande 
empresa capitalista deveria ser privilegiada pelas estratégias de promoção do 
desenvolvimento rural, mas também dever-se-ia favorecer o potencial da 
"moderna produção familiar". (DIAS 2004 p 505)
Esse diagnóstico traz a agricultura familiar, para um novo status teórico e 
junto ao Estado, e, nos anos 90, parece emergir um novo momento de 
interesse público sobre a promoção do seu desenvolvimento. Dias 2004 
p505. Este novo olhar dialoga com a demanda dos movimentos sociais no 
campo, liderados principalmente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag). No início dos anos 90, a organização de mobilizações 
anuais de pequenos agricultores pela Contag, denominadas "Grito da Terra", 
chamava a atenção da opinião pública e do governo para as demandas dos 
trabalhadores rurais e dos pequenos agricultores, organizando-as 
nacionalmente. (DIAS 2004 p 505)

Para Medeiros (1999),

"o reconhecimento do 'agricultor familiar' como ator social relevante não 
pode ser entendido sem considerar, de um lado, as mobilizações dessa 
categoria, em especial através dos 'Gritos' e, de outro, as disputas em tomo 
de quem deveria ser o público preferencial para as ações governamentais" 
(MEDEIROS, 1999, p. 19).

Simultaneamente, podemos notar que, do ponto de vista internacional, a influência das 

agências  internacionais  se  revelou,  no Brasil,  naquele  contexto  dos  anos  90,  a  partir  das 

propostas do Banco Mundial  e da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 

Alimentação (FAO).

Uma parte importante das propostas do Banco Mundial foi divulgada no 
documento "Brasil: o gerenciamento da agricultura, do desenvolvimento 
rural e dos recursos naturais", publicado em 1993 (BANCO MUNDIAL, 
1993). As propostas da FAO ganharam corpo e especificidade local por meio 
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de estudos conduzidos por um convênio de cooperação técnica firmado com 
o INCRA em 1994, com o objetivo de "contribuir na elaboração de uma 
nova estratégia para o desenvolvimento rural no Brasil" (FAO; INCRA, 
1994 p. l).

Neste período as agências multilaterais defendiam a eficiência das pequenas e médias 

propriedades rurais e a substituição de um modelo de desenvolvimento rural vigente por um 

outro,  baseado  nessas  categorias  de  produtores,  que  nos  países  de  capitalismo  avançado, 

foram privilegiados nos processos de promoção do desenvolvimento. A agricultura familiar 

deveria assumir,  nessa perspectiva,  um papel ativo no desenvolvimento econômico (FAO, 

1991). Isto significava que as políticas públicas deveriam se voltar ao incentivo do aumento 

dos índices de produtividade deste segmento da agricultura brasileira.

Nesse contexto,  as demandas  de um conjunto expressivo dos agricultores  familiares 

foram postas em mesas de negociação, incorporadas ao debate mais amplo sobre a questão 

agrária,  tornando-se,  sob  pressão  dos  movimentos  e  influência  de  algumas  agências 

internacionais de cooperação ao desenvolvimento dos países pobres, foco preferencial da ação 

governamental e das políticas públicas. (Dias, 2004 p. 504)

Entretanto,  este  movimento,  em  que  pese  seus  aspectos  complementares,  aqui 

apresentados, não está destituído de diferenciações dentro do campo de visão dos próprios 

movimentos e setores organizados dos agricultores.

A medida que avança , esta construção política vai trazendo à tona as divergências na 

forma de enxergar o universo do campo e do seu desenvolvimento pelos diferentes setores, o 

que gerará fragmentações dentro do próprio espaço de construção política.

Também a visão do homem do campo como camponês ou agricultor familiar passará a 

adquirir novas significações, demarcando territórios específicos de construção social e política 

de significado do campo e de projeto de desenvolvimento para as diferentes organizações.

A  primeira  denominação,  cujas  raízes  remontam  à  leitura  de  Chayanov,  é 

freqüentemente utilizada pelos movimentos  sociais,  e busca articular  o futuro ao passado, 

chamando atenção sobre as raízes e os aspectos importantes da condição camponesa como 

modo de vida e de resistência, categoria presente em todos os sistemas sociais e econômicos 

ocidentais e que aponta, também, para as transições do sistema no futuro, identificado com o 

socialismo. (Carvalho 2005 pp. 19-20)

A outra, mais utilizada pelas correntes econômicas, de inspiração francesa ou americana 

e, freqüentemente, utilizado pelas políticas públicas, aponta para uma inserção mais imediata 
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num sistema agrícola, supostamente, mais moderno, onde o agricultor tem acesso ao universo 

tecnológico,  ainda  que  de  maneira  particular,  ao  universo  econômico,  ainda  que 

precariamente e sonha com sua inclusão no mundo capitalista. (Carvalho 2005, p.25). Entre 

uma e outra, talvez excessivamente idealizadas, paira a imagem real de um homem do campo 

itinerante,  andando  de  fazenda  em fazenda,  fugindo  das  péssimas  condições  de  trabalho, 

construindo  seu  espaço  de  relação  com o  ambiente  e  de  produção  de  alimentos  sempre 

precário, muitas vezes nos interstícios das grandes fazendas, lutando, eventualmente, por uma 

inserção, também precária no mercado, e que sobreviveu como pode, numa terra onde nunca 

teve  nenhum  reconhecimento,   quase  nenhuma  política  de  apoio  e  pouca  clareza  das 

diferenças entre diferentes projetos de mundo. (Altafin 2003 p. 9)

De fato, podemos dizer que como um novo sujeito do campo, o agricultor assentado da 

Reforma Agrária está sendo inventado, ou reinventado, de forma complexa, encontrando seus 

pontos de apoio nessa rede de significações  instituintes.  Essa invenção vem se dando em 

articulação entre setores acadêmicos, políticos e dos movimentos sociais.

Porém, nem sempre estes sentidos ganham capilaridade para aqueles que estão na base 

deste  processo,  ou seja,  os  próprios assentados,  em especial  a  juventude,  sobre quem ela 

efetivamente projetará seu peso social. Elas se tornarão expressões vazias de sentido, ou ainda 

pior, difusas na sua compreensão, dificultando o diálogo, entre os diversos sujeitos sociais que 

participam da construção do campo no Brasil. A educação, é uma das ferramentas de que 

dispõe  tanto  os  movimentos  sociais  quanto  o  Estado  para  contribuir  com  elementos 

significativos para este debate, junto às populações do campo.

Mesmo  compreendendo,  perfeitamente,  que  os  termos  não  são  sinônimos,  e 

reconhecendo suas matrizes, optamos, aqui, por trabalhar com uma abertura instituinte em 

relação  a  estes  termos,  usando-os  ora  de maneira  complementar,  fundindo-os  em uma só 

significação (agricultor familiar camponês), ora situando-os diante dos seus antagonismos e 

concorrências,  conforme  nos  pareça  mais  adequado,  entendendo  que,  no  cotidiano  dos 

sujeitos do campo, visto como práxis, especialmente o dos sujeitos da Reforma Agrária, é 

mais  rico  trabalhá-la  como  magma  do  que  instituir  uma  significação  determinada,  um 

movimento cujo sentido político podemos compreender, mas que consideramos precoce, do 

ponto de vista educacional e acadêmico, uma vez que as condições sócio históricas dos grupos 

humanos  em  questão  não  correspondem,  integralmente,  aos  imaginários,  aos  quais  estas 

categorias remetem, sendo a situação mais complexa e particular, merecendo uma ampliação 

e  não  uma  redução  no  seu  campo  polissêmico  o  que  pode  gerar  maior  participação  dos 
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diferentes  sujeitos  na  forma  como  constroem  esta  auto-nomeação  para  que  ela  possa  se 

instituir de forma mais dialógica e autêntica para eles. Entendemos que esta é uma posição 

delicada e sujeita a questionamentos, mas na qual, ainda assim, insistimos.

2.5 A PROFISSIONALIZAÇÃO COMO PERSPECTIVA DE IDENTIDADE

Uma das questões que se coloca diante da perspectiva de construção da identidade da 

juventude assentada é a visão do campo como espaço da não educação. Segundo Abramovay 

(1999 p. 4) a maioria dos jovens que permanece no campo são aqueles que estudaram menos.

Na Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma Agrária (PNERA 2005 in Castro 

2006 p 118) encontramos também, dados que confirmam que os níveis de escolarização entre 

os assentados, mesmo os mais jovens é baixo, mostrando uma queda na freqüência escolar a 

partir da 5a série, que se acentua no Ensino Médio, sendo que de 650 mil jovens entrevistados 

na faixa de 16-30, anos apenas 8% cursam o ensino médio profissionalizante.

Por outro lado, a perspectiva de que estudar para ter uma profissão é uma forma de 

ascensão social, é uma idéia que está presente no imaginário de muitos dos pais e mesmo dos 

próprios jovens e que faz parte da forma como esses jovens sonham se ver representados no 

futuro, embora possa resultar numa frustração, quando o objetivo não é atingido,  fazendo-os 

permanecer  no campo  como uma falta  de alternativa.  (Souza  1999 pp.  102-103).  Muitos 

sonham com profissões que não os conectarão, necessariamente, à terra ou ao meio rural, ou 

com cursos para os quais dificilmente conseguirão vagas em universidades ou faculdades, 

dado o desnível da educação pública, especialmente a rural, ou aos preços exorbitantes das 

instituições de ensino privadas.

Uma vez que consigam encontrar um caminho, pela via da profissionalização, isso pode 

levá-los para a vida da cidade, onde poderão ser absorvidos por um mercado de trabalho mais 

estruturado ou mais precário, caso demonstrem as competências demandadas ou não.

Assim, se profissionalizar é, também, uma forma de construir a identidade, forma que 

costuma levar o jovem das classes populares, mais para longe do que para perto do meio rural.

O que os jovens esperam ao se profissionalizar é, de alguma forma, adquirir o respeito 

social  e obter a possibilidade de um bom assalariamento,  condições necessárias para fazer 

dele um consumidor, padrão de "cidadania" da sociedade urbano-industrial.



112

Entretanto, o forte vínculo entre o jovem rural e sua família faz com que muitos jovens 

saiam do campo mais para não ter que conviver com as difíceis condições de vida do que, 

propriamente, por rejeitarem a vida rural. Dadas oportunidades de permanecer no campo, sem 

quebrar  o  vínculo  com a  família  e,  ao  mesmo  tempo,  encontrar  uma  forma  de  construir 

alicerces  aceitáveis  para construir  uma identidade,  é possível  que estes  jovens optem por 

permanecer no campo, uma vez que diversas pesquisas afirmam que este é um desejo deles. 

(Castro 2006 p. 110)

Uma das questões que buscamos analisar, neste trabalho, é se a profissionalização dos 

estudantes  do  curso  técnico  em  agropecuária  e  desenvolvimento  sustentável  ajudou-os  a 

descobrir pontos de apoio para a construção de sua identidade como sujeitos do campo.

2.6 A ATER NO BRASIL E A FORMAÇÃO DO TÉCNICO-AGENTE DE 

DESENVOLVIMENTO

Na década de setenta, o processo de modernização tecnológica da agricultura brasileira 

apresentou-se  em  dois  elementos  fundamentais:  quimifícação  (especialmente  o  uso  de 

fertilizantes  defensivos  químicos)  e  mecanização.  7 É  preciso  ressaltar  que  o  uso  destes 

insumos, embora tenha aumentado os índices de produtividade, teve um alto custo para os 

produtores, exigindo toda uma substituição de tecnologia e uma redução da mão de obra. Isto 

fez  com  que  muitos  agricultores  abandonassem  a  agricultura  e  outros  tivessem  que  ser 

subsidiados para sobreviver.  (Graziano Neto 1988 p. 129). O encolhimento do número de 

agricultores  produzindo,  correspondeu,  também,  a  um aumento  da  concentração  fundiária 

que, somada à redução das perspectivas de trabalho, gerou um forte êxodo rural.

Se, de um lado, a agricultura experimentava uma fase de dinamismo face à evolução de 

seus principais agregados estruturais - ampliação da produção agrícola, elevação da oferta de 

7 Segundo o Sindicato da Indústria de Defensivos Agrícolas do Estado de São Paulo (in Graziano Neto 

1988 p. 128) o consumo de defensivos agrícolas cresceu a uma taxa de 7,2% no período 1970/80. 

Deve-se destacar que, entre os defensivos, foram os herbicidas que apresentaram as mais altas taxas de 

crescimento,  seguidos pelos fungicidas e,  finalmente, pelos inseticidas. O consumo de fertilizantes 

multiplicou-se por quatro entre 1970 e 1980 a uma taxa geométrica real média de 15,5% ao ano, 

havendo uma forte concentração de seu uso nos maiores estabelecimentos.
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matérias-primas, ampliação do mercado interno para produção industrial, etc. - por outro, as 

gritantes  disparidades  regionais  do  país  agravavam  o  problema  do  subemprego  e  do 

desemprego. (id. p. 57)

Nos anos 90, com os efeitos da globalização sobre a agricultura, a empresa rural, agora 

chamada de agronegócio, sofre alguns ajustes.

 Segundo  Mazalli,  (2000),  a  noção  de  complexo  agroindustrial  começa  a  ser 

questionada.

“A partir dos anos 80, a noção de complexo agroindustrial foi colocada em 
xeque enquanto aparato conceituai para a apreensão da dinâmica do setor, 
uma vez que os elementos básicos que lhe deram sustentação um padrão de 
desenvolvimento tecnológico, que tem por referência os princípios da 
"Revolução Verde"; um estilo de inserção da agricultura no mercado 
internacional e um determinado perfil de intervenção do Estado -sofreram 
profundas   alterações."(MAZALLI 2000,p.35)

A noção de complexo agroindustrial passa a ser substituída pela de rede e território, o 

que implica num novo padrão de relação entre a produção em nível nacional e transnacional.

A extensão  rural  vai  se  tornando uma atividade  cada vez mais  privada,  na qual  o 

Estado  passa  a  investir  cada  vez  menos,  enquanto  a  formação  de  técnicos  agrícolas  e 

agrônomos se volta,  fundamentalmente,  para a compreensão das demandas e necessidades 

deste novo padrão e para as formas de "extendê-lo" às populações do campo. (FURTADO, 

1985 p. 15)

Por outro lado,  em que pese a  história  da progressiva  transformação do latifúndio 

escravocrata no moderno agronegócio de exportação transnacional em rede, os agricultores 

familiares não foram sujeitos passivos neste processo.

O  trabalhador  expulso  do  campo  luta  para  voltar.  Ele  nem  sempre  tem  uma 

consciência clara das razões da sua expulsão. Na medida em que se organiza e se educa, esta 

relação vai  ficando mais  nítida e,  então,  ele  começa a lutar  não só para voltar,  mas para 

repensar o padrão produtivo que o expulsou e que o expulsará de novo, caso não mude.

Dentre as iniciativas propostas pelos movimentos de trabalhadores rurais organizados, 

destaca-se a idéia de desenvolvimento sustentável que aparece em documentos da Contag , e a 

incorporação de novas formas de produção mais sustentáveis constantes em documentos do 

MST, algumas das quais ainda preservadas pelas populações tradicionais e outras que estão 

sendo construídas empírica ou cientificamente.
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Há uma clara dificuldade de diálogo entre aqueles que organizam sua produção pelos 

padrões da Revolução Verde e estes trabalhadores, o que tem tornado este processo menos 

democrático do que seria desejável.

Segundo Carvalho, há duas formas de se enxergar o desenvolvimento no campo hoje: 

para a primeira,

"... o grande negócio agrícola, a apropriação privada da natureza, o cultivo 
de plantas e a criação de animais em larga escala e com padrões 
homogêneos, a adoção de organismos geneticamente modificados, o uso 
massivo de agrotóxicos, de herbicidas e de fertilizantes químicos, a 
mecanização e a automação na produção e a exploração do trabalhador rural 
são as trilhas que conduzem para o crescimento econômico rural.   Tal 
crescimento possibilitaria a criação de empregos e o acesso à renda por parte 
da população rural hoje excluída ou em fase de exclusão." (CARVALHO, 
2005 p.2.).

A segunda afirma que a pequena propriedade rural, as iniciativas de 
exploração comunitária ou associadas da terra, os assentados em projetos 
governamentais de reforma agrária, os agroextrativistas, as pequenas e micro 
iniciativas rurais de beneficiamento de produtos agropecuários e florestais, 
as comunidades quilombolas, a diversidade de cultivos e criações, a 
sustentabilidade ecológica, entre tantas outras formas de convívio social e de 
relação harmoniosa e sustentável com as pessoas e a natureza, são caminhos 
mais adequados para a democratização e socialização da riqueza e da renda 
rurais. Supostamente, tal concepção do mundo rural deveria negar os 
modelos de produção e tecnológicos dominantes. (id. p.4-5)

Entretanto, não podemos negar que, se por um lado hoje no Brasil, há duas formas de 

conceber  o  padrão  produtivo  ideal,  nenhuma  delas,  por  si  só,  é  capaz  de  dar  conta  da 

complexidade  de  problemas  e  demandas  geradas  quando  se  pensa  em  uma  produção 

sustentável.  Assim,  podemos  dizer  que,  para  pensar  uma  agricultura  sustentável,  seria 

necessário passarmos por uma fase de transição do padrão produtivo agrícola e do modo de 

vida no campo, que implicaria em profundas transformações na forma de pensar as relações 

entre o industrial e o agrícola, e gerir a produção, ordenar a propriedade da terra, organizar o 

trabalho e pensar as relações urbano-rural.

É neste contexto que seremos levados a pensar a realidade do desenvolvimento dos 

assentamentos de reforma agrária,  da agricultura familiar  em geral  e o próprio sentido da 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

Duas alternativas têm disputado primazia, dentre as possíveis, para a inserção destes 

agricultores no processo produtivo: a primeira é a sua integração aos sistemas de produção 

agroindustrial. (Carvalho, 2005 p. 212)
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Embora os movimentos sociais sejam, em parte, avessos a esta alternativa, há regiões 

em que a agricultura familiar tem buscado sua viabilização por este caminho. O outro, que 

encontra-se ainda em construção, é a ocupação destes agricultores dentro de um novo modelo 

de agricultura, a agricultura agroecológica . Assumindo uma nova matriz de produção e novas 

formas de inserção da comercialização mais solidárias, diretamente ligadas aos consumidores, 

sem intermediários, os agricultores estariam construindo um novo caminho que viabilizasse o 

desenvolvimento sustentável. Assim, gradativamente, o novo modelo implantado pelos novos 

agricultores iria ganhando espaço como alternativa de produção e socialização no meio rural. 

(Carvalho 2005, pp. 196-197)

Podemos  supor,  então,  que  a  projeção  deste  movimento  sobre  o  território  rural 

pressupõe que a construção do desenvolvimento deve se dar como transição, uma vez que as 

matrizes agroecológicas ainda não dão respostas para a necessária transição da economia, hoje 

capitalista e global, e para as questões relativas à mudança da mentalidade de consumo, e 

outras mudanças culturais.

Hoje, um agricultor que deseje se inserir num projeto de produção sustentável, tem de 

enfrentar  o  desafio  de  integrar  as  diferentes  matrizes  produtivas,  diferentes  formas  de 

organização da produção e buscar formas alternativas de se relacionar com a indústria, com o 

consumidor, avaliando as reais possibilidades de viabilizar a sobrevivência e reprodução de 

sua  família,  buscando formas  de  gerar  renda  que  lhe  permitam,  também,  manter  padrões 

sociais, culturais e ambientais próprios.

A inserção social deste segmento na construção das políticas públicas pode possibilitar 

que esta demanda entre na agenda do Estado, tornando o processo menos individualizado e 

penoso para as famílias.

Neste  sentido,  as  discussões  sobre  a  questão  de  ATER  voltada  para  pensar  o 

desenvolvimento e a produção de forma sustentável, têm levado o conjunto de profissionais 

da área a pensar sobre o perfil necessário para atuar neste novo cenário. Assim, as discussões 

apontam que,  para lidar  com a questão da sustentabilidade,  o técnico precisa ter,  sobre o 

processo de produção, um olhar complexo, sistêmico que possibilite uma avaliação adequada 

de cada situação em particular e que possibilite a participação social autônoma dos indivíduos 

e  organizações  no  processo  político,  articulando  o  desenvolvimento  nos  diferentes  níveis 

comunitários, territoriais, regionais, e outros. (Caporal 2001 p.2)

Isto pressupõe uma mudança na própria forma de se fazer ATER no Brasil.
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2.6.1 Histórico da ATER no Brasil

O  processo  de  assistência  técnica  e  extensão  rural,  inicia-se  a  partir  dos  anos  40 

atendendo, especialmente aos pequenos agricultores. Fruto de experiências Norte Americanas, 

cujo  objetivo  era  inserir  os  pequenos  agricultores  numa  agricultura  de  mercado,  com  a 

mudança dos padrões de produção e organização da própria vida, essa extensão é feita como 

transmissão  de  tecnologia,  voltada  para  a  difusão  das  inovações  tecnológicas,  para  a 

educação, para organização das comunidades e do bem-estar social.

Segundo Fonseca (1985),

"na ótica de tais programas (de extensão rural) o objetivo básico era levar as 
camadas populares rurais ao alcance de duas metas essenciais para a 
conquista do desenvolvimento econômico-social: a obtenção de melhores 
índices de produtividade aliados a uma maior racionalização da produção 
agrícola e, conseqüentemente, de melhores condições de vida no campo." 
(FONSECA, 1985, p. 48),

continua ainda a autora em outro espaço

"A partir desse espaço, o fator educacional tomou-se um instrumento 
importantíssimo na travessia do caminho escolhido. Ele era o como fazer." 
(Id. p. 49).

Completa ela ainda em sua análise, referindo-se a forma como foi definida a extensão 

rural,

"estas definições, pelo próprio conteúdo explícito (introduzir técnicas 
adequadas, proporcionar informações úteis e práticas, obter mudanças de 
atitudes, aperfeiçoar aptidões) apresentam-se como uma síntese dos 
princípios difusionistas de que "numa sociedade rural tradicional, o 
progresso técnico não pode vir senão de fontes exteriores à comunidade". 
Estas idéias operacionalizadas em termos de extensão rural querem dizer: 
para ajudar uma comunidade rural a resolver seus problemas os "agentes de 
câmbio" devem transmitir a esta comunidade uma explicação já 
sistematizada, isto é, cientificamente válida a respeito desses problemas, 
suas origens e soluções." (id.  p. 51).

Esse modelo, que, num primeiro momento, não se configura em política pública, vai dar 

origem a primeira empresa de ATER de responsabilidade de um estado a ACAR MG que, 

posteriormente, servirá de modelo para uma agência nacional a ABCAR e para uma política 

de ATER.

A formação do técnico, neste período, é ainda muito precária, estando, normalmente, 

ligada  a  alguns  estabelecimentos  privados.  Não  há  grande  ênfase  na  educação  para  a 
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profissionalização  do  campo,  pois  o  grande  objetivo  é  tirar  o  homem do campo.  Assim, 

institui-se a escola pública e rural, mas ela trata mais de desqualificar e afastar o homem do 

campo, trazendo o espaço da cidade como privilegiado, do que de trazer para o agricultor o 

conhecimento do campo, embora na Constituição de 1934 a educação profissional já apareça, 

ainda que como dever dos sindicatos e indústrias, como aponta Cordão (2002, p.58 in Koiling 

et alli 2002)

Por outro lado, a educação de adultos ganha ênfase, especialmente a alfabetização de 

jovens e adultos, pois para estar em sintonia com o novo mundo industrial,  é preciso que 

todos aprendam a ler, escrever e operar .

Neste  mesmo  período,  as  organizações  de  base,  opondo-se  a  este  sistema  de 

ressocialização para o mercado, começam a construir a educação popular, como forma de 

incluir  o  trabalhador  evadido  da  escola  no  processo  do  conhecimento,  ampliando  sua 

consciência sobre a situação social em que vive.

Como diz Gadotti (s/ data)
"Na década de 50 a educação popular era entendida principalmente como 
educação de base, como desenvolvimento comunitário. No final dos anos 50 
duas são as tendências mais significativas da educação popular: (Paulo 
Freire) a primeira entendida como educação libertadora como 
"conscientização" e a segunda como educação funcional (profissional), isto 
é, o treinamento de mão-de-obra mais produtiva, útil ao projeto de 
desenvolvimento nacional dependente (UNESCO).” “ Na década de 70 essas 
duas correntes continuaram, a primeira entendida basicamente como 
educação não formal, alternativa à escola e a segunda, como suplência da 
educação formal." (GADOTTI s/data p.2)

“Ao mesmo tempo que vai ocorrendo aquele progresso técnico na 
agricultura, vai-se modificando, também, a organização da produção que diz 
respeito as relações sociais...A composição e a utilização do trabalho 
modificam-se, intensificando-se o uso do "bóia-fria" ou trabalhador volante."
Nesta época o estado investe no apoio tanto financeiro como de assistência 
técnica para os grandes produtores. É dessa época a criação da Embrapa, 
Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária e da Embrater Empresa 
Brasileira de Assistência Técnica, que substitui a ABCAR. O foco é o 
grande produtor e a difusão das novas tecnologias para a produção. O 
pequeno não é considerado viável se não estiver, de alguma forma, ligado ao 
grande produtor ou a grande indústria." (FONSECA, 1985 p. 183)

Neste período, embora mesmo na Constituição de 1988 não haja uma regulamentação 

específica  para  o  ensino  técnico  profissionalizante,  cria-se  o  Serviço  Nacional  de 

Aprendizagem Rural (SENAR) que recoloca a questão da educação do agricultor. Por outro 

lado, diversas Constituições Estaduais vão privilegiar o ensino técnico profissionalizante que 
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começa a ganhar espaço (Cordão 2002 p.63 in Koiling et alli (org) p. 63). A formação dos 

técnicos é formação para a difusão das novas tecnologias da modernização e para a inserção 

do agricultor no mercado.

Na primeira fase da modernização que vai até o final dos anos 80, algumas categorias 

como os médios e grandes produtores, certas regiões do país, alguns setores produtivos e 

certos cultivos destinados à exportação foram beneficiados pelas políticas públicas.

Como aponta Dias (2004)

Nesse processo, as atividades agrícolas deixaram de ser vistas como um 
setor isolado da economia e passaram a ser percebidas como um negócio, no 
qual o insumo, a produção e o mercado encadeavam-se em processos 
caracterizados, de acordo com Graziano da Silva (1996), por uma ação 
crescente e generalizada subordinação do trabalho ao capital. Nesse 
contexto, as políticas de promoção do desenvolvimento rural, boa parte delas 
operacionalizadas por meio dos aparatos públicos de extensão, 
sistematicamente desmantelados a partir da extinção da Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão rural (Embrater), em 1990, continuaram a 
enfatizar a dimensão produtiva desse processo. (DIAS 2004, p. 507)

Na outra etapa da modernização, ao se enfatizar a agricultura familiar como 
público preferencial da ação estatal, não se abriu mão do objetivo de 
fomentar o incremento dos índices de produção e produtividade. 
Continuava-se, assim, a afirmar a imagem do "agricultor moderno", 
construída durante o processo de modernização da agricultura ao longo dos 
anos 70.7 Esse agricultor moderno é imaginado como aquele que possui 
maior potencial para integrar, social e economicamente, as teias dos 
mercados modernos ou do agronegócio." (DIAS 2004 p.507)

Ainda segundo o mesmo autor, a extensão rural para a agricultura familiar  tem sido 

pautado por  uma visão produtivista,  embora  algumas  correntes  venham se opondo a  esta 

visão.

Outras compreensões sobre os processos de promoção do desenvolvimento 
rural, vem sendo construídas, desde os anos 70, a partir da análise dos 
impactos e dos resultados alcançados pêlos processos de modernização e de 
conseqüente integração da agricultura às dinâmicas da produção industrial, l 
O Esses questionamentos e críticas dialogam com estudos acadêmicos, com 
a articulação das reivindicações e propostas dos movimentos sociais de 
trabalhadores rurais e agricultores e com a proliferação de experiências 
alternativas de promoção do desenvolvimento rural, conduzidas 
principalmente por organizações não-governamentais. (ONGs) (DIAS, 2004 
p. 508).
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Estas correntes fazem uma crítica à visão excessivamente produtivista da agricultura, 

bem como enfatizam a importância de se incorporar a dimensão ambiental na formulação de 

modelos e práticas agrícolas.

Segundo Veiga 1996

As percepções sobre a importância da incorporação do referencial ecológico 
na elaboração de propostas de desenvolvimento rural são bastante diversas. 
Elas são construídas em diálogo com distintas concepções, arranjos 
institucionais e estratégias políticas. Além do traço pluralista, o que há de 
comum entre as diversas correntes que defendem essas percepções é a busca 
por modos mais sustentáveis de convívio entre a agricultura e o meio 
ambiente. (VEIGA 1996 p.20)

Duas são as principais correntes neste campo , a que Caporal e Costabeber (2004 p.7) 

denominam de "ecotecnocrática" que faz a incorporação parcial do referencial ecológico para 

reorganizar o modelo predominante de agricultura moderna e a que estes autores denominam 

de  "ecossocial",  que  propõem  e  busca  construir  outros  modos  de  relacionamento  entre 

agricultura e meio ambiente. Nesse caso, a ênfase se desloca da maximização da produção 

para a otimização dos agroecossistemas de maneira integrada. 

Trata-se, de acordo com Gomes e Rosenstein (2000 apud Dias 2004),

de uma proposta de reorganização social e ambiental dos modos de 
relacionamento entre agricultura aquela que engloba os atores que buscam 
afirmar "agriculturas de base ecológica". Nesse caso, a dimensão local é 
encarada como portadora de potencial endógeno, a partir do qual devem ser 
construídas, coletivamente e de modo participativo, as estratégias de 
organização dos sistemas produtivos. Um dado importante dessa concepção 
é a valorização das culturas, das tradições, dos conhecimentos e das 
experiências dos agricultores como ponto de partida para a indução de 
processos de inovação tecnológica. É para defender essa perspectiva que a 
agroecologia surge como principal referencial teórico orientador da ação dos 
atores enquadrados nesse grupo. (GOMES E ROSENSTEIN 2000 apud 
DIAS 2004 p.509)

As diferentes  visões  do  processo produtivo  que implicarão,  também,  em diferentes 

visões  da  inserção  dos  agricultores  familiares  no  processo  produtivo,  vêm colocar  como 

desafio a compreensão do papel do técnico agrícola e o sentido de seu processo de formação.

Como afirma Dias (2004)

Essas distintas compreensões sobre os processos de desenvolvimento têm 
correspondência nos papéis que passam a ser atribuídos aos extensionistas 
quando se formulam políticas públicas que os inclui como agentes 
fundamentais em sua implantação. No caso do enfoque pautado pela ênfase 
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na inserção mercantil dos agricultores, o extensionista continua sendo 
valorizado como o principal agente difusor de inovações tecnológicas, nesse 
caso, mais preocupado com a integração entre todas as fases do processo 
produtivo. Sobre esse técnico, passa a ser imputada a competência de 
orientar os agricultores para adentrar de modo competitivo e profissional as 
redes de negócios agropecuários, inovando tanto em seus processos 
produtivos como em novos modos gerenciais e organizativos. No caso do 
enfoque orientado pela agroecologia, a atribuição de papéis à intervenção 
extensionista passa pela valorização da construção conjunta de 
conhecimentos entre técnicos e agricultores, partindo das realidades locais 
em busca da afirmação de autonomia. (DIAS 2004 p. 508)

No primeiro caso, permanece a ênfase nas condições produtivistas e a ação mais ou 

menos com modelos convencionais de transferência de tecnologias, comum às agências de 

ATER  no  Brasil,  em  que  pese  algumas  novidades  como  a  incorporação  da  dimensão 

ambiental.

No segundo caso, porém, há uma total mudança de perspectiva, o que demandará uma 

mudança radical neste fazer técnico.

Hoje,  em  que  pese  a  posição  mais  ou  menos  produtivista  das  agências  de  ATER 

Estaduais que conseguiram sobreviver, as políticas de ATER tem caminhado na direção de 

uma visão mais compatível com o segundo modelo.

Embora  não  tenham  exatamente  visões  semelhantes,  as  Políticas  Nacionais  de 

Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  PNATER do  MDA,  gerenciada  pela  Secretaria  de 

Agricultura Familiar e a Política de Assessoria Técnica Social e Ambiental à Reforma Agrária 

(ATES),  gerenciada  pelo  INCRA,  apresentam  algumas  semelhanças,  estando  a  segunda 

subordinada à primeira.

Dentre elas destacamos o fato de ambas enxergarem o processo de desenvolvimento 

como desenvolvimento  sustentável,  ambas  terem uma proposta  de  ação  do  técnico  como 

equipe multidisciplinar,  enxergarem o processo de extensão como construção conjunta  de 

conhecimento  com os  agricultores,  o  fato  de  que  são  construídas  com a  participação  da 

sociedade  organizada,  havendo,  em  ambas,  órgãos  normativos  e  avaliativos  de  caráter 

participativo, nas diversas esferas de atuação do poder público. Também é importante notar 

que, embora a PNATER aposte mais na ação das agências públicas de ATER, ambas estão 

abertas à incorporação de outras agências não governamentais na execução destes serviços, 

fazendo dele uma parceria entre Estado e Sociedade.  A construção destas novas políticas, 

nasce de experiências anteriores como a do Projeto Lumiar e da EMATER RS, das quais 

herdam certas dimensões como a multidisciplinaridade, a participação social e a orientação 
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agroecológica.  Estes  novos  fazeres  demandam  inovações,  tanto  na  compreensão  dos 

processos produtivos e de inserção econômica, como nas formas de relação, especialmente, 

entre  o  técnico  e  o  agricultor,  o  que  significa  repensar  o  próprio  sentido  de  inovação 

tecnológica,  substituindo o conceito  de transferência  de tecnologia  pelo de construção em 

parceria.

Assim,  uma  das  questões  importantes  a  serem pensadas  é  a  mudança  na  forma  de 

construção  do  próprio  processo  de  inovação  e  de  seus  agentes,  tendo  as  instituições  de 

pesquisa,  as  agroindústrias  e  podemos  acrescentar  os  movimentos  sociais  e  as  próprias 

comunidades rurais como agentes de produção da inovação.

Segundo Sabourin et alli  (s/data p. l),  refletindo sobre experiência com Agricultores 

Experimentadores(A-E) da Paraíba,

"A produção e adaptação de inovações pêlos agricultores é um fenômeno 
realizado na prática, essencialmente a nível do indivíduo, no marco de uma 
parcela, de um rebanho, de uma unidade de produção. A decisão de inovar, a 
implementação e os resultados, neste caso, têm a ver essencialmente com o 
nível da ação individual do agricultor. Porém, este mecanismo é alimentado 
por informações, práticas e referências produzidas pela comunidade local 
(vizinhos, religiosos, trabalhadores ocasionais, comerciantes.) ou pelas 
instituições de pesquisa e desenvolvimento. Isto quer dizer que a origem das 
referências depende essencialmente da ação coletiva (comunidade, 
organizações) e da ação pública (por exemplo, das instituições de P&D). 
Porém, estas referências ou inovações circulam essencialmente via redes 
sócio-técnicas entre indivíduos, por meio de relações interpessoais, e muito 
pouco via os programas oficiais ou institucionais (escola rural, treinamentos 
dos serviços de aprendizagem agrícola, dias de campo dos centros de P&D). 
Portanto os processos (individuais) de inovação podem crescer ou ganhar 
eficiência, sendo subsidiados pelo apoio metodológico institucional, pêlos 
processos de aprendizagem coletiva e/ou de organização, a partir do diálogo, 
do intercâmbio e da socialização das referências (ENGEL, 1997 in 
SABOURIN s/ data p. l)."

Por  outro  lado,  a  importância  do  processo  dialógico  leva,  também,  a  pensar  na 

importância dos processos de capacitação.

Ainda segundo Sabourin (s/data),

"Os momentos de formação e de informação dos produtores aparecem como 
uma forma de apoio institucional das mais eficientes. Entende-se formação 
no sentido amplo da palavra, incluindo além de cursos e treinamentos, 
encontros (seminários de A-E), visitas de estudo ou de intercâmbio (entre 
agricultores), etc. Além de valorizar o conhecimento e a experiência dos 
agricultores, favorece o contato direito entre eles, assim como o uso de 
linguagem e de formas de representação mais adequadas. O dia de campo 
organizado ou animado pêlos A-E ou por técnicos e A-E juntos revelou-se 
um ótimo instrumento, assim como a introdução de bases científicas sobre os 
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processos biológicos na formação continua dos agricultores. (SABOURIN S/
data p.2),

Os  ensinamentos  da  experiência  dos  A-E  da  Paraíba  apontam  para  propostas 

metodológicas  e  institucionais  que  podem contribuir  em repensar  os  serviços  de  apoio  à 

agricultura.

Trata-se de radicalizar a noção de métodos participativos ou, como propõe 
Hocdé (1997), de inverter a polaridade, pensando na participação das 
instituições e dos técnicos nos projetos, saberes, lógicas e práticas dos 
agricultores, e não só no contrário. Ações conjuntas na base de uma parceria 
negociada e, eventualmente, contratual, estão na base da proposta, a exemplo 
do projeto Lumiar de assistência técnica aos assentamentos de Reforma 
Agrária no Brasil.

A concepção, programação, execução e avaliação da experimentação 
agropecuária em comum não é o único passo, nem talvez o primeiro a 
considerar. A realização conjunta, por técnicos e atores locais (produtores, 
comerciantes, políticos, etc.), de diagnósticos territoriais permite a 
construção de um mínimo de representação comum da realidade local. Esta 
constitui uma base concreta para um diálogo qualificado e eficiente de 
maneira a programar uma experimentação dialogada ou ainda, um processo 
de difusão-formação acessível e inteligível. Constitui também, um bom 
ponto de partida para a negociação do planejamento local." (SABOURJN et 
alli s/data p.2).

Neste  sentido,  podemos  compreender  que  as  novas  formas  de  pensar  a  assistência 

técnica e extensão rural passam por criar um ambiente onde o agricultor se reaproprie da sua 

condição de construtor do conhecimento,  podendo refletir,  com o apoio das organizações, 

sobre  este  mesmo  conhecimento,  criando  condições  para  tornar  este  conhecimento  uma 

práxis.

Ainda segundo Sabourin,

"O apoio institucional a grupos de agricultores "inovadores" ocupa uma 
interface entre o nível da ação individual e o nível da ação pública, 
oferecendo novas alternativas para os serviços de extensão agropecuária. 
Este tipo de metodologia, representa um progresso com relação à 
dispositivos descendentes (extensão rural clássica, training and visit) ou à 
sistemas bastante rígidos ou exigentes em registros, como as redes de 
propriedades de referência. No entanto, tal apoio a grupos de 
experimentação, não deixa de ser exigente em termos de recursos humanos, 
em particular para o acompanhamento metodológico (formação e 
monitoramento). (SABOURIN et alli s/data p.2)

Essa abordagem oferece pistas de renovação não só dos métodos de extensão 
rural, mas das políticas públicas tratando da inovação agropecuária. A 
proposta funciona essencialmente para processos de manejo localizado da 
inovação via abordagens participativas, levando em conta a realidade e a 
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especificidade local na sua diversidade e complexidade. Neste sentido, pode 
adequar-se aos mecanismos de descentralização das políticas de apoio à 
agricultura e à emergência crescente de novos afores do desenvolvimento 
rural (secretarias e conselhos municipais, ONG, cooperativas de técnicos e 
de crédito e, obviamente, organizações de produtores)" (SABOURIN et alli 
s/data p.2.)

É  neste  Universo  que  experiências  como  o  CTADS  construirão  sua  trajetória  para 

delinear um novo processo de formação técnica.

Ao articular esta visão inovadora à formação de quadros dentre os próprios jovens dos 

assentamentos, este curso, assim como outras experiências do PRONERA, cria um vínculo 

importante entre a educação e o fazer produtivo, e abre possibilidades para que estes jovens, 

ao pensarem o campo sob novos padrões possam, também, pensar a si mesmos de forma 

inovadora,  como  sujeitos  do  campo,  agricultores  familiares,  camponeses  ou  outras 

denominações que possam criar.

2.7 A EDUCAÇÃO COMO CAMINHO IMAGINÁRIO PARA A TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL

2.7.1 Educação como Território Multidisciplinar em disputa

Educação é um fenômeno complexo e processual que implica na interação de diferentes 

sujeitos para a realização de aprendizagem.

é o nome que damos a este permanente processo de troca de conhecimentos 
e experiências entre os seres humanos. A partir da educação nos 
informamos, aprendemos a organizar o pensamento, usar a imaginação 
criativa, construímos nossos valores e crenças e fortalecemos nosso corpo e 
nosso espírito. (DANSA et alli 2005 p.l)

Segundo Gatti (2002 p. 13) 

"Esse campo envolve... a interação complexa de todos os fatores implicados 
na existência humana, desde o nosso corpo até as nossas ideologias, num 
conjunto único, porém em constante processo simultâneo de consolidação, 
contradição e mudança."

O que é e como se dá a aprendizagem, e o como compreender e organizar os processos 

educativos, entretanto, são concepções que variam para diferentes autores e correntes.
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Outro aspecto relevante  é como são vistos estes processos do ponto de vista de sua 

interação com as experiências vividas e por viver. A informação já existente na construção 

cognitiva do sujeito  e aquela  que lhe chega,  num momento posterior.  Os modelos  podem 

apontar para processos de substituição, incorporação a esquemas pré-existentes ou construção 

de formas alternativas de apreensão (Lima 1984 p. 17-18). Há processos mediados por crises 

de  desestruturação  e  reestruturação  que  se  misturam  a  componentes  afetivos,  seja  por 

processos internalizados  pelo sujeito  (La Taille  et.  alli  1992 p.  90),  seja  por interferência 

direta da sociedade, de forma, mais ou menos consciente, e mais ou menos crítica para os 

indivíduos.

O que podemos depreender das várias interpretações do que seja a aprendizagem é que 

ela é um fenômeno complexo, que implica em condições decorrentes da dimensão biopsíquica 

do ser humano (desenvolvimento psicogenético) e das condições do seu meio ambiente social 

e cultural (antropossocial). Diferentes pesos serão dados, por diferentes correntes, a um e a 

outro  componente  e  isto  condicionará  o  caminho  como  se  organizarão  os  processos 

educativos e para onde se dirigirão os esforços dos responsáveis por eles, sejam individuais 

ou coletivos.

O papel do indivíduo no seu processo de aprendizagem pode ser visto como receptivo e 

reprodutivo (behaviorismo) como ativo e construtivo (construtivismo, sócio construtivismo, 

emancipacionismo).

A educação, porém, não é só um processo individual. Ela é também uma 
forma de construir as relações dentro de um grupo, seja a comunidade, a 
sociedade ou a espécie humana. (DANSA et ali i 2005 p. l)

A cada forma de enxergar a sociedade corresponderá uma forma diferente de pensar o 

processo educativo nas suas dimensões de aprendizagem e ensino, de educador e educando.

A  importância  dos  processos  de  transmissão,  construção  e  imitação,  competição  e 

cooperação,  criatividade  e  reprodução,  liberdade  e  disciplina  no  processo  de  ensino-

aprendizagem serão diferentes,  de acordo com a concepção com a qual se trabalha o que 

refletirá na organização dos métodos educativos e no lugar do professor e do aluno, em cada 

processo.

De  uma  maneira  geral,  sobressaem  de  um  lado,  uma  noção  mais  instrumental  do 

processo educativo, centrada na importância do saber instituído e no valor da autoridade como 

depositário deste saber e garantidor da disciplina, da transmissão como processo central da 

comunicação,  da  competição  como  forma  de  estímulo  à  motivação  e  da  competência 
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reprodutiva  como  objetivo.  De  outro  lado  temos  os  que  trabalham  com  a  noção  de 

conhecimento como construção individual e social, vivenciada pelo aluno com a mediação, 

maior ou menor, de um professor, de materiais pedagógicos e da experiência vivida, com um 

foco mais criativo, centrado na liberdade e tendo a cooperação como foco. (Resende, 1999 pp. 

56-59)

Outro  aspecto  importante  é  o  peso  dado à  educação  como fenômeno  individual  ou 

social.

Todos reconhecem que ela é, ao mesmo tempo, individual, porque a aprendizagem tem 

seu locus no sujeito, e social,  porque este sujeito não está só, se encontra vinculado a um 

grupo, comunidade ou sociedade, que existe num determinado contexto espacial e num tempo 

histórico, também determinado. O peso e a forma como a sociedade atua na construção do 

indivíduo varia para as diferentes correntes teóricas. (La Taille et alli 1992 p. 11)

Como  fenômeno  social,  a  educação  é,  também,  comunicação.  Neste  sentido,  a 

linguagem  é  um  fenômeno  fundamental  para  a  construção  dos  processos,  tanto  de 

aprendizagem como de ensino. O próprio pensamento do sujeito dependerá da linguagem para 

se elaborar e reelaborar permanentemente, (Vigotsky 1991 p. l) e o papel da comunicação e da 

linguagem, bem como da competição e da cooperação como estimuladores das motivações 

para a aprendizagem, também serão questões importantes colocadas no cenário educativo (La 

Taille et alli p. 19), bem como a capacidade de simbolizar e representar o mundo.

Outra reflexão importante é a da questão da construção dos valores, da moral e da ética 

na formação dos sujeitos individuais e coletivos. Esta reflexão, como as demais, também não 

encontrará consenso entre os autores, embora seja considerada relevante por quase todos. Para 

uns  a  questão  moral  e  a  cognitiva  encontram-se  dissociadas,  ocorrendo  em  processos 

distintos, enquanto para outros estão intimamente ligadas à formação geral do sujeito.  (La 

Taille et alli p.48)

Do ponto de vista sociológico, a educação pode ser vista como fator de reprodução ou 

transformação  de  símbolos,  comportamentos,  atitudes  e  valores  de  uma  determinada 

sociedade, pode ser entendida como universal ou apropriada por processos complexos de lutas 

e conflitos no interior do grupo social, aprisionadora ou libertadora do sujeito em relação às 

instituições sociais.

No que todos concordam é na relevância de seu papel para a construção social.

Alguns grupos têm participação fundamental nesse processo educativo como 
a família, os amigos, as entidades religiosas, o estado, embora possamos 
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também aprender com os problemas, os inimigos e com os estranhos. 
Chamamos a esses processos, que não tem nenhum tipo de planejamento ou 
controle específico, de educação pela vida. Todos aprendem com a vida. Isto 
é uma condição necessária para estarmos vivos.
( DANSA, 2005 et alli p. l)

Outro aspecto importante é onde se dá a educação, quais são os espaços onde ela se 

processa e para que se educa. Todos concordam que ela tem uma dimensão formadora do 

sujeito e outra que a socializa.  Assim há correntes que a associam à vida como um todo, 

outras ao trabalho, à formação cultural ampla, à formação política ou moral.

Há, ainda, os que priorizam a escola como locus da educação, havendo aqueles que 

entendem que a escola deseduca e nem sequer deveria existir. Por outro lado, a compreensão 

do sentido da escola, das relações no seu interior são, também, bastante diversificados.

Assim,  a  educação,  do ponto de vista  das idéias e teorias,  pode ser vista  como um 

território  em disputa,  por  diferentes  correntes  psicológicas,  pedagógicas,  antropológicas  e 

sociológicas que buscam ressaltar um olhar particular sobre o processo, olhar este que não 

para na educação, mas marca sua inscrição a diferentes projetos instituídos ou instituintes de 

homem, mundo, natureza e sociedade e sua interação com os demais campos disciplinares.

2.7.2 Educação Formal e Educação Popular, algumas distinções

Nas sociedades mais complexas existem organizações responsáveis pela 
educação e o Estado tem um controle maior sobre esses processos. Em 
muitos casos a educação é diferenciada para diferentes sujeitos de acordo 
com a casta, classe social, a divisão do trabalho, a idade ou o gênero, por 
exemplo. DANSA, 2005 et alli p.1)

O sistema educacional brasileiro está organizado em dois grandes níveis: a Educação 

Básica e o Ensino Superior. A Educação Básica é subdividida em Educação Infantil (creches 

para as crianças até 3 anos e pré escolas para crianças de 4 a 6 anos). Ensino Fundamental 

(com oito anos de duração) e o Ensino Médio de, no mínimo, 3 anos.

A organização da educação básica é flexível para atender aos jovens e adultos e aos 

portadores  de  necessidades  educativas  especiais.  A  Educação  Profissional  é  opcional  e 

complementar  à Educação Básica,  podendo ser cursada concomitante  ou posteriormente à 

mesma.
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O sistema de ensino  brasileiro  admite  a  participação  da  iniciativa  privada,  mas  sua 

oferta pública e gratuita no nível fundamental é direito dos cidadãos e dever do Estado que 

deve definir  os conteúdos da educação (currículo),  avaliar  os  resultados  desse processo e 

garantir que todas as crianças e jovens freqüentem a escola. Todas as escolas devem obedecer 

aos  mesmos  programas,  referentes  às  diferentes  faixas  etárias,  respeitadas  algumas 

especificidades. Também é responsabilidade do Estado manter escolas, pagar professores e 

garantir o acesso e permanência da população mais carente à educação.

Em 2002, cerca de 56 milhões de brasileiros participavam desse sistema educacional. 

Mais de 3 milhões de pessoas cursavam o ensino superior, mas a grande maioria - 53 milhões 

encontrava-se em processos de escolarização básica, 88% dos quais o fizeram em instituições 

públicas de ensino. 8

Existem leis específicas para reger a educação como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei n° 9394/96.) que retrata os objetivos e princípios da Educação no país. Há, 

também, o Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01) que define as metas e prioridades 

para a educação num período de 10 anos e os mecanismos de avaliação desse processo. Cada 

estado tem, também, seus planos decenais e legislações específicas para a sua implementação. 

Há ainda,  as  Políticas  Públicas  específicas  como para transporte,  construção de escolas  e 

outras e um Ministério específico para lidar com essas questões: O Ministério da Educação 

(MEC).

No Brasil a educação funciona no chamado sistema de colaboração, que determina que 

aos municípios cabe a principal responsabilidade pela implementação do ensino fundamental, 

aos estados a do Ensino Médio, enquanto o Ensino Superior pode ser tanto responsabilidade 

da Federação como dos Estados.

O investimento feito pelo Estado em educação, em qualquer país, garante ao sistema 

governamental uma forte capacidade de controle sobre a formação do padrão cultural daquele 

grupo, reforçando crenças e valores consagrados e sua transmissão para as crianças e jovens 

daquela população que freqüentam a escola.

8 IBGE. Censo 2000

 INEP. Mapa do analfabetismo no Brasil. Brasília, 2003.

 IBGE. PNAD, organizados por MARTINS, Roberto Borges. Desigualdades raciais no Brasil. 

Brasília, IPEA, 2001 (www.ipea.gov.br/pub/Desigualdades_raciais.ppt) lln

http://www.ipea.gov.br/pub/Desigualdades_raciais.ppt
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A este processo damos o nome de Educação Formal. A educação formal, aquela que se 

tem na  escola  dentro  dos  padrões  regulares  descritos  na  Lei,  9394/96 tende  a  refletir  os 

padrões culturais dominantes dentro de uma sociedade. 

Segundo o texto síntese do Grupo Temático de Educação do Campo do Condraf,
"Educação formal - são aquelas iniciativas dirigidas à escolarização da 
população nos diferentes níveis de ensino: básico (infantil, fundamental, 
médio e profissional) e superior, organizados pela rede pública, privada ou 
comunitária. ( CONDRAF apud DANSA et alli 2005, p. 2)

Em termos antropológicos a educação tem uma função fundamental que é a de mediar 

as relações entre as novas gerações e o saber socialmente construído.

Carlos Brandão em seu livro O que é educação (1981) aponta a importância da relação 

entre educação e cultura. Um exemplo trazido pelo autor é o dos índios americanos quando do 

convite dos governadores brancos para que enviassem seus jovens para estudar nas escolas 

brancas.

 Assim diz a carta: 

“... muitos de nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do Norte 
e aprenderam toda a vossa ciência, mas, quando eles voltavam para nós , eles 
eram maus corredores, ignorantes da vida na floresta e incapazes de suportar 
o frio e a fome. Não sabiam caçar o veado, matar o inimigo e construir 
cabana e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente 
inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como 
conselheiros." (Carta do Cacique Seattle in Brandão, 1981 p. 8)

Deste ponto de vista, a educação é um processo de identificação cultural, feito a partir 

das  práticas  desenvolvidas  por  um grupo  e  transmitidas  às  gerações  futuras,  que  dizem 

respeito  à  forma  de  se  relacionar,  tanto  socialmente  como  com a  natureza,  garantindo  a 

continuidade e o sucesso dessas relações.

"A educação existe no imaginário das pessoas e na ideologia dos grupos 
sociais e, ali, sempre se espera, de dentro, ou sempre se diz, para fora, que 
sua missão é transformar sujeitos e mundos em alguma coisa melhor, de 
acordo com as imagens que se tem de uns e de outros... mas na prática a 
mesma educação que ensina pode deseducar e pode correr o risco de fazer o 
contrário do que pensa que faz, ou do que inventa que pode fazer, "eles 
eram, portanto, totalmente inúteis”... (BRANDÂO, 1981 p. 12)

O que significa que existe uma forte relação entre educação e poder, ou seja, a educação 

tem  um  forte  papel  político,  podendo  se  tornar,  também,  instrumento  de  estranhamento 

cultural.
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O equilíbrio entre o passado e o futuro, na realidade de um determinado grupo social, 

passa,  entre  outras  questões,  pela  forma  como  a  geração  presente  elabora  sua  própria 

mediação entre a tradição e o novo. Neste sentido, conhecer a tradição e ter acesso ao novo, 

ter elementos para valorizar a tradição e incorporar aquilo que, de fato, pode ser útil para o 

seu futuro, são aspectos importantes desta construção.

Entretanto,  nem sempre o novo é algo que vem somar à tradição para melhorar as 

relações de um povo. Este novo pode ser também, instrumento de dominação.

Assim,  podemos nos perguntar:  Poderá a educação ser um processo de tomada de 

consciência ao invés de adestramento mental? Poderá ela se colocar a serviço da liberdade e 

da transformação social ou terá como vocação aprisionar o ser humano numa determinada 

tradição ou num contexto de dominação?

É sabido que a educação reflete, especialmente, em sua estrutura formal, o 
retraio da organização social e do modelo de desenvolvimento dominante 
numa determinada sociedade.
Quando não há contradição entre os interesses gerais do povo e os do Estado 
a educação toma-se um grande instrumento de fortalecimento dos vínculos e 
da coesão social do grupo.
Se, no entanto, existem conflitos de interesse entre grupos sociais que lutam 
entre si para impor diferentes crenças e valores, e o Estado é o reflexo da 
dominação de uns sobre outros, então a educação refletirá as correlações de 
força entre os diversos segmentos em luta e será determinada pelas 
conveniências dos que detém o poder de decisão e determinará, de forma 
indireta, o tempo que cada grupo ou classe social conseguirá ter "fôlego" 
para permanecer na escola, em outras palavras, os índices de evasão escolar. 
(DANSA et alli 2005 p.3)

A educação pode ser um forte instrumento de manutenção e conservação do poder. Este 

é um dos principais motivos pelos quais o índice de analfabetismo é tão grande nos países 

subdesenvolvidos.

As  taxas  de  analfabetismo  no  Brasil,  por  exemplo,  confirmam  a  regionalização  da 

desigualdade social  brasileira.  Em todo o País, em 2000, o analfabetismo absoluto atingia 

mais de 16 milhões de pessoas com mais de 15 anos (13,6% desse grupo etário). Na Região 

Nordeste  este  índice  elevava-se para 26,2%, enquanto  no Sul  era  de 7,7%. Considerando 

apenas  a  população  que vive nas  zonas  rurais  do País,  29,8% dos jovens e adultos  eram 

analfabetos  absolutos,  enquanto  nas  zonas  urbanas  o  índice  era  de  10,2%.  A  zona  rural 

nordestina registrava índice de analfabetismo absoluto de 42,6%, o maior do País.

Os índices de analfabetismo também revelam outras formas de desigualdade, a começar 

pela diferença de rendimento. Em 2001, o índice de analfabetismo entre as pessoas que vivem 
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em  famílias  com  rendimento  entre  cinco  e  dez  salários  mínimos  mensais  era  de  4,7%, 

enquanto que nas famílias com renda inferior a um salário mínimo mensal essa taxa subia 

para 28,8%.

Entre a população negra, a taxa de analfabetismo era de 20%, contra 8,3% da branca.

O maior  contingente  de  analfabetos  (48,7%)  encontrava-se  nos  grupos  etários  mais 

idosos, com pessoas de idade igual ou maior  há 50 anos. Mas o analfabetismo não é um 

fenômeno do passado, restrito aos idosos: entre as pessoas não alfabetizadas em 2000, quase 2 

milhões eram jovens entre 15 e 24 anos, e 1,4 milhão eram adolescentes de 10 a 14 anos.

Certa equidade de gênero no acesso à alfabetização foi alcançada nas faixas etárias mais 

jovens, mas não nos grupos de idade mais avançada, o que fez com que as mulheres ainda 

fossem a maioria (51%) entre os analfabetos computados em 2000. 

Todavia, a educação, especialmente a não formal, pode, também, se tornar um potente 

instrumento de transformação social. Foi pela via da educação não formal, por exemplo, que 

povos como os da África do Sul se levantaram contra o preconceito e a apartheid e retomaram 

sua  liberdade  e  seus  valores.  Nesse  caso,  não  foi  a  educação  das  escolas,  mas  aquela 

construída  pelo  próprio  povo,  nos  movimento  sociais,  que  contribui  para  ampliar  a 

consciência e cidadania do povo.

Segundo o texto síntese do grupo temático de educação do campo do Condraf

"Educação não-formal: são aquelas iniciativas dirigidas para a organização 
comunitária, produtiva, sindicais, política, cultural, religiosa, geralmente 
organizadas pelos movimentos sociais, ONG'S, pastorais, instituições de 
assistência técnica e pesquisa e outras entidades da sociedade civil." Esta 
definição mescla-se com aquilo que chamamos de educação popular, que 
tem um importante papel nos processos de transformação social. Um dos 
principais educadores a pensar a educação popular foi um Brasileiro 
chamado Paulo Freire. (DANSA et alli 2005 p.4)

Amplamente praticada nos países da América Latina, sobretudo no Brasil, a educação 

popular engloba, além da alfabetização, a busca da conscientização do cidadão e a igualdade 

social.  Segundo dados recentes do Instituto Paulo Freire, de São Paulo, a América Latina 

continua a ser a região com o maior número de centros dedicados ao estudo e aplicação da 

educação popular.  Foi no espaço de exclusão social  que ela floresceu e somos autoridade 

mundial nesse modelo de educação. (Gadotti s/ data p.3)
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A força da educação está em poder distorcer ou ampliar a consciência daqueles que 

dela participam. Tanto pode fazer parecerem justas e naturais situações injustas, impostas pela 

visão de mundo de um grupo dominante, como pode criar uma dimensão crítica e auto-crítica, 

que amplie nossos horizontes, fazendo-nos perceber, mais claramente, o outro a nós mesmos e 

os caminhos para a construção de um mundo melhor.

Um autor importante, neste quadro, é Gramsci que discutiu o papel da educação como 

instrumento de luta de resistência da classe trabalhadora à Educação dominadora controlada 

pela classe dominante.  Inserida nesta dimensão da luta  de classes,  a educação,  desde que 

apropriada pela classe trabalhadora, pode se tomar um instrumento de resistência cultural e de 

tomada de consciência da classe dominada de sua dominação, bem como espaço de criação de 

mecanismos de resistência  ou transformação da própria dominação.  As idéias de Gramsci 

certamente são precursoras da Educação Popular. (Gramsci (2004 p. 34).

Uma educação libertadora deverá ter como principal característica reforçar a 
capacidade crítica e criativa dos estudantes e sua participação nos processos 
de construção do conhecimento e organização do poder, bem como reforçar 
os valores culturais que constituem a raiz dos grupos em luta e o projeto de 
sociedade pelo qual lutam. (DANSA et alli 2005 p. 4)

2.7.3 Educação Transformadora- Uma Visão do Território

Neste  trabalho,  estaremos  olhando  a  educação  de  sua  perspectiva  transformadora, 

emancipatória ou libertadora, produtora de mudanças na forma dos sujeitos interpretarem e 

agirem sobre a sua realidade e construírem suas relações com os outros homens natureza e a 

tradição. (Freire 1985)

Entendemos  que  um  olhar  complexo  sobre  as  diferentes  formas  de  interpretar  os 

fenômenos da aprendizagem, do ensino e da educação como instituição social pode contribuir 

para o alargamento da nossa compreensão do fenômeno educativo e de sua reflexão na práxis 

das  experiências  concretas.  Esta  compreensão  pode  iluminar  os  diferentes  momentos  e 

sentidos que diferentes sujeitos, num mesmo processo, podem ter e nos quais podem balizar, 

de forma consciente ou inconsciente, suas ações e o diálogo entre eles.

De uma forma definitiva não é possível a um indivíduo sobreviver sem nenhum vínculo 

com as  tradições  do seu grupo ou sociedade.  Entretanto,  a  mera  relação  com a tradição, 

embora necessária, não é suficiente para que possa surgir o novo, imprescindível na relação 

entre  o homem e o meio,  em constante  mutação  em que vive a  espécie  humana,  mesmo 

quando consideramos as situações mais estáveis.
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Compreender  o  sentido  de  um  determinado  processo  educativo  só  é  possível  na 

compreensão do sentido da cultura do grupo, da sua configuração de classes ou hierarquias 

como sociedade e do sentido que este grupo ou sociedade projeta para si no futuro, ou seja, o 

seu modelo de desenvolvimento.

A tradução deste projeto, de suas representações e valores, de seu modo de ser, de uma 

geração para outra, dentro de uma mesma categoria social ou de uma categoria social para 

outra, dentro ou entre grupos, é o que chamamos processo de ensino.

"Assim, tudo o que é importante para a comunidade e existe como algum 
tipo de saber, existe também como modo de ensinar. Mesmo onde ainda não 
criaram escola, ou nos intervalos dos lugares onde ela existe, cada tipo de 
grupo humano cria e desenvolve situações, recursos e métodos empregados 
para ensinar às crianças, aos adolescentes e, também, aos jovens e adultos, o 
saber, a crença, os gestos que os tomarão um dia o modelo de homem ou 
mulher que o imaginário de cada sociedade - ou mesmo de cada grupo mais 
específico dentro dela - idealiza, projeta e procura realizar." (Brandão 1981 
p. 22)

Neste sentido, o formato que a educação terá e a forma como se construirão os papeis, 

sempre presentes, de educador e educando, depende do projeto ou projetos que a sociedade 

tem  de  futuro,  de  homem  e  de  mundo.  A  educação  transformadora,  emancipatória  ou 

libertadora  é  aquela  que  se  vincula  a  um projeto  de sociedade  que  coloca  o homem e a 

humanidade e o processo de humanização de suas relações sócio-ambientais como sentido 

fundamental  da  socialização  e  da  vida  em  grupo  e,  conseqüentemente,  da  educação, 

priorizando uma postura ético-cooperativa em detrimento de uma técnico-competitiva.

Na perspectiva da construção social como construção histórica, a educação dentro deste 

projeto, se organiza como um processo de troca de saberes e experiências onde todos são 

educadores e educando.

Assim, diz Paulo Freire (1996)

"Do ponto de vista democrático em que me situo, mas também do ponto de 
vista da radicalidade metafísica em que me coloco e de que decorre minha 
compreensão do homem e da mulher como seres históricos, inacabados e 
sobre o que se funda minha inteligência do processo de conhecer... Ensinar 
inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. 
Foi assim, socialmente aprendendo que, ao longo dos tempos, mulheres e 
homens perceberam que era possível-depois preciso- trabalhar maneiras, 
caminhos, métodos para ensinar." (FREIRE, 1996, P.23)

E José Marti sobre um processo de educação política de exilados
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"Uns aprendem a ler e escrever em uma mesa, e outros, estudando e 
corrigindo as dissertações uns dos outros, nadam no mais profundo do 
coração humano e procuram, para a luz do juízo e o bem do país, o oculto e 
o verdadeiro que mal e mal se entrevê nas páginas da história."  (MARTI, 
2001, v. 5, p. 252)

Falar de educação,  neste sentido, é falar de uma educação que se dá dentro de uma 

determinada  tradição,  dentro  de  um contexto  social  histórico,  com conteúdo  político.  No 

nosso caso dentro da sociedade capitalista.

Todavia,  de dentro da sociedade capitalista,  pode-se lançar  diferentes  olhares para a 

educação. É possível lançar um olhar que reforce a tradição, ou um outro que a questione. É 

ainda possível  lançar  um olhar  mais  complexo que investigue na tradição  o que,  de fato, 

funciona, na perspectiva do que a sociedade projeta para si, e o que precisa sofrer alterações, 

definindo a cada momento as rupturas e continuidades necessárias, as alianças possíveis e as 

contradições suportáveis, para promover as transformações, na radicalidade que elas exigem, 

de todos e de cada um.

"Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática 
educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a 
educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que, além do 
conhecimento dos conteúdos, bem ou mal ensinados e/ou aprendidos, 
implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 
desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só 
uma ou só outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora, nem apenas 
desmascaradora da ideologia dominante." (FREIRE, 1996 p. 98-9

Todo  processo  educativo  tem,  em  algum  grau,  estes  olhares  embutidos,  embora 

normalmente  um deles  predomine  sobre o outro.  Diferentes  olhares,  entretanto,  levarão  a 

diferentes formas de conhecer e agir sobre o mundo e, neste sentido, torna-se importante que 

cada  educador  tenha  consciência  do  seu  olhar  e  possa  ser  coerente  com ele  nas  práticas 

educativas que desenvolve. Não se trata, aqui, apenas de uma questão lógica, mas de uma 

questão  ética.  Em  diferentes  momentos,  em  diferentes  situações  e  momentos  históricos, 

diferentes grupos poderão ser considerados aliados ou antagonistas.

 Assim ilustra Freire esta situação:

"Seria demasiado ingênuo, até angelical da nossa parte esperar que a 
"bancada ruralista" aceitasse quieta e concordante a discussão nas escolas 
rurais e mesmo urbana do país, da reforma agrária como projeto econômico, 
político e ético da maior importância para o próprio desenvolvimento 
nacional. Isso e, tarefa para educadoras e educadores progressistas cumprir, 
dentro e fora das escolas. E tarefa para organizações não-governamentais, 
para sindicatos democráticos realizar. Já não é tão ingênuo esperar, porém, 
que o empresariado que se moderniza, com raízes urbanas, adira à reforma 
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agrária. Seus interesses na expansão do mercado o fazem "progressista" em 
face à reação ruralista. O próprio comportamento progressista do 
empresariado que se moderniza (entretanto), progressivo em face da 
truculência retrógrada dos ruralistas, se esvazia de humanismo quando da 
confrontação entre os interesses humanos e os do mercado." (FREIRE, 1996 
p. 100)

Entendemos  que,  na  perspectiva  de  compreender  as  transformações  e  a  educação 

transformadora, nos seus diversos níveis, um dos conceitos centrais é o de autonomia.

Segundo Castoriadis (2000)

o projeto revolucionário trata fundamentalmente da construção de uma 
sociedade autônoma, com sujeitos autônomos , construída por indivíduos 
mais ou menos autônomos, forjados numa sociedade não autônoma , para a 
autonomia de todos. (CASTORIADIS, 2000 p. 98)

Assim, o conceito de autonomia como capacidade de auto-produção do sujeito e dos 

grupos  frente  à  sociedade  instituída,  ganha  importância  na  medida  em  que  as  classes 

oprimidas começam a construir seus próprios caminhos imaginários para se educar. Neste 

estudo estaremos trabalhando na análise de uma experiência concreta, construída a partir dos 

fundamentos teóricos da Educação do Campo, uma pedagogia construída pelos movimentos 

sociais do campo em luta para transformar a realidade rural.

2.7.4 Autonomia e Educação

“O conceito de autonomia está historicamente ligado a ação dos movimentos 
de transformação social de caráter anarquista e socialista e remonta ao final 
do século XVIII início do século XIX.” (MARTINS, 2007 p. 8)

Dentro dos movimentos políticos do início do século XIX, autonomia diz respeito à 

liberdade dos trabalhadores e remete à tomada por eles da gestão das oficinas e das fábricas, 

como na Comuna de Paris. Refere-se, também, aos processos pelos quais se deu a organização 

dos trabalhadores nos processos revolucionários do século XX. ( Martins, 2007 P.2 )

Do ponto de vista político  e administrativo,  o termo tem um vínculo direto com as 

idéias de auto-gestão, co-gestão, e participação social em seus diversos matizes.

A crítica dos movimentos revolucionários de caráter socialista como a de Castoriadis, 

trouxe  o  conceito  para  um  nível  mais  amplo,  colocando-o  no  centro  do  processo 

revolucionário.  A  principal  razão  para  o  fracasso  dos  regimes  socialistas  foi  a  perda  da 

autonomia  dos  trabalhadores  e  de  suas  instituições,  que  foram  submetidas  a  um  Estado 

totalitário.
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Na educação, a discussão da autonomia vai entrar na escola por duas vias 
principais: a da gestão do processo pedagógico, conduzida pela Pedagogia 
Institucional e no questionamento das relações professor aluno pela via das 
Pedagogias ativas e libertárias. (MARTINS, 2007 p. 24)

Com relação à gestão,  é a corrente  liderada por George Lapassade e Michel Lobrot 

quem conduzirá à necessidade de promover,  na escola,  uma rearticulação que a aproxime 

mais de si mesma que das intervenções externas, propondo uma reconfiguração e o trabalho 

com os grupos escolares, a gestão pelos conselhos de classe e outros aspectos importantes 

para que a escola tenha mais consciência de si e de suas necessidades.

No caso da relação professor aluno, autonomia é, em diferentes níveis, e por diferentes 

caminhos,  trazer  o aluno mais  para dentro do processo de construção do conhecimento  e 

ampliação da sua participação ativa na gestão de seu processo pedagógico, diminuindo um 

pouco ou totalmente, dependendo da linha, o peso da autoridade do professor, entendida como 

continuidade da autoridade paterna, que impede o aluno de pensar e construir por si mesmo.

Mais  recentemente,  especialmente  nos  países  periféricos,  diferentes  experiências  de 

educação popular têm levado ao questionamento sobre a autonomia e a retomada do conceito 

como capacidade dos educando de desenvolverem uma consciência crítica de sua situação de 

opressão para que possam construir uma nova consciência social que os vincule a um novo 

projeto de sociedade. (Gadotti s/data p. 2).

Também em nível dos órgãos formais que compõem o sistema de governança global, o 

termo autonomia foi apropriado, no sentido da construção de um processo de descentralização 

do poder político e financeiro dos Estados sobre os sistemas de ensino, tendo, na Escola, um 

impacto pouco positivo, uma vez que esta passa a ter que gastar parte do seu tempo buscando 

recursos para garantir sua existência, o que a afasta, ainda mais, dos processos pedagógicos e 

a coloca, em muitos casos, em situação de dependência de determinados setores da sociedade. 

Nestes casos, a escola deve construir  um projeto político pedagógico e construir parcerias 

para sustentá-lo. (Chauí 1990 pp. 2-5)

A questão da autonomia escolar, a nosso ver, é falsa, uma vez que a escola não dispõe 

de autonomia política e nem mesmo curricular, o que significa que o Estado detém o controle 

social e se desonera de sua responsabilidade financeira, esta é, pelo menos, a tradução que 

tem sido dada, no Brasil, às propostas internacionais em todos os níveis, da universidade ao 

ensino fundamental. Por outro lado, não existe nenhum debate sobre desonerar o contribuinte 

dos  impostos  que,  supostamente,  serviriam  para  atender  à  educação,  uma  das  funções 
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constitucionais do Estado, de forma que fica a questão de quem terá os recursos para prover a 

educação,  que tipo de educação ela será e se esta pseudo autonomia,  não implicará numa 

ampliação  da  dependência  da  educação  às  exigências  do  mercado  sendo,  portanto,  uma 

educação de caráter, fundamentalmente, instrumental.

Assim, o sentido de participação social, entendida como participação política, perde-se, 

totalmente,  nas  necessidades  de  organizar  a  gestão  para  a  sobrevivência,  encontrada  pela 

escola.

Paulo  Freire,  um  dos  principais  pedagogos  da  transformação  social,  em  seu  livro 

Pedagogia da autonomia, quando reflete sobre a educação e seus pressupostos afirmam:

“...é uma imoralidade, para mim, que se sobreponha , como vem se vem 
fazendo, aos interesses radicalmente humanos os do mercado. " (FREIRE, 
1996. p. 101)

"Ao reconhecer que, precisamente porque nos tomamos seres capazes de 
observar, de comparar, de avaliar, de escolher, de decidir, de intervir, de 
romper, de optar, nos fizemos seres éticos e se abriu para nós a 
probabilidade de transgredir a ética, jamais poderia aceitar a transgressão 
como um direito, mas como uma possibilidade. Possibilidade contra que 
devemos lutar e não diante da qual cruzar os braços. Daí minha recusa 
rigorosa aos fatalismos quietistas que acabam por absorver as transgressões 
éticas em lugar de condená-las. Não posso virar conivente de uma  ordem 
perversa, irresponsabilizando-a por sua malvadez, ao atribuir a "forças cegas 
e imponderáveis" os danos por elas causados aos seres humanos.A fome 
frente a frente à abastança e o desemprego no mundo, são imoralidades e não 
fatalidades como o reacionarismo apregoa com ares de quem sofre por nada 
fazer." ( FREIRE, 1996 p. l O l)

Ter  a  questão  da  autonomia  no  centro  do  processo  educativo,  implica  em  alguns 

posicionamentos que entendemos ser importante explicitar.

O primeiro é que trabalha-se na perspectiva de pensar uma educação que acredita que o 

homem não é dominado pela história, mas intervém no processo histórico.

Como diz Freire :

“O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe 
numa posição em face do mundo que não é de quem não tem nada a ver com 
ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem se adapta, mas a de 
quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, 
mas sujeito, também, da História." (FREIRE, 1996, p. 54)

Outro aspecto importante é a condição de inacabamento histórico do homem e de sua 

condição ética e sua importância para a construção social do ser humano que faz com que a 

educação seja sempre concebida, simultaneamente, como formação técnica, política e ética.
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"Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre homens e mulheres o 
incabamento se tornou consciente... A invenção da existência a partir dos 
materiais que a vida oferecia levou homens e mulheres a promover o 
suporte, em que os outros animais continuam em mundo... O suporte veio 
fazendo-se mundo e a vida existência, na proporção que o corpo humano 
vira corpo consciente, captador, apreendedor, transformador, criador de 
beleza e não "espaço" vazio a ser enchido de conteúdo.....capazes de grandes 
ações, de dignificantes testemunhos, mas capazes também, de impensáveis 
exemplos de baixeza e de indignidade. Só os seres humanos que se tomaram 
éticos podem romper com a ética."(FREIRE, 1996 p. 52)

Neste sentido, o autor desenvolve a idéia de que existir é assumir o direito e o dever de 

optar,  lutar,  se  colocar  diante  do  mundo,  portanto  ser  um ser  político,  ter  esperança.  A 

educação formadora, a educação ética é fundamental.

"E tudo isso nos traz de novo à imperiosidade da pratica formadora de 
natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz de novo à radicalidade da 
esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é 
possível intervir para melhorá-las. (FREIRE, 1996, p. 52)

É o que encontramos, também, em outros educadores populares como em José Marti.

Liberdade é o direito que todo homem tem de ser honrado e de pensar e falar 
sem hipocrisia. Na América não se podia ser honrado, nem pensar, nem 
falar. Um homem que oculta o que pensa ou não se atreve a dizer o que 
pensa, não é um homem honrado. Um homem que obedece a um mau 
governo, sem trabalhar para que o governo seja bom, não é um homem 
honrado. Um homem que se conforma com obedecer a leis injustas e permite 
que o país em que nasceu seja pisado por homens que o maltratam não é um 
homem honrado. O menino, desde que pode pensar, deve pensar em tudo o 
que vê, deve padecer por todos os que não podem viver com honradez, deve 
trabalhar para que possam ser honrados todos os homens e deve ser um 
homem honrado. (Martí, 1995, p. 4).

Essa opção Pedagógica, de base existencialista, é um traço marcante nas Pedagogias 

libertadoras e emancipatórias e implica na responsabilidade do ser humano com sua formação, 

com a formação do mundo, dos homens e da própria história. Formação esta que é técnica, 

ética e política. Autonomia, aqui é entendida, como na teoria marxista, como desalienação, 

como tomada de consciência e forma de se colocar no mundo, mas também como capacidade 

de problematizar este mesmo mundo, de colocar em xeque o que está dado, preestabelecido, 

instituído, no dizer de Castoriadis, de liberar as forças do imaginário radical e social para 

produzir a mudança revolucionária.

Neste sentido, o homem como ser histórico, crítico, criativo e autônomo, ao se assumir 

como educador, assume a responsabilidade, não de transferir conhecimentos a um outro, mas 
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de construir  conjuntamente  o conhecimento,  o  mundo a  história,  a  si  mesmo e  ao outro, 

assumindo-se como um ser ético, como um ser de exemplo, como ser que assume seu papel 

de forma responsável, comprometida, apaixonada e que luta pela sua qualificação e pela sua 

valorização,  da educação e  do homem,  nas  diversas  situações  e  espaços  pedagógicos  que 

vivencia, fazendo bem o que faz e ampliando, cada vez mais, sua consciência da sociedade e 

do mundo. (Freire 1996 p. 53)

"Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo 
mundo não é predeterminada, preestabelecida. Que o meu "destino" não é 
um dado mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso 
me eximir. Gosto de ser gente porque a História em que me faço com os 
outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidade e não de 
determinismo. Daí que insista tanto na problematização do futuro e recuse 
sua inexorabilidade." (Freire 1996 p. 52-53)

E  neste  sentido  que  entendemos  a  Educação  como  um  processo  de  construção  e 

ampliação  da  autonomia  dos  sujeitos  e  a  Educação  do  Campo  como  uma  Pedagogia  da 

Autonomia.

2.7.5 Educação Popular e Escola Pública

Segundo Gadotti s/data, a expressão "escola pública popular" foi cunhada por ele em 

1986, quando preparava um curso sobre lutas populares e educação pública de qualidade.

Segundo o mesmo autor,

A expressão "escola popular” foi usada pela primeira vez na América Latina 
de modo sistemático e militante como categoria pedagógica na luta por 
escola pública, deflagrada por intelectuais e educadores, no final do século 
passado e no começo deste. Estes movimentos, ao contrário dos atuais 
restringiam-se à extensão da escola pública liberal burguesa para a massa da 
população excluída dos "benefícios" da educação. (GADOTTI, s/data p. 3 )

Hoje, as classes populares reivindicam uma escola pública colocando em questão seus 

conteúdos e sua gestão.

Segundo Florestan Fernandes...

Democratizar o ensino não significa apenas expandir a rede de escolas, 
mantendo os padrões elitistas e o privilégio social. O ensino precisa ser 
democrático na sua estrutura, na mentalidade dominante, nas relações 
pedagógicas e nos produtos e processos. (FERNANDES)



139

Uma das importantes questões colocadas, neste sentido, é a reivindicação das escolas 

para ter autonomia de definir um novo projeto político pedagógico (Sposito s/ data p. 45)

É ainda Gadotti  que aponta a existência  de um movimento na América Latina pela 

qualidade de vida,  que vê nas contradições  de cada escola  uma versão local  do processo 

sócio-histórico.

O popular, o regional, o local está, por isso, intimamente ligado ao nacional 
e ao internacional. O problema da escola pública entre nós é, em grande 
parte, o problema de tomar popular o público e de elevar o popular ao 
nacional. (GADOTTI, s/data p. 4)

A autonomia, neste caso, é entendida como auto-gestão da escola pelas organizações 

sociais,  movimentos  e população,  aliadas ao conjunto de sujeitos que compõe o corpo da 

escola.  É uma parceria entre sociedade e Estado, cabendo ao Estado o financiamento.

“Uma escola pública autônoma tem mais chances de garantir a qualidade do 
ensino do que uma escola obediente, submissa, burocratizada.” (GADOTTI, 
s/data p. 4)

As grandes críticas ao projeto da escola pública popular são a perspectiva de que ela se 

torne presa dos regionalismos e corporativismos. Entretanto, ainda segundo o mesmo autor, 

estas  duas  questões  podem  ser  evitadas,  se  houver  um  plano  mais  amplo,  que  vá  se 

modificando  com o  avanço  das  forças  populares,  ou  seja,  com a  maior  organização  dos 

setores populares e maior politização dos indivíduos.

Embora não fale em desenvolvimento,  Gadotti aponta que a educação está ligada às 

questões  mais  cruciais  da  qualidade  de  vida  da  sociedade  e,  neste  sentido,  uma  forte 

correlação entre educação e sociedade pode inserir  os corporativismos dentro de questões 

sociais mais amplas.

Para compreendermos a Educação do Campo é necessário situá-la nesta vertente que 

nasce da educação popular, mas se insere na luta pelo ensino formal de qualidade.

As especificidades de sua construção, dizem respeito à situação que ela problematiza a 

situação do campo no Brasil, em particular a Reforma Agrária.

2.7.6 A Educação do Campo como Construção Imaginária dos Sujeitos do Campo
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A  situação  da  educação  no  meio  rural  no  Brasil  permanecerá,  por  quase  toda  a 

história, em condições precárias.

Segundo o relator das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, lei que define o funcionamento da educação no campo

"a ausência de uma consciência a respeito do valor da educação no 
processo de constituição da cidadania, ao lado das técnicas arcaicas do 
cultivo que não exigiam dos trabalhadores rurais nenhuma preparação, 
nem mesmo a alfabetização, contribuíram para a ausência de uma proposta 
de educação escolar voltada aos interesses dos camponeses",... "há que se 
registrar na abordagem dada pela maioria dos textos constitucionais, um 
tratamento periférico da educação escolar do campo. E uma perspectiva 
residual e condizente, salvo conjunturas específicas, com interesses de 
grupos hegemônicos na sociedade. As alterações nesta tendência, quando 
identificadas, decorrem da presença dos movimentos sociais do campo no 
cenário nacional." (SOARES, 2001 p. 30)

Entretanto, os movimentos sociais camponeses sempre estiveram ativos, embora nem 

sempre  pudessem  traduzir  suas  reivindicações  em  processos  institucionalizados  como  a 

educação escolar. Dentre as instituições importantes nessa construção destaca-se a Igreja cuja 

parte mais progressista sempre participou de processos educativos junto aos camponeses.

Posteriormente também os partidos políticos, especialmente o partido comunista, terá 

uma  importante  atuação  pedagógica  no  campo  e  uma  forte  influência  no  processo  de 

organização social e politização dos trabalhadores e pequenos produtores rurais. Das fusões e 

conflitos  entre  os diversos atores  do campo,  surgirão novas entidades  como os sindicatos 

rurais e os movimentos sociais como as Ligas Camponesas e, mais recentemente o MST. No 

início da década de 60 do século XX os movimentos sociais, sindicais e algumas pastorais se 

organizaram e passaram a desempenhar papel determinante na formação política de lideranças 

do campo e na luta pela reivindicação de direitos de acesso à terra, água, crédito diferenciado, 

saúde, educação, moradia, entre outros. Foram então construindo novas práticas pedagógicas 

por meio da educação popular,  o que motivou o surgimento de diferentes movimentos  de 

educação no campo  nos  diversos  estados  do País.  Mas foi  na década  de 1980 que esses 

movimentos ganharam mais força e visibilidade.

Essas articulações trouxeram a discussão sobre as características da educação do campo, 

marcada não somente pela histórica precarização das escolas rurais, mas pelas especificidades 

de uma realidade social, política, econômica, cultural e organizativa complexa, que incorpora 

diferentes espaços, formas e sujeitos com povos de diversos pertencimentos étnicos, raciais e 

culturais - povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos etc.-, que apresenta formas diferenciadas 
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de produção de saberes, conhecimentos, ciências, tecnologias, valores, culturas. A educação 

desses diferentes grupos tem especificidades que devem ser respeitadas e incorporadas nas 

políticas públicas e no projeto político-pedagógico da educação do campo. Merecem destaque 

neste processo as experiências do MST denominadas no geral de Pedagogia do Movimento, a 

Pedagogia da Alternância, vinculada aos movimentos das Escolas Famílias Agrícolas e Casas 

Familiares Rurais, ligados, originalmente, à Igreja Católica e aos movimentos camponeses da 

França e as experiências de Educação Popular no Campo de organizações como o MOC, o 

SERTA, a IRPAA, a RESAB e a  Universidade Camponesa na Paraíba,  independentes  ou 

vinculados aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e à CONTAG. (Dansa et alli 2005 p. 7)

A Educação do Campo pode ser entendida como uma práxis educativa, nascida a partir 

da experiência dos movimentos sociais do campo e seus parceiros, no sentido de compreender 

as transformações históricas produzidas na realidade rural brasileira. 

Em termos de educação formal, podemos dizer que, na cidade, devido à 
necessidade que a burguesia tinha de preparar as pessoas para as indústrias, 
criou-se a cultura de que se precisava freqüentar a escola, ao menos para 
conseguir emprego. Diferente do campo, onde a mutilação foi mais cruel, 
criando a cultura de que o trabalhador do campo, para executar o trabalho na 
roça, pegar na enxada, não precisava de estudo. Apenas quando o morador 
das áreas rurais tinha a intenção de sair do campo para a cidade é que surgia 
a exigência da escolaridade, o que reforçava o estereótipo de que a cidade 
era um lugar "mais desenvolvido. A educação, nesse período, serviu mais 
para que o trabalhador rural e o agricultor familiar se envergonhassem 
daquilo que eram do que para ajudá-los a viver melhor no campo, fazendo 
uma crítica do próprio processo de desenvolvimento. Assim, pode-se dizer 
que a educação ajudou a intensificar o êxodo rural, contribuindo para o 
esvaziamento do campo como espaço de vida. (DANSA et alli, 2005 p. 7.)

A constatação dos efeitos da mecanização da agricultura, da expulsão dos camponeses 

do campo, da realidade da baixa qualidade de vida que essas populações encontram na cidade 

e da necessidade de volta ao campo, faz com que os movimentos que lutam pelo processo de 

Reforma Agrária intensifiquem a pressão sobre o Estado para o assentamento das famílias de 

agricultores sem terra,  estimadas em número de 5 milhões de famílias sem terras ou com 

terras insuficientes para trabalharem e produzirem seus alimentos básicos. (Martins, 2005 p. 

292)

A realidade  dos  assentamentos,  especialmente  para os  jovens  e  crianças  assentados, 

demonstra  as  dificuldades  que esta  população  enfrenta  em termos  de acesso aos  serviços 

básicos, dentre eles a educação. Segundo Freitas (2007 p.7) em 2000 28,3% das pessoas com 

quinze anos ou mais residentes no meio rural não eram alfabetizadas.  Em conseqüência o 
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nível médio de escolaridade da população rural não atinge nem mesmo quatro anos de estudo. 

(Freitas, 2007 p. 7)

A Educação do Campo nasce do esforço dos movimentos sociais, sobretudo do MST 

para congregar parceiros sociais como Universidades, Sindicatos, ONGs, Igreja e o próprio 

Estado, dentre outros, para, juntos, pensarem um projeto de educação que represente não só 

uma alternativa para a educação das crianças, jovens e adultos rurais, mas também que possa 

servir  como um espaço de reflexão e renovação imaginária  sobre a qualidade  de vida no 

campo,  o papel do campo na vida e no desenvolvimento do país,  sobre a  imagem que o 

camponês tem de si mesmo e de seu valor, seu papel social e do próprio papel da educação 

como instrumento de transformação social, fazendo de cada indivíduo um sujeito consciente e 

ativo na construção de um projeto de sociedade e de mundo.

“Essa educação tem na sua origem a necessidade de reinventar as praticas 
sociais, contra um processo perverso de uma forma hegemônica de 
globalização econômica, política e cultural que impõe aos diferentes países 
periféricos e semi periféricos, a reorganização das formas de poder, de 
produção do conhecimento e de desenvolvimento econômico e social, que 
aumenta assustadoramente a perda de autonomia e as desigualdades, em 
especial , entre o povo brasileiro que vive no campo ou é excluído dele. 
Portanto, trata aqui de analisar as práticas pedagógicas que trazem, na sua 
origem, a vinculação com um projeto de nação , da construção de um projeto 
de futuro, mais próspero e solidário, em que a cultura camponesa , seja o elo 
fundamental para a construção da justiça social , de novos modelos de 
desenvolvimento de base solidária, de soberania e de democracia ampliada." 
( JESUS in MOLINA org. 2006 p. 51)

A Educação  do  Campo  se  fundamenta  nas  reflexões  e  práticas  de  experiências  de 

Educação Popular e incorpora elementos de Pedagogia Crítica, Pedagogia do Oprimido cujo 

principal  expoente  é  Paulo  Freire,  e  do que  Caldart  chama de  Pedagogia  do  Movimento 

(1997).   Como campo teórico é um espaço recente e em construção. Os avanços na prática da 

educação do campo que se deram desde 1992, quando ocorreu o I Encontro de Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária (ENERA), tem-se mostrado significativos e diversos estudos 

tem sido feitos no sentido de tentar sistematizar esta prática, do ponto de vista acadêmico.

Em 2006 no Caderno do I Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo 

(Molina 2006 p. 139, 146), constam os nomes de 80 pesquisadores participantes, trabalhando 

com temas como o campo (terra, território, cultura, povos, pertencimentos étnicos e raciais, 

formas  de  produção),  culturas  do  campo,  processos  educativos,  (formação  de  valores, 

socialização, formação humana), educação escolar, gestão, cultura escolar, currículo, perfil e 

formação de professores, formação tecnológica,  políticas públicas.  Podemos nos perguntar 
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aqui porque falar de Educação do Campo e não somente em educação ou mesmo usar rótulos 

já existentes?

Podemos pensar, como Castoriadis (2000),

que a constituição da ordem simbólica da sociedade, embora diferente da do 
indivíduo não é livre Ela deve tomar sua matéria no que já existe, primeiro 
na natureza e em seguida na história, como tanto em uma como em outra 
sempre existem ligações que já estão dadas, estas acabam sendo 
incorporadas, neste sentido não há uma conexão rígida entre significante e 
significado o que toma este simbolismo diferente dos padrões fechados e 
transparentes dos trabalhos matemáticos. (CASTORIADIS, 2000 p. 142)

Segundo o autor, pode haver uma tensão entre a racionalidade das instituições e sua 

funcionalidade  e,  embora  haja  uma  relação  entre  as  instituições  e  a  base  produtiva  da 

sociedade,  existe  uma  certa  autonomia  na  forma  como  as  instituições  produzem  seus 

processos históricos e conseqüentemente se instituem no tempo. O que o autor coloca é que a 

relação entre o simbolismo institucional e a organização social não implica, necessariamente, 

em uma alienação da sociedade aos símbolos institucionais, essa sociedade pode organizar 

estes  símbolos  de  novas  maneiras,  permitindo  o  surgimento  de  novos  olhares  sobre  uma 

instituição antiga.  Evidentemente existem limites  para essas transformações e o autor  tem 

clareza que

"Uma nova sociedade criará certamente um novo simbolismo institucional e 
o simbolismo institucional de uma sociedade autônoma terá pouca relação 
com o que conhecemos até aqui” (Castoriadis 2000, p. 153) Neste caso, o 
autor coloca que o simbolismo institucional seria dominável, exceto quando 
remete a algo que não é simbólico. Todo simbólico não se esgota em si 
mesmo, mas o acompanha um componente imaginário. “o delírio mais 
elaborado bem como a fantasia mais secreta e mais vaga são feitas de 
"imagens", mas essas imagens lá estão como representando outra coisa, 
possuem, portanto, uma função simbólica, mas também, inversamente o 
simbolismo pressupõe a capacidade imaginária. Pois pressupõe a capacidade 
de ver em uma coisa aquilo que ela não é, de vê-la diferente do que é." 
(CASTORIADIS, 2000, p. 154).

O importante, aqui, é perceber que o simbolismo estabelece vínculos entre dois termos, 

mas somente quando altamente racionalizados, esses vínculos ganham firmeza e flexibilidade, 

na maior parte das vezes, permanecem ligados a vínculos enrijecidos entre o símbolo e a 

coisa.

Isso significa  que toda  mudança  social  exige,  não  só que  se  traga  à  consciência  as 

relações entre os diferentes sentidos dos símbolos institucionais mais correntes, como que eles 

sejam  remexidos  nessas  significações  cristalizadas  que  adquiriram  para  que  comecem  a 

produzir novos sentidos.
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Assim, falar em Educação do Campo, em contraposição à educação pura e simples ou à 

educação rural é uma forma de mobilizar esses conteúdos imaginários que têm moldado a 

forma da instituição educativa no campo, trazendo à tona novas possibilidades de produção de 

sentidos e organização dos símbolos, que remetam a um aprofundamento das necessidades de 

transformação  das  relações  cristalizadas  na  própria  forma  tradicional  da  educação  e  das 

relações sociais se instituirem.

"A Educação do Campo nasceu tomando/precisando tomar posição no 
confronto de projetos de campo: contra a lógica do campo como lugar de 
negócio, que expulsa as famílias, que não precisa de educação nem de 
escolas porque precisa cada vez menos de gente, a afirmação da lógica da 
produção para a sustentação da vida em suas diferentes dimensões, 
necessidades, formas. E ao nascer lutando por direitos coletivos que dizem 
respeito à esfera do público, nasceu afirmando que não se trata de qualquer 
política pública: o debate é de forma, conteúdo e sujeitos envolvidos. A 
Educação do Campo nasceu também como crítica a uma educação pensada 
em si mesma ou em abstraio; seus sujeitos lutaram desde o começo para que 
o debate pedagógico se colasse à sua realidade, de relações sociais concretas, 
de vida acontecendo em sua necessária complexidade." (CALDART,   texto 
para Conferência do PRONERA p. 3)

A Educação do Campo parte de alguns princípios que visam produzir transformações 

radicais nas relações sociais.

Segundo Molina e Jesus (2004)

“o paradigma em que se apóia a visão tradicional do espaço rural no país não 
se propõe fazer as inter-relações emergentes da sociedade brasileira nem 
incorporar as demandas trazidas à sociedade por movimentos sociais e 
sindicais." (MOLINA E JESUS, 2004 p. 56)

O modelo  tradicional,  segundo esses  autores,  tem a  relação  homem natureza  como 

exclusão, marcada por sua capacidade de força de trabalho e de produção de riquezas via 

acumulação material de poucos, em função de excluir a maioria. É disjunção, seus princípios 

se fundam na seleção/rejeição de tudo o que não se funde a ele.

Discussão que se coloca é do conhecimento como construção ideológica que exigiria 

que, para construir um processo libertador, seria necessário construir um outro paradigma de 

educação, uma espécie de contra hegemonia, como chamaria Gramsci ( 1978 p. 224).

Neste  sentido,  ainda  segundo os  mesmos  autores,  para  pensar  um novo modelo  de 

campo, seria preciso pensar um novo paradigma de agricultura, de ordenamento fundiário e de 

desenvolvimento,  mas para pensar um novo modelo  de campo é preciso pensar  um novo 
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modelo  de  educação,  o  que  tem de  ser  feito  a  partir  do  que já  existe,  mas  numa forma 

instituinte.

Essencialmente, como processo educativo, a Educação do Campo assume uma visão de 

campo  aberta,  mas  aponta-se  como  antítese  ao  modelo  tradicional,  que  associa  ao 

agronegócio, e acentua o vínculo com as lutas dos movimentos sociais, que se tornam sujeitos 

da  educação,  com a  necessidade  de  pensar  o  campo  como  um local  de  vida  digno,  e  a 

educação como um processo construído pelos, e não para os camponeses. Também articula-se 

com as lutas para a construção de políticas públicas e da educação como um direito que deve 

ser garantido pelo Estado.

Pressupõe um vínculo com a matriz pedagógica do trabalho e da cultura e a valorização 

da formação dos educadores e da escola. (Molina e Jesus (org) 2004p. 63-68)

Ela pressupõe que educação é mais do que educação escolar e propõe mudanças nas 

relações escola sociedade, mas também insiste na importância de que a Educação do Campo 

seja uma educação escolar ou formal e não se restrinja a processos compensatórios como a 

educação de jovens e adultos, sem que jamais estanquem as causas que geram essa baixa 

escolaridade entre os jovens e adultos do campo.

Uma outra questão fundamental  é a relação estabelecida,  nesta proposta Pedagógica, 

entre educação e o desenvolvimento, movimento social e Estado. Assim, a educação deve ser 

pensada  como  uma  das  ações  fundamentais  para  se  atingir  um  determinado  modelo  de 

desenvolvimento  e  mudança  do  projeto  de  sociedade  e,  neste  sentido,  a  construção  das 

políticas públicas de educação não podem prescindir da participação da sociedade, neste caso, 

especialmente dos movimentos sociais do campo.

Como dizem Molina e Jesus (2004):

"A Educação do Campo indissocia-se da reflexão sobre um novo modelo de 
desenvolvimento e o papel para o campo nele. (p. 68) Assim, o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) é uma política 
pública de educação, desenvolvida no âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, mais especificamente no INCRA que conta com 
parceria de diversas organizações da sociedade vinculadas a realidade do 
campo e cujos projetos de ação são estruturados a partir da construção de 
parcerias entre as diversas organizações.
"A materialidade de origem (ou de raiz) da Educação do Campo exige que 
ela seja pensada/trabalhada sempre na tríade: Campo - Política Pública - 
Educação. E a relação, na maioria das vezes tensa, entre estes termos que 
constitui a novidade histórica do fenômeno que balizamos de Educação do 
Campo. (MOLINA E JESUS, 2004 p. 16)
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A Educação do Campo tem-se constituído a partir das reflexões feitas pelos sujeitos 

envolvidos com a vida do campo, nas mais variadas práticas estabelecidas nas organizações e 

movimentos sociais que integram a Articulação por uma Educação do Campo.

As entidades e movimentos cada vez mais reivindicavam seus direitos, até que em 4 de 

dezembro de 2001, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, a partir 

de várias discussões com a sociedade, homologou as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo. Estas referências aprovadas passaram a constituir Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil; para o Ensino Fundamental e Médio; para a Educação 

de Jovens e Adultos;  para  a Educação Indígena  e  a  Educação Especial;  para  a  Educação 

Profissional  de  Nível  Técnico  e  para  a  Formação  de  Professores  em  Nível  Médio,  na 

modalidade normal.

De acordo com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, a educação do campo incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 

agricultura e também acolhe os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Na 

legislação brasileira, a Educação do Campo é tratada como educação rural. A distância entre 

as duas concepções pode ser percebida pela observação do processo de desenvolvimento 

histórico que levou à  construção de uma e de outra.  A educação rural  é  associada aos 

movimentos  hegemônicos  de  construção  da  educação  no Brasil,  enquanto  Educação  do 

Campo é o nome que ganha a construção vinda da base dos movimentos sociais, de caráter 

contra-hegemônico, que busca uma nova configuração de educação para o campo e uma 

nova inserção da agricultura familiar  na construção do projeto de sociedade nacional.  O 

campo da Educação do Campo é espaço de vida, onde o homem, a mulher e o jovem do 

campo produzem não só o seu sustento, mas a sua existência, a sustentabilidade das suas 

relações sociais e ambientais e a sua perspectiva de futuro.

Outra  importante  conquista  desse  processo  foi  a  criação  do  Programa  Nacional  de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Este programa tem como objetivos ampliar os 

níveis  de  escolarização  formal  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras  assentados  da  Reforma 

Agrária,  apoiando  projetos  de  escolarização  em todos  os  níveis  de  ensino.  Busca  atingir 

jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária, fomentando a organização dos mesmos e a 

qualificação profissional, estimulando a criação de novos espaços e experiências educacionais 

inovadoras, necessárias para o desenvolvimento sustentável no campo.

Para o PRONERA (2004),
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"a Educação do Campo é um direito de todos e se realiza por diferentes 
territórios e práticas sociais que incorporam a diversidade do campo. É, 
ainda uma garantia para ampliar as possibilidades de criação e recriação de 
condições de existência da agricultura familiar/camponesa". É vista ainda, 
como meio estratégico para a promoção do desenvolvimento sustentável e 
força articuladora para a transformação da realidade em todas as suas 
dimensões. (INCRA 2004, p.2)

Mas, à medida que a Educação do Campo, vai-se afirmando na sociedade, que entra 

como nome de secretarias ou coordenações de governos, que aparece como especificidade de 

preceitos legais, que dá nome a cursos e a linhas de pesquisa, que indica determinadas práticas 

ou  reflexões  de  movimentos  sociais,  de  movimentos  sindicais  ou  de  grupos  sociais 

específicos,  começa  a aparecer  uma tendência  que desloca a Educação do Campo de sua 

identidade originária. “A tendência é a de descolar estes termos, dependendo dos interesses 

em questão, ou dos sujeitos envolvidos no debate ou nas práticas e situações de conflito.” 

(Caldart s; data ,Texto Seminário do PRONERA)

Este processo, que ao abrir a educação para a construção instituinte de um grupo, a 

torna simultaneamente livre  para ampliar  a polissemia de seus sentidos sociais  e produzir 

novos  sentidos  ainda  com  alto  grau  de  transformação,  embora,  não  necessariamente  no 

caminho original  e, ao mesmo tempo,  exige sua institucionalização,  podendo roubar-lhe a 

novidade  e  vê-la  sucumbir  na  formação  instituída,  é,  a  nossa  ver,  a  própria  instituição 

imaginária da sociedade, é a grande questão com que todo processo de produção do novo tem 

de lidar. O grande desafio encontra-se, exatamente, em como deixar que a novidade ganhe 

novos sentidos, incorporando novos parceiros e ampliando seu Universo de debate, abrindo 

mão de sua total determinação, sem que ela perca aquilo que existe de essencial no que a 

caracteriza como novidade e que, em última instância, é a razão primeira de sua existência. 

Entendemos que a experiência analisada se situa dentro deste movimento.

2.7.6.1 A Profissionalização na ótica da Educação do Campo

A  Educação  Profissional  é  vista,  nas  conferências  de  Educação  do  Campo,  como 

responsável por atender a diversas situações e exigências do campo, quais sejam:
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Proporcionar através de atividades educativas condições de trabalho e geração 

de renda para que os jovens consigam viver com dignidade no campo e possa ter 

acesso aos bens culturais e sociais produzidos pela humanidade;

Ajudar na formação de lideranças para que estas possam estimular e orientar o 

desenvolvimento  técnico  agroecológico  em geral  e  comunitário,  em particular, 

sem perder seus valores históricos e culturais;

Despertar  no  jovem  a  valorização  do  campo,  como  ambiente  de  geração  e 

criação de vida;

Preparar o (a) Jovem, para participar conscientemente e com preparo técnico 

fundamentado em um novo modelo de desenvolvimento do meio rural;

Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos na agricultura, pecuária, pesca, 

no extrativismo e outras culturas, destinados a possibilitar  que a economia das 

comunidades  e  das  regiões  seja  viável  economicamente,  com uso  de  técnicas 

adequadas para a recuperação e preservação do meio ambiente.

Segundo o texto da II Conferência de Educação do Campo (2004),

A Educação Profissional tem que ser pensada no campo do direito, mas 
também e principalmente, como uma exigência para preparar profissionais 
qualificados e integrados ao campo e à floresta, com conhecimento e 
reconhecimento deste campo como um espaço de possibilidades de vida e de 
relações econômicas, sociais, políticas e culturais. (II CONFERÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2004 p. 23)

Neste sentido são Proposições levantadas:

Ampliar  as  parcerias  entre  as  Escolas  Agrotécnicas,  CEFET's  e  Escolas 

Profissionalizantes ou de Ensino Técnico Profissional Estaduais, Universidades, 

Movimentos Sociais, Secretarias de Educação para desenvolver novas políticas de 

formação,  tais  como:  cursos  profissionalizantes  a  partir  das  demandas  das 

comunidades;  Cursos  técnicos  de  nível  médio  e  formação  de  tecnólogos  em 

diferentes  áreas  (artes,  saúde,  meio  ambiente,  entre  outros)  que  atendam  às 

questões específicas das regiões;
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     Implementar  novos  formatos  dos  cursos  nos  Conselhos  Municipais, 

Estaduais  e nos Conselhos  das  Escolas  Técnicas  e  Escolas  Agrícolas  tomando 

como referência a biosociodiversidade do campo e da floresta;

     Desenvolver pesquisas no âmbito dos currículos, da produção de materiais 

didáticos,  do  levantamento  e  atualização  de  dados  da  educação  em  todas  as 

regiões do país.

Hoje  estas  discussões  já  avançaram  e  incorporam  novos  elementos,  mas  achamos 

importante  trazer  estas  premissas  que  eram  as  que  norteavam  a  discussão  à  época  da 

realização  do  CTADS.  Nota-se  que  esta  é  ainda  uma  formulação  aberta,  que  está  em 

construção. Se olharmos para o CTADS como uma ação pautada em princípios da Educação 

do Campo, nos interessa verificar, o quanto ele contribuiu para que os estudantes pudessem 

repensar  sua  identidade  como  sujeitos  do  campo,  dentro  dos  princípios  da  Educação  do 

Campo.  Quais  as  principais  dificuldades  encontradas  para  compatibilizar  ensino  formal  e 

popular na escola e como o grupo que o realizou buscou compatibilizar diferentes posturas 

filosóficas e ideológicas na construção das parcerias.

3.  A  CONSTRUÇÃO  DAS  PARCERIAS  E  A  PARCERIA  NAS 

CONSTRUÇÕES  UMA  EXPLORAÇÃO  DA  ORGANIZAÇÃO  DAS 

PARCERIAS NO CASO ESTUDADO

Na opinião de todos os seus participantes, o trabalho em parceria foi um dos pontos 

importantes que deram suporte à construção do CTADS.

Embora  não  nos  sentindo  maduros,  teoricamente,  para  fazer  desta  discussão  tema 

central da tese, sem termos encontrado uma “teoria da parceria” que julgássemos coerente 

com nossos referenciais,  entendemos que,  pela  relevância  e riqueza,  e  pelas questões que 

ilustra e levanta, uma certa sistematização dos dados pode enriquecer a compreensão deste 

processo.

Assim,  optamos por realizar  uma abordagem exploratória  do tema,  sem definir  uma 

linha teórica específica para abordá-lo, começando por uma descrição mais livre do processo 

e tentando construir algumas hipóteses sobre seus sentidos.
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3.1 A ORGANIZAÇÃO DAS PARCERIAS E SEUS DESDOBRAMENTOS

A partir da relação estabelecida entre um conjunto de sujeitos vinculados a diferentes 

entidades governamentais, ligadas ao meio rural, pôde-se construir um sentido de parceria que 

animou e fortaleceu esta experiência como práxis.

Como relata um dos participantes:

“O curso técnico para mim é uma ação real de parcerias, principalmente 
entre Embrapa Cerrados e a Universidade de Brasília. E ai, pensando então 
essas instituições, o primeiro aspecto importante é que “são pessoas”,  
foram pessoas que tinham objetivos comuns, princípios comuns, que 
estavam em instituições diferentes e que construíram um processo; a partir  
daí acho que houve outro processo que foi institucionalizar estas  
parcerias.” (Representante da Embrapa 2)

Umas das peculiaridades dessa experiência, enquanto ação de educação do campo, é que 

não houve uma participação direta dos movimentos sociais nem na construção do projeto nem 

na  coordenação  das  ações  pedagógicas,  ou  no  processo  de  gestão,  embora,  em  alguns 

momentos,  esses  movimentos,  tenham  exercido  o  papel  de  divulgadores  e  a  função  de 

educadores,  realizando  palestras,  participando  de  debates  ou  na  supervisão  de  alguns 

processos de estágios durante o curso.

Todavia, a cadeia de ações e reflexões que resulta na concepção do curso, ou seja, seu 

processo  genealógico,  remete  a  propostas  e  políticas  construídas  em  parceria  entre  as 

entidades participantes, todas de caráter estatal, e estes mesmos movimentos sociais. Além do 

que, ela responde à demanda de uma parte da juventude assentada pela Reforma Agrária, 

integrante do Universo geral dos trabalhadores rurais sem terra, em sentido amplo.

Os sujeitos  que se  envolveram na  sua construção,  apresentam-se como engajados  a 

diferentes projetos de transformação social, que podem ser categorizados como humanistas e 

socialistas e participam de experiências instituintes como projetos de agricultura alternativa, 

novas  formas  de  organizar  a  extensão  rural,  de  aproximar  universidade  e  sociedade,  ou 

militância em movimento social.

Por outro lado, todos apresentam autonomia de ação em relação às linhas hegemônicas 

em suas entidades e tem, sobre elas e sobre sua vivência, uma reflexão crítica, podendo ser 

vistos como sujeitos práxicos, que procuraram articular suas crenças e valores com o trabalho, 

dando a ele um sentido mais social do que burocrático. Em sua maioria, não têm um vínculo 

ideológico-militante ou político partidário definido.
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Na fala  de um dos  sujeitos,  em relação  a  uma das experiências  da qual  participou, 

podemos compreender um pouco da forma como os indivíduos constroem seu conhecimento.

“Nós, inicialmente, como a nossa formação é agronômica, nossa formação 
é toda tecnológica, nós pensávamos que a condição tecnicista seria capaz  
de promover o desenvolvimento e passamos 4 anos trabalhando essa visão 
tecnológica, de validação de tecnologia, melhoria dos processos de 
produção e nada aconteceu. Até que nós começamos a trabalhar a questão 
organizacional e na minha visão, foi aí onde aconteceu o processo de 
desenvolvimento. Pra mim por duas questões: quando as pessoas se  
convenceram que elas seria capazes de construir o seu próprio processo de  
desenvolvimento e segundo porque houve um investimento muito forte no 
processo de capacitação, ou seja, capacitar as pessoas e elas se auto 
capacitarem.” (Representante da Embrapa 1)

Oriundos de diferentes experiências anteriores com pesquisa e extensão nas áreas de 

Reforma  Agrária  e  Agricultura  Familiar,  como o  projeto  LUMIAR,  o  Projeto  Silvânia  e 

Projeto de Desenvolvimento no campo Petrobrás- Unisol, os sujeitos vêm tecendo uma teia de 

ações envolvendo suas entidades que se inicia nas ações ligadas ao projeto LUMIAR que gera 

o Curso de Especialização  e  Extensão  em Educação do Campo,  oferecido  para técnico  e 

assentados da Reforma Agrária atuantes ou residentes na SR28, pela UnB em 1999-2000, que 

gerará a demanda por um novo curso de formação profissionalizante para jovens assentado ou 

filhos de assentados.

Como afirma uma das participantes do processo:

“O curso técnico foi originário do Educamp e isso tudo vem lá do LUMIAR, 
não existia SR28 ainda, era uma unidade avançada, e eu fui chamada para 
ajudar a fazer esse trabalho ao fazer esse acompanhamento LUMIAR foi  
ficando muito clara a necessidade de formação dos técnicos, e a  
(Coordenadora do PRONERA), como tinha inserção, por ser coordenadora 
do GT, foi estruturando o Educamp e do Educamp surgiu o curso técnico,  
então eu conheci por dentro das conversas daqui da própria Universidade.” 
(Profa. Da UnB).
“A gente te desde o começo, eu me lembro bem como surgiu. A experiência 
do curso técnico foi numa das últimas etapas do Educamp, a gente  
discutindo com os alunos do Educamp o que eles iriam fazer, para onde eles  
iriam e aí a gene começou a aventar essas possibilidades, teve muito a ver  
com a viagem que a gente fez lá para o Paraná, que a gente começou a  
pensar com eles porque não eles atuarem como técnico.” (Coordenadora do 
PRONERA)

A mudança de papeis dos sujeitos e das organizações dentro do grupo e a incorporação 

de novos parceiros vão-se dando na medida em que esta teia vai sendo tecida, como podemos 

ver nas falas abaixo:
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“me inscrevi (no EDUCAMP) e fui selecionada, eu e mais cinco colegas 
daqui e a partir daí nós começamos a fazer esse curso. Eu gostei muito do 
que eu fiz, aprendi muito com os professores, com os colegas tanto do 
INCRA como do LUMIAR, com assentados e juntos nós aprendemos muito 
coisa, eles nos ensinaram muita coisa, porque a nossa realidade, aqui era 
totalmente diferente da deles e, ali, nós aprendemos muita coisa com eles. A 
partir dali, do Educamp, eu fui selecionada para trabalhar com o 
PRONERA, e a partir do PRONERA, dos projetos que foram entrando, nós 
começamos a trabalhar com o Curso Técnico Profissionalizante.” 
(Asseguradora do INCRA)

“Na minha cabeça, já como diretor da escola, eu tava pensando como levar 
o trabalho da escola mais próximo de tudo aquilo que eu já tinha vivido 
enquanto estudante e também, meio que sem querer nós fizemos contato  
com o grupo da UnB e da Embrapa Cerrados e também do INCRA na 
Superintendência de Brasília, através de um aluno da escola, o Otávio, qual  
fazia o curso de extensão com vocês em Brasília, o EDUCAMP.” (Diretor  
da Escola Agrícola).

Houve,  ainda,  durante  o  processo,  a  mudança  de  papel  institucional  de  alguns  dos 

membros que passaram de sujeitos vinculados ao GTRA da UnB para ocupar cargos técnicos 

e políticos dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário no PRONERA  e na SAF, sem 

no entanto, deixarem de contribuir com o processo.

O grupo compreende que as ações  desenvolvidas  caracterizam a construção de uma 

parceria, termo cujo sentido é descrito por um dos seus membros:

“Para mim o curso técnico é uma ação muito concreta de parceria  
entendida como atores que tenham objetivos semelhantes, mas que 
isoladamente não seriam capazes de atingi-los, ou o fariam de maneira 
muito parcial e que se juntam, não fazendo as mesmas coisas, mas se 
complementando nessa ação.” (Embrapa 2)

A parceria, portanto, vista como um ato complementar, parte da consciência das fortes 

limitações que os indivíduos têm para produzir transformações na sociedade instituída, dada a 

sua  incompletude,  necessitando,  para  isto,  da  ajuda  de  outros  para  atingir  determinados 

objetivos com qualidades. (2007 p. 50)

Implica, portanto, em algum nível de consciência do eu e do outro (nós - eles) e da 

construção de um “entre” que se projete no mundo como fruto de uma relação.

Esta relação pode ser instrumental,  uma relação eu -  isso como diria  Buber (2004), 

racionalizante, onde os indivíduos estarão trazendo suas idéias, ideologias e formas de agir 

sobre o mundo e se colocando frente a frente na produção de um processo de disputa por 

hegemonia,  característico  da  práxis  política  tal  qual  a  temos  vivenciado  nos  últimos  25 
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séculos de civilização Ocidental,  ou pode ser uma relação eu-tu, onde o “entre” será uma 

construção aberta,  que irá se organizando a partir  dos diferentes movimentos,  feitos pelos 

diferentes sujeitos, uma vez iniciado o processo, para deixá-lo sempre fluido e em busca de 

novas harmonias,  fazendo de seu fim uma criação,  sempre incompleta e não determinada, 

embora referenciada,  tal qual encontramos entre os músicos de jazz quando improvisam e 

como diz Castoriadis (2000, p. 122) a respeito da vinculação a um projeto.

As formas como os vínculos se estabelecerão, dependerá de muitos aspectos, sendo um 

deles a compreensão do social histórico na visão dos sujeitos, grupos e instituições presentes 

no processo. No caso de um vínculo com o projeto de construção da autonomia da sociedade, 

entendemos que o social histórico seja pensado como a emergência de novas significações 

instituintes  que  brotam  por  entre  as  brechas  das  significações  cristalizadas  do  magma 

instituído e que produzem mudanças de caráter radical. O que implica em rupturas, mais ou 

menos densas, que exigem um processo de disputa ou luta antagônica,  mas que, uma vez 

rompida as resistências iniciais,  poderá se organizar a partir de uma lógica mais fluida de 

compreensão  da  interação  como co-criação  ou co-gestão  ou mais  precisamente  como co-

operação.

Neste sentido a experiência de Unaí pode ser analisada como um espaço que conjuga 

estes dois aspectos na construção de suas parcerias, ou seja, vencer as resistência instituídas e 

construir  algo novo e  o  que podemos nos perguntar,  neste  capítulo,  é em que momentos 

podemos perceber o movimento destas parcerias como disputa, ou conflitualidade e em que 

momentos ele se deu como co-operação ou co-laboração.

A parceria se organizou em torno da gestão pedagogia e administrativa do curso, feita 

em conjunto pelas entidades parceiras, cujo objetivo em comum foi formar 60 alunos como 

Técnicos  em Agropecuária  Agentes  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  objetivo  que 

podemos considerar como atingido, uma vez que 58 destes alunos chegaram ao fim do curso, 

54 dos quais conseguiram receber o diploma.

Nos  processos  educativos,  a  complexidade  das  ações  que  envolvem  as  diferentes 

dimensões formativas, conteúdos e ações metodológicas, fazem com que cada entidade possa 

contribuir com uma parte do que seria necessário para construir a ação e qualificá-la, todavia, 

a  direção  que o processo tomará  implica  na necessidade  de uma organização  entre  essas 

entidades, que pode se dar de forma mais hierárquica ou mais democrática.
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Embora  alguns  dos  sujeitos  já  tivessem trabalhado  juntos  anteriormente,  esta  foi  a 

primeira vez em que compartilharam a gestão pedagógica de um processo. A fala de um dos 

sujeitos demonstra este aspecto.

“Pra mim é novo, porque eu nunca trabalhei na gestão de um processo 
formativo estruturado desta natureza. Acredito que a gestão que eu tive na 
comissão pedagógica do curso, da qual eu faço parte, com muito orgulho,  
uma coisa facilitou era que os princípios das pessoas que estavam lá era 
muito semelhantes e isso foi possível de transformar na ação do curso.” 
(Embrapa 2)

Esta parceria foi financiada pelo PRONERA e fortalecida pelas experiências anteriores, 

vividas pelos parceiros, também, na construção de cursos para o PRONERA. Nesse sentido é 

de se supor que as diretrizes que uniram o grupo em torno do projeto sejam sintetizadas pelas 

próprias diretrizes do programa.

3.2 O PRONERA COMO AMBIENTE ARTICULADOR DE PARCERIAS

O Programa  Nacional  de  Educação  na  Reforma  Agrária  é  uma  política  pública  de 

Educação do Campo,  desenvolvida em área  de Reforma Agrária,  executada  pelo governo 

brasileiro. Seu objetivo é fortalecer o mundo rural como território de vida em todas as suas 

dimensões:  econômicas,  sociais,  ambientais,  culturais  e  éticas.  (Holback  in  Manual  do 

PRONERA 2004 p. 11).

Nasceu em 1998 da luta dos movimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais pelo 

direito à educação com qualidade social. (Holback in Manual 2004 p. 11).

Suas raízes remontam a julho de 1997 quando foi realizado o I Encontro Nacional das 

Educadoras e Educadores da Reforma Agrária – ENERA (Manual 2004 p. 15). Esse Encontro 

juntou universidades,  movimentos sociais,  Unicef e CNBB e representou um momento de 

avaliação dos processos de educação do campo em andamento com o objetivo de aprofundar a 

reflexão  sobre  os  rumos  dessa  educação.  Esse  processo,  mais  tarde  se  desdobrou  em 

Conferências e Seminários de Educação do Campo onde foi gestado o PRONERA.
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O PRONERA atingiu até o ano de 2002, 122.915 alunos de 3.380 assentamentos de 

todo o país. O ano de melhor desempenho foi 1999, em seguida houve uma queda de ritmo, 

devido  ao  contingenciamento  de  verbas  do  Programa.  (Programa  Nacional  de  Reforma 

Agrária em Perspectiva-dada básica para uma avaliação 2003 apud Freitas 2007). A partir de 

2003 houve uma retomada do desempenho.

A formação profissional tanto de nível médio como superior teve um forte crescimento 

nos últimos anos. Entre 2003 e 2006 foram atendidos 15.358 alunos no nível médio e 6.277 

no nível superior.

Em  2006  o  PRONERA  firmou  141  convênios  para  atender  1.998  projetos  de 

assentamentos.

Segundo Freitas (2007) os dados acima evidenciam a importância que o PRONERA 

adquiriu no processo de escolarização dos assentados da Reforma Agrária  e o número de 

instituições envolvidas no Programa, mas evidenciam, principalmente, a dimensão que vem 

sendo dada à educação no processo de Reforma Agrária do país.

Nesse sentido, podemos acrescentar a importância das transformações qualitativas das 

populações do campo e das próprias instituições que, ao participarem de processos educativos 

baseados nos seus princípios, mudam suas representações em relação a si mesmo, à escola e à 

educação, bem como exercitam a cooperação e a parceria.

O Curso Técnico em Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável foi construído de 

acordo  com  o  objetivo  geral  do  Programa  Nacional  de  Educação  na  Reforma  Agrária 

(PRONERA)  que  articula  a  educação  na  Reforma  Agrária  Desenvolvimento  Sustentável 

conforme podemos ler em seu primeiro objetivo: 

“Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, 
propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, 
utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em 
vista contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável.” (Manual 
do PRONERA 2004 p. 17).

Também está em consonância com seu objetivo específico 2:

“garantir aos assentados (as) escolaridades/formação profissional, técnico-
profissional de nível médio e curso superior em diversas áreas do 
conhecimento.” (Manual do PRONERA 2004, P. 17).
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O PRONERA é um programa de governo que, desde o início, vem sendo construído a 

partir  de uma reflexão conjunta  dos  sujeitos  e  instituições  que  participam da Articulação 

Nacional por uma Educação do Campo, construindo seu projeto político pedagógico.

Assim  seus  objetivos,  diretrizes  e  formas  de  operacionalização  estão  intimamente 

conectados ao processo de construção da Educação do Campo. Ele é um espaço privilegiado 

onde ela se torna práxis.

Alguns trechos do seu manual de Operação 2004 ilustram bem essa ligação.

“O PRONERA é operacionalizado de forma estratégica, associado ao 
desenvolvimento territorial, para contribuir com a elevação das condições de 
vida e de cidadania de milhares de brasileiros e brasileiras que vivem no 
campo. Compreende que o modo de vida do povo do campo tem 
especificidades quanto à maneira de se relacionar com o tempo, o espaço, o 
meio ambiente, de organizar a família, a comunidade, o trabalho, a educação 
e o lazer que lhe permitem a criação de um identidade cultural e social 
própria”. (Manual do PRONERA 2004 p. 12)

“O PRONERA é o executor das práticas e de reflexões teóricas de Educação 
do Campo (no âmbito do INCRA) que tem como fundamento a formação 
humana como condição primordial, e como princípios a possibilidade de 
todos e todas serem protagonistas da sua história. Assim, criarem novas 
possibilidade para descobrir e reinventar, democraticamente, relações 
solidárias e responsáveis no processo de organização sócio-territorial em que 
vivem.” (Manual do PRONERA 2004 p. 12)

Enquanto  política  pública,  o PRONERA fundamenta-se na gestão participativa  e na 

descentralização  das  ações  das  instituições  públicas  envolvidas  com  a  educação.  Essas 

instituições criam, por meio dos projetos, as oportunidades de exercitar e realizar ações com a 

co-participação dos movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

instituições  de  pesquisa,  governos  estaduais  e  municipais,  em  prol  do  desenvolvimento 

sustentável no campo, da construção da solidariedade e justiça social. (Holback in Manual do 

PRONERA 2004 p. 11).

No ano  de  2004 o  CTADS foi  uma  das  experiências  selecionadas  para  constar  da 

avaliação do Programa. Esta avaliação foi publicada no mesmo ano pelo MDA. Entre outros 

resultados, o estudo demonstra que o PRONERA é percebido pelos alunos do CTADS como 

uma possibilidade  real  de  construção  de  uma nova estratégia  de desenvolvimento  para  o 

campo, sendo que na avaliação da maioria dos educandos (80%), os conteúdos estão ajustados 

à sua realidade e os professores valorizam seus conhecimentos prévios (Andrade et alli (org) 

2004)
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Durante a construção de seus memoriais os alunos que participaram do curso relataram 

como vêem o PRONERA.

Abaixo  podemos  ler  algumas  respostas  dadas  pelos  alunos  do  CTADS  quando 

perguntamos sobre seu conhecimento sobre PRONERA e o que achavam dele.

“O PRONERA é um Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária,  
foi uma conquista de luta “sem terra” por um programa para assistir os 
assentados da Reforma Agrária na educação de jovens e adultos e é de 
suma importância no processo de Reforma Agrária por realizar sonhos de 
pessoas que não tiveram oportunidades de estudar quando pequenos. O 
Pronera fez com que o pequeno agricultor que se sentia excluído tornasse  
pessoa de personalidade própria, levantou a auto-estima de muitos jovens e  
adultos alfabetizando-os e escolarizando-os. O que precisa é da 
continuidade ao processo de escolarização do EJA, levando essas pessoas  
para o nível mais elevado, passando para o 3° ciclo que vai da 5ª a 8ª série.  
O Pronera está financiando cursos técnicos em agropecuária. Este é o  
primeiro, mas já está tendo mais dois cursos semelhantes a esse com o 
mesmo sistema, em alternância, (Aluno do CTADS

Sobre a origem do PRONERA, assim fala sua Coordenadora

“... tinha acontecido o primeiro e o segundo  fórum das instituições de 
ensino superior em apoio à Reforma Agrária e eu tava participando desse  
processo e foi nessa reunião que a gente pensou e propôs se as  
universidades não topariam que a gente fizesse como terceiro fórum das  
instituições de ensino superior em apoio a Reforma Agrária, exatamente a 
parceria em relação à educação. O primeiro fórum tinha sido a questão do 
censo nacional da Reforma Agrária, o segundo tinha sido a construção do 
LUMIAR e daí nesse período de julho a outubro a gente fez uma série de  
reuniões, fez discussão com o CRUB, com uma série de parceiros,  
continuando a pensar nisto, até que 6 e 7 de novembro de 97 a gente 
consegui articular esse terceiro fórum das instituições de ensino superior  
em apoio a RA onde a gente apresentou a proposta da continuidade da 
parceria das Universidades com a questão agrária, que seria a parceria na 
educação que foi o que veio a ser o PRONERA. Daí que nasceu o que seria 
o PRONERA. (Coordenadora do PRONERA).

Se compararmos a construção do PRONERA com a do PRONAF (Política de Crédito 

para Agricultura Familiar) no exemplo, veremos que ambas apresentam como características 

terem surgido  a  partir  da  demanda  dos  movimentos  sociais.  Entretanto,  a  forma  como a 

reflexão avançou no primeiro,  buscando, com a parceria de outras instituições, inclusive a 

universidade,  construir  caminhos comuns para pensar a educação,  buscando organizar  seu 

sentido e propósito, com os próprios sujeitos que dela se beneficiam, fazendo dos assentados 

educadores, deu a essa política uma força e uma sustentabilidade diferentes do que aconteceu 

na área econômica e até mesmo na área técnica.
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Essa característica do Programa é sua principal força e tem ajudado a fazer da educação 

uma  das  pontas  de  lança  do  processo  de  Reforma  Agrária,  fazendo  com  que  venha 

sobrevivendo em momentos de grande tensão, pois a sociedade reconhece sua importância e é 

capaz de lutar por ele.

“Isso é uma coisa que a gente discute: Por que o governo conseguiu 
extinguir o LUMIAR e o PROCERA e não conseguiu extinguir o PRONERA,  
que são programas relativamente contemporâneos e uma das coisas que fez  
o PRONERA se manterem foi em vários momentos.... uma vez que ficaram 
quase dois anos sem sair recursos e ai foram montadas 27 salas de aula,  
uma em cada superintendência e o movimento sem terra ficou dando aula 
na para o governo federal não extinguir o PRONERA. A importância que os 
movimentos perceberam da educação eu acho que é uma das grandes  
conquistas do PRONERA, é ter alargado o imaginário dos sem terra sobre a 
importância da educação para a promoção do desenvolvimento. (Mônica 
Molina Coordenadora do PRONERA Nacional).”

Sua grande fragilidade, entretanto, é a dificuldade de diálogo com a área financeira e de 

planejamento  do  governo  sobre  as  questões  educativas,  gerando  problemas  na 

operacionalização e continuidade dos processos em andamento. O que temos observado é que, 

apesar de ter gerado um conjunto significativo de experiências inovadoras em Educação do 

Campo, tanto em nível técnico como superior e fundamental, o PRONERA ainda não tem o 

reconhecimento dos setores financeiros do governo, contando, também, com a resistência das 

organizações  mais  conservadoras  da  sociedade,  não  só  as  que  não  acreditam na  reforma 

agrária  e  nem na  educação  como  forma  de  promoção  do  desenvolvimento  do  país,  mas 

também de entidades clássicas como o CREA que tem ressalvas quanto à validade acadêmica 

de programas especiais que possam atender às especificidades dos agricultores.

Também sua vinculação ao INCRA, órgão cuja construção não inclui um espaço de 

reflexão  sobre  educação,  embora  facilite  o  acesso  e  articulação  do  programa  com  os 

assentamentos, é, ainda, um aspecto que merece uma reflexão mais aprofundada.

Outros  aspectos  interessantes  do  PRONERA  é  como  estimula  as  parcerias 

interinstitucionais.

Segundo o manual, 

“Na parceria o PRONERA se desenvolve por meio de gestão participativa 
cujas responsabilidades são assumidas por todos (as) em uma construção 
coletiva na elaboração de projetos, no acompanhamento e na avaliação.” 
(Manual do PRONERA 2004 p. 18).
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Como experiência inovadora em Política Pública participativa, o PRONERA tem sido 

importante, especialmente para demonstrar com esta participação ajuda a criar um processo de 

reflexividade  que  faz  da  política  uma  práxis,  dando  suporte  e  velocidade  aos  ajustes 

necessários para atender às demandas da realidade, sempre em movimento, e possibilitando a 

construção de caminhos inovadores e parcerias que tornam mais ágeis e bem sucedidas as 

ações que o concretizam junto ao seu público alvo.

A fala de sua coordenadora ilustra esta posição.

“Um programa que começa na alfabetização e em tão pouco tempo chega a  
ter pós-graduação, que foi percebendo a demanda, mudando a forma de 
funcionar e foi construindo outras parcerias, só foi possível em função da 
lógica da presença dos movimentos sociais, essa velocidade, essa agilidade 
vem dos sujeitos sociais que estavam operando por dentro do Estado.  
Porque na lógica tradicional das políticas públicas, e tudo muito 
burocrático, qualquer mínima mudança na ação do Estado demora dois três  
anos para acontecer, e a presença dos movimentos sociais a instância de  
decisão do PRONERA é uma presença pela qual os movimentos sempre 
brigaram muito, que não foi dada, pelo contrário que em  muitos momentos 
houve a tentativa de setores do Estado da burocracia de expulsá-lo, eles  
sempre brigaram muito pra garantir essa permanência, ao mesmo tempo 
isso deu muita agilidade para o funcionamento desse programa. Fez com 
que a capacidade de mudança que ele teve nesses 8 anos fosse muito 
grande.” (Coordenação do PRONERA)

3.3 AS ENTIDADES PARCEIRAS NA CONSTRUÇÃO DO CTADS

Os princípios  norteadores  do CTADS seguiram,  em sua essência,  as  orientações  do 

PRONERA. De fato,  sua história  acompanha  a  da construção  desse  programa,  desde  sua 

concepção,  uma vez que a equipe que o concebeu estava ligada ao programa pela via do 

Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília (GTRA/UnB), 

representante da UnB na Articulação Nacional para uma Educação do Campo.

Dentro da parceria,  os diferentes sujeitos e entidades exerceram diferentes papeis de 

acordo com as competências de que dispunham e da experiência anterior acumulada por cada 

um.

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

A UnB é uma universidade que está vinculada ao PRONERA desde sua fundação e 

como tal vem desenvolvendo projetos desde 1996.
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Diversos setores na Universidade como NEAGRI, o departamento de Antropologia, as 

Faculdades de Educação, Psicologia, Agronomia e Veterinária, o Centro de Desenvolvimento 

Sustentável (CDS) e Centro de Educação do Campo trabalham, com maior ou menor ênfase, 

com temáticas ligadas a Agricultura Familiar, sendo que os trabalhos de extensão vinculados 

à Reforma Agrária contam com o Grupo de Trabalho de Apoio a Reforma Agrária, órgão 

vinculado ao Decanato de Extensão, para organizar ações e articular parcerias.

Trabalhando neste processo, com diferentes unidades, pensando sobre estas temáticas, 

foram emergindo os aspectos complementares,  concorrentes e antagônicos existentes entre 

estes  diferentes  setores,  que  se  materializam  numa  construção  territorial  sempre  em 

movimento na Universidade.

A  UnB  contribuiu,  com  os  professores  da  Coordenação  Pedagógica  que  faziam  o 

acompanhamento  pedagógico,  permanecendo  na  escola  com  os  alunos  durante  o  tempo 

comunidade,  junto  com  pessoal  de  apoio  pedagógico,  com  a  participação  de  estudantes 

universitários  como  monitores,  com  professores  especialistas  dos  diversos  departamentos 

como  palestrantes  e  coordenando  ou  integrando  as  equipes  do  curso  de  formação  de 

professores e das disciplinas de formação de monitores. Também foi responsável, junto ao 

INCRA/PRONERA, pela gestão financeira, que compartilhou com a Escola Agrícola e pela 

prestação de contas.

A ESCOLA AGRÍCOLA DE UNAÍ-MG

A Escola Agrícola de Unaí teve um papel inovador na construção desse processo, sendo 

a postura receptiva de sua direção um dos aspectos mais importantes para o sucesso do curso.

A importância de ter assumido o diálogo junto à Secretaria de Estado de Educação de 

MG para a realização de um curso que foge ao modelo tradicional da escola pública, com 

regime  especial  de  alternância,  fundado  em  princípios  da  Educação  do  Campo,  foi 

determinante para a realização do processo, bem como sua disposição para a construção de 

parcerias.

Isto fica mais claro na fala do seu diretor:

“Pessoalmente eu comecei a me sentir muito bem enquanto diretor da 
escola quando comecei a abrir as portas da escola pra esses projetos com 
as questões que a gente já discutia antes. Como aproximar as instituições de 
ensino dos movimentos sociais, abrirem mesmo as portas, o slogan de o 
movimento estudantil Quebrar só muros da Universidade. Eu brincava com 
o pessoal aqui não tem muro, mas a gente pode cortar um pouco a cerca...  
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eu fiquei mais satisfeito com o trabalho depois que a gente descobriu este  
caminho... e enquanto escola aí então mudou completamente o rumo que a  
escola tomou a partir desse contato com as outras instituições e 
principalmente com a realização do curso de alternância.” (André Torres – 
Diretor da Escola Agrícola)

A  Escola  entrou  com  a  infra-estrutura  e  o  corpo  docente,  bem  como  com  apoio 

administrativo.  A  contratação  dos  professores  ficou  a  cargo  da  Secretaria  de  Estado  de 

Educação, com recursos do Estado. A Prefeitura também colaborou, principalmente, com o 

transporte, para as atividades práticas realizadas nas redondezas da escola, bem como com 

outras  ações  relativas  ao convênio  entre  ela  e  a  escola.  No início  não demonstrou  muito 

interesse, mas com a mudança de gestão já no último ano do curso, passou a acompanhar mais 

de perto as ações realizadas e a manifestar interesse no processo.

A EMBRAPA CERRADOS

O grupo da Embrapa Cerrados teve sua primeira  experiência  com o PRONERA em 

parceria no Educamp, juntamente com a UnB.

Foi fundamental a disposição que mostrou a Embrapa, enquanto grupo e posteriormente 

como instituição, para participar deste processo, articulando as ações do curso com as ações 

do projeto Unaí.

O espírito desta participação pode ser compreendido a partir da fala da sua Chefia.

“Eu vejo como importante a participação dos nossos pesquisadores, da 
própria chefia porque é como o nome diz pesquisador ta pesquisando todo 
dia ta aprendendo uma coisa nova e lá dentro desse processo pedagógico 
ligado a escola, à formação dos alunos é um aprendizado 
constante....pessoas que participam desse processo pedagógico acabam 
compreendendo cada vez mais a realidade do povo brasileiro.” (Chefia  
Geral da Embrapa Cerrados)



162

A Embrapa contribuiu com a participação de pesquisadores em atividades pedagógicas, 

bem  como  com  materiais  pedagógicos,  apoio  de  transporte,  supervisão  de  estágios  e 

implantação  de  ações  demonstrativas  e  de  pesquisa  na  escola,  compartilhadas  com  os 

professores. Também esteve representada na comissão organizadora do Projeto Tecendo a 

Rede Territorial  I  e,  durante  as  etapas  do  tempo  escola,  sempre  houve  um representante 

presente, contribuindo tanto para a reflexão sobre o processo, como prestando apoio de todo 

tipo.

O projeto Unaí criou um grande elo de ligação entre a escola/curso e a Embrapa que 

permitiu que a escola se tornasse uma entidade de referência para os agricultores familiares da 

região. Trouxe, também, para dentro da escola outras entidades como o CIRAD, o Sindicato 

dos  Trabalhadores  Rurais,  ajudou  a  reforçar  outras  parcerias  existentes  como  com  a 

EMATER-MG, Caritas, Cooperativa de Produtores de Leite de Unaí (Capul), o Instituto de 

Terras de Minas Gerais (ITER), além de criar  espaços, como dias de campo, para que os 

assentamentos da região pudessem vir à escola conhecer novas técnicas e processos.

Algumas dessas ações ajudaram a fazer a escola ser reconhecida como um Centro de 

Capacitação de Agricultores na região, tendo inclusive obtido financiamento do Conselho do 

Território  de  Águas  Emendadas  para  a  construção  de  um novo  espaço  pedagógico  e  de 

alojamento.

O INCRA SR28

Também a superintendência, apesar de todas as dificuldades, demonstrou um empenho 

em auxiliar o processo, especialmente na figura da sua asseguradora social. Durante  o 

processo o INCRA teve três superintendentes, um deles, quando esteve presente no curso, 

teve dificuldade com a turma, que fez muitas perguntas e cobranças. Infelizmente não fizemos 

entrevistas, pois perdemos o contato quando ele saiu do cargo. 

Cogitou-se  a  participação  pedagógica  desta  entidade,  tanto  na  disciplina  topografia 

como  no  estágio  supervisionado.  Esta  participação  não  foi  adiante  segundo  os  próprios 

sujeitos,  em função  de  mudanças  de  setor  e  sobrecarga  de  trabalho  dos  especialistas  da 

entidade.

Neste  período,  a  asseguradora  aponta  que  teve  pouco  apoio  dos  dois  primeiros 

superintendentes que não priorizavam as ações educativas como as do PRONERA.
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“Eu acho o seguinte, todas as vezes que a gente solicitava para estar junto 
de vocês, trabalhando, a gente nunca tinha o apoio deles (superintendentes).  
Exceto o último superintendente, sempre era a negação. Para os  
superintendentes anteriores o PRONERA não era prioridade. Prioridade 
para eles era ta assentando pessoas, era número”. (Asseguradora INCRA).

A grande contribuição da asseguradora foi junto aos órgãos burocráticos internos do 

próprio  INCRA,  viabilizando  a  tramitação  dos  relatórios,  prestações  de  contas  e  outros 

apoios, o que foi fundamental para a continuidade do processo, uma vez que estes não são 

priorizados na entidade, como aponta, ainda, a própria asseguradora.

“A gente vê que é um projeto na área de educação, que poderia estar  
resolvendo de outra maneira e o pessoal complica, põe um monte de 
complicação. E é uma coisa que deixa a gente muito chateada, porque eu,  
que trabalho na área há muito tempo, não necessito disso aí. A gente fica 
muito chateada com o que vem ocorrendo aqui dentro da superintendência e  
nos vários lugares que colegas nossos contam quando a gente reúne.” 
(Asseguradora)

Chama atenção a dificuldade encontrada pelo INCRA, entidade que recebe os recursos 

referentes à Política Nacional de Educação na Reforma Agrária e que, de uma maneira geral, 

é o responsável pelo atendimento das demandas dos assentados, em se organizar para lidar 

com  estas  questões  de  maneira  mais  afirmativa  e  menos  burocrática.  É  numa  fala  da 

asseguradora social, quando ela afirma que, a maioria das pessoas que trabalham no órgão 

conhecem a Reforma Agrária pela televisão, que percebemos que uma das prováveis razões é 

a ausência de capacitação e esclarecimento para os servidores que, não tendo um vínculo mais 

orgânico ou ideológico com o processo,  acabam se colocando,  em sua maioria,  de forma 

alienada em relação a ele.

A SAF/MDA

A SAF, embora tenha se juntado ao grupo apenas ao final do primeiro ano, tem uma 

participação  importante  e  ativa  no  processo.  Ela  foi  responsável  pelo  financiamento  e 

monitoramento dos projetos Bolsa Estágio e dos Projetos Tecendo a Rede Territorial I e II. 

Sua visão do processo enquanto parceria pode ser notada na fala de sua representante:

“Eu achei que foi assim um número elevado de parcerias e de importância 
bem destacada. Eu acho que hoje a gente teve o resultado que teve no curso 
em função das parcerias.” (Representante da SAF).
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Outras entidades não governamentais como Caritas Paracatu, ONG Pátria Amada, Rede 

Permear, Chess, Rede Cerrados de ONGs, e diversas outras entidades locais, bem como os 

movimentos sociais e sindicatos também contribuíram com palestras e supervisão de estágios, 

e participaram como capacitadores nas ações da Rede Territorial.  Alguns agricultores com 

conhecimento práticos específicos, como de apicultura, por exemplo, realizaram atividades 

práticas em parceria com os professores.

3.3.1 A Gestão em Parceria

A  gestão  dos  recursos  financeiros  foi  feita  pela  UnB,  em  parceria  com  a  Escola 

Agrícola,  e a  gestão pedagógica por uma comissão  composta  por representantes  da UnB, 

Embrapa,  Direção  da  Escola,  um  representante  dos  professores,  um  representante  dos 

monitores e três representantes dos alunos que foram incorporados a partir do 2º ano.

Também eram divididas as tarefas e os casos específicos que necessitavam de alguma 

ação especial  ou alunos com os quais era preciso algum tipo de orientação específica.  As 

demandas dos alunos, quando não eram discutidas com todos em conjunto, eram trazidas para 

a comissão pedagógica.

Um  dos  aspectos  importantes  que  caracterizam  este  processo  de  co-gestão  é  a 

distribuição de papeis sem a configuração de subordinação no núcleo central  da comissão 

pedagógica.  Seu principal  instrumento foi  o diálogo,  tendo se tornado um hábito entre  os 

membros o repasse das informações com detalhes e impressões, emoções e a contextualização 

da experiência dos diferentes pontos de vista.

As principais dificuldades foram de ordem operativa, ficando a cargo da distância entre 

as instituições e das dificuldades de mobilidade e organização do tempo de seus participantes.

Uma  das  principais  dificuldades  consideradas  foi  a  administração  do  tempo 

comunidade,  especialmente  a  relação  da  construção  das  ações  e  o  acompanhamento  dos 

monitores. Como diz um dos participantes.

“Eu avalio que a questão foi boa, mas a gente poderia melhorar alguns 
pontos principalmente em como apoiar o processo do tempo comunidade 
como espaço de aprendizagem. Parece que este foi o ponto mais frágil como 
gestão do curso, que englobava como gerenciar esse processo de monitoria.  
Mas nas questões do tempo escola me parece que foi bom principalmente o  
esforço feito para trazer os professores pra dentro da comissão 
pedagógica”. (Representante da Embrapa 2)
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Durante este período houve um baixo número de conflitos explícitos entre os membros 

girando,  a  maioria,  em torno  da  organização  dos  horários  da  aula  dos  professores,  cujas 

mudanças sistemáticas obrigavam à revisão permanente do planejamento das etapas.

Esse arranjo foi capaz de produzir mudanças tanto nos sujeitos como nas organizações, 

sendo a Escola o espaço onde essa mudança,  vai  construindo, na medida em que o curso 

avança, um processo de transformação, tanto do ponto de vista das relações entre participantes 

como na forma de organizarem o trabalho pedagógico e de gestão.

No início, a chegada das demais entidades e o próprio processo do curso são vistos com 

alguma apreensão pelo corpo docente que tinha dificuldade em integrar o seu trabalho ou de 

se  sentir  à  vontade para  ter  suas  aulas  acompanhadas  ou para mudar  o  planejamento  em 

função das necessidades dos alunos. A fala da direção ilustra este processo:

“Para a estrutura da escola como um todo foi importante pra gente  
aprender a lidar com uma gestão mais compartilhada. A comissão 
pedagógica que estava à frente do curso não era somente da escola, não 
eram só os professores, o diretor, a vice diretora, que cuidava mais da parte 
administrativa, da parte financeira, você tinham que discutir com a UnB, 
com o INCRA, com a Embrapa, isso foi um aprendizado pra nós de como 
gerir um projeto diferente e que as idéias não vinham só da nossa cabeça.  
Então, o curso, ele foi um curso para os alunos, mas também um grande 
curso para nós professores da Escola num todo”. (Diretor da Escola 
Agrícola)

“Até alguns professores diziam assim, tem que encarar, como uma questão 
assim, quase que obrigado, para manter seu emprego, tudo, encarará uma 
visão tão nova para eles, na visão de alguns, discutível. Eu acho que a se 
agente avaliar durante toda a trajetória e hoje foi um grande aprendizado 
porque, numa nova versão do curso, talvez um ou dois optem por não 
participar, então eu acho que todos entenderam, de uma forma ou de outra,  
que possível fazer alguma coisa diferente.” (Diretor da Escola Agrícola)

Durante todo o processo o principal instrumento de negociação utilizado foi o diálogo 

feito em torno de aspectos que necessitam, principalmente de criação compartilhada.

O  primeiro  instrumento  de  negociação  foi  o  projeto  Político  Pedagógica  para  a 

Habilitação a ser enviado à Secretaria de Estado da Educação, construído a partir do projeto 

do  curso  enviado  para  o  PRONERA.  Novas  negociações  foram  feitas  também  sobre  a 

construção do método. A construção do projeto, feita na prática e no debate com o grupo, 

traduzido pela  Coordenação Pedagógica,  possibilitou  que o grupo pudesse,  aos poucos,  ir 

transformando, conjuntamente, suas concepções e suas práticas, e até certo ponto, a si mesmo 

como indivíduos, e criando princípios comuns que dessem suporte à ação. Isto explica porque 
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vários elementos do projeto original foram modificados, ora tomando mais força e nitidez, 

como  no  caso  do  perfil  do  técnico,  ora  ficando  menos  nítido  como  no  caso  de  certas 

concepções pedagogias ou propostas metodológicas.

“Com a chegada do curso alternância, deu uma outra balançada na gente  
que até nossa própria posição, nossa filosofia do nosso produto final que é 
o técnico, pra que, até perguntar pra que, pra onde tá indo o nosso 
técnico”. (professor)

O  interessante  no  jogo  de  forças  que  constituiu  a  dinâmica  das  interações 

interinstitucionais  no  CTADS é  que,  ao  contrário  daqueles  processos  onde  o  movimento 

social  é  demandante  e  assume  o  controle  e  a  hegemonia  de  sua  direção  ideológica  e 

pedagógica,  nenhuma  das  instituições  era  em  si,  demandante  (a  demanda  vinha  dos 

assentados) e não havia, entre elas, grandes diferenças em termos de correlação de forças, o 

que tornou imprescindível e possível o diálogo e a negociação. Embora seja incontestável o 

respeito dos professores da escola, pelos professores e pesquisadores das demais entidades, de 

alguma forma, todos se reconheciam como educadores e tinham algo que todos valorizavam e 

desejavam: conhecimento instituído de maneira formal. Isto ajudou a manter a relação, dentro 

de um formato mais ou menos conhecido, gerando menos resistência e preconceitos fazendo 

com que, apesar das diferenças, todos se vissem dentro de uma mesma categoria instituinte 

“educadores”.

Os professores foram negociando sua formação no processo, pela via de um curso que 

desejavam  que  fôsse  de  especialização  e  garantisse  sua  habilitação  para  lecionar.  Só 

conseguimos viabilizá-lo, junto à UnB, como extensão universitária. Mesmo assim, isso lhes 

permitiu abandonar uma postura defensiva e entrar no processo de forma mais pró-ativa e 

igualitária.

Uma das professoras assim avalia este processo:

“Esse (curso de) formação abriu um leque maior, abriu a visão, trouxe 
outros pontos de vista, outras maneiras de pensar, outras formas de pensar 
a relação do professor com o aluno, dos alunos entre si, do aluno com a 
escola, do professor com escola. Então isso foi muito importante na 
formação dos professores. É como se fosse uma, você começou a quebrar 
um monte de coisas, um monte de conceitos velhos, tirar aquela viseira que  
você tem de ah eu dou a minha disciplina e boa, eu venho aqui e dou a  
minha disciplina e vou embora, ah o aluno não interessa, o aluno tem que 
aprender e boa, eu dou a prova, então isso mudou, as formas de avaliação 
que foram trazidas pra essa formação, como avaliar, como buscar uma 
melhor integração da prática dentro desse processo de aprendizagem, nossa 
isso foi muito bom.” (Professor da Escola Agrícola)
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Embora diferentes matizes ideológicos estivessem presentes, na construção do curso, 

não houve vestígios de estigmatização, dentro do grupo gestor, embora os alunos avaliem que, 

inicialmente, alguns professores os discriminavam. Embora o estigma de “sem terra” tenha 

gerado alguma apreensão em alguns elementos da escola, com o tempo, este foi-se reduzindo 

e não mais se mostrou em ações conscientes. Assim, o diálogo foi o caminho escolhido pelo 

grupo para manter o equilíbrio entre as entidades. 

Nota-se que todas as entidades que iniciaram o processo estiveram presentes até o final, 

novas entidades foram agregadas e o índice de evasão foi de dois em sessenta alunos. Isto 

parece indicar que os participantes estavam dispostos a respeitar suas diferença e construir 

juntos,  uma  vez  que  muitos  obstáculos,  especialmente  de  ordem material  e  estrutural  se 

colocaram  como  desafios.  Um  fator  importante  foi  respeitar  o  ritmo  individual  de  cada 

participante, o que implicou em administrar as insatisfações temporárias de alguns sujeitos, 

tolerar algumas manifestações de desagrados e desconstruir projeções de uns sobre os outros, 

redirecionando a energia para a construção do processo.

Por  outro  lado,  muitas  ações  e  omissões,  nem  sempre  conscientes,  por  parte  dos 

participantes, como por exemplo, ausência de vários professores em determinados momentos 

do  curso  de  formação,  superposições  de  horários  de  aulas  entre  o  curso  regular  e  o  do 

CTADS, perdas de trabalhos dos alunos pelo grupo, demandaram uma atenção especial para 

problemas e limites que, possivelmente, estavam sendo atingidos em diferentes momentos, e 

estratégias  para  lidar,  de  forma  pedagógica,  com  estas  manifestações  do  instituído  nos 

indivíduos, demandando uma escuta sensível e, muitas vezes, um olhar clínico para detalhes 

ou mesmo ações no sentido de desconstruir estas situações de forma criativa.

Outro  aspecto  importante  foi  a  necessidade  dos  coordenadores  refletirem 

permanentemente sobre seu próprio comportamento, na medida em que o grupo apresentava 

novas demandas ou fazia críticas, como quando entendiam que deveria haver mais rigor e 

punições para determinadas situações problemas do que estávamos aplicando ou para poder 

acompanhar o ritmo e as necessidades do grupo a cada momento.

É interessante notar que, numa situação deste tipo, nenhum dos indivíduos se refere ao 

processo  como  luta,  ou  se  queixa  dos  parceiros  ou  imposições,  mas  todos  falam  em 

aprendizado, o que, aparentemente, nos leva a pensar que o diálogo no grupo assumiu um 

caráter  político-pedagógico  e  que se  construiu  uma espécie  de  hierarquia  formativa  entre 

professores e pesquisadores das entidades e professores da escola, dando ao processo, além do 

caráter de formação de técnicos, também o de formação de professores e de seres humanos.
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“Então quando eu falo que mudou realmente o rumo da escola, é porque 
mesmo no curso normal que se tem na escola que os alunos estão no dia a  
dia, os professores já conseguem incorporar na sua pauta de aula, nas  
diversas disciplinas, aquilo que foi discutido no curso de alternância.  
Através do curso de extensão, que foi feito como um momento de reflexão 
entre eles e vocês coordenadores e técnicos da Embrapa”. (Diretor da 
Escola Agrícola)

Entretanto, entendemos que alguns conflitos entre a forma tradicional de administração 

da escola, incorporada pelo corpo de funcionários administrativos e de serviços gerais e a 

nova forma de organização do trabalho que estava sendo proposta, estiveram presentes em 

ações  e  omissões  com relação  à  limpeza,  alimentação,  administração  dos  documentos  do 

curso e ações de controle sobre os alunos ou mesmo na organização da carga horária dos 

professores.

Por  outro lado,  a  relação  entre  os  alunos  do CTADS e os demais  alunos  da escola 

também teve momentos de conflito, especialmente com relação à incorporação da presença 

feminina  que  não  existe  o  internato  da  escola,  a  relação  mais  aberta  entre  os  alunos  do 

CTADS e os professores e a diferença entre algumas regras estabelecidas para o curso regular 

e para o CTADS. Estes itens fizeram com que alguns alunos da escola se sentissem lesados, 

como apontaram em seus questionários.

Também a relação dos professores com os alunos foi se transformando de uma certa 

insegurança com o desconhecido, de um lado e um sentimento de discriminação do outro, 

para um sentido de admiração, respeito e tolerância entre ambas as partes.

“Esse curso de alternância inicialmente a gente ficava um pouco assustado 
em função da gente não saber nada com relação aos alunos. Mas, devido ao 
trabalho ser diferenciado, essa impressão, logo nos primeiros dias foi  
dissipado, a gente perdeu essa impressão porque a gente foi entendendo a 
capacidade que esses alunos tinham. E não só a capacidade como a vontade 
de aprender também. Isso foi um diferencial muito grande. (Professor)
“O nível de exigência com os alunos foi muito alto. Em alguns momentos,  
acho que muita gente poderia ter desistido não fosse compromisso. Então,  
por isso, acho que os alunos são especiais. (Representante da Embrapa 2)

Os alunos, ao serem valorizados, passaram, também a valorizar, embora nunca tivessem 

perdido o seu senso crítico. Os alunos tornaram-se “filhos” e os representantes das entidades 

“pais e mães”, “tios e tias” empenhados no seu crescimento.

O ambiente de alternância, onde as pessoas convivem tão intensamente, especialmente 

nos  períodos  de  tempo  escola,  acabam propiciando  este  sentimento  de  fraternidade  e  de 

filiação e cumplicidade que surge tanto entre os alunos como entre os diferentes participantes 
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que,  de fato,  convivem e  tem de  gerir,  conjuntamente,  desde  os  problemas  referentes  ao 

trabalho  pedagógico  até  questões  de  infra-estrutura  como  a  limpeza  dos  banheiros  ou  a 

qualidade da alimentação.

Se, por um lado, o elemento filiação reforçou a auto-estima, a auto-confiança e a própria 

confiança dos alunos no processo, por outro pode, em alguns momentos, ter contribuído como 

fator de alienação, no sentido dado por Castoriadis, exigindo dos alunos um protagonismo 

menor  e  não  estimulando  sua  inserção  em  padrões  mais  coletivos  de  socialização  que 

exigissem  deles  mais  autonomia,  contribuindo  menos  para  o  processo  de  politização.  A 

presença  do  movimento  social  poderia  ter  facilitado  esta  transição  da  estrutura  de  grupo 

familiar  para a organização mais  fraterna,  com novos elementos instituintes que poderiam 

ajudar os alunos a construir um outro tipo de referência para se organizarem.

Cabe, entretanto, refletir sobre em que nível os componentes afetivos, importantes para 

construção  da auto-estima,  autoconfiança  e  os  políticos  importantes  para  a  construção  da 

autonomia do pensamento e da ação, podem e devem ser balanceados em processos desta 

natureza.

A questão da valorização das parcerias para o crescimento, tanto pedagógico como da 

infra-estrutura da escola, ou mesmo da possibilidade de se engajar em projetos de pesquisa e 

extensão das entidades parceiras, também foi de muita importância, como pode ser notado na 

fala de um dos professores.

“Assim, eu vejo que a escola, ela cresceu do ponto de vista material mesmo,  
porque o curso trouxe outras parceiras, reforçou do ponto de vista material  
e logístico. Esses dias mesmo a escola instalou uma estação meteorológica,  
que, de uma forma ou de outra, tem a ver diretamente com o curso,  
aproximou a Embrapa, então assim eu entendo que tem o logístico”.  
(Professor da Escola Agrícola)

O  CTADS,  conhecido  como  Curso  de  Alternância,  trouxe  para  a  escola  parcerias 

regionais e locais que ajudaram a promover mudanças na sua prática, umas realimentando e 

estimulando as outras.

Como afirma um de seus professores,

“e outra coisa muito boa foi a própria convivência nossa com os parceiros,  
Embrapa, UnB, INCRA, CIRAD, EMATER, nós melhoramos muito a nossa 
postura diante de outros órgãos, na própria cidade com as cooperativas,  
diante dessas parcerias que nós aqui, escondidos na roça conseguimos fazer 
uma parcerias tão boa, cm órgãos competentes, igual nós fizemos com esse  
curso. E através desse curso, já vem, acho que muita luz brilhando pro 
mundo, no mundo da escola, basta ter a competência de ir buscar essas  
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parcerias boas pra nós, boas pra escola, boas pra todo mundo”. (professor 
da Escola Agrícola)

As entidades que participaram da construção e coordenação deste processo pedagógico, 

bem como aquelas que o financiaram, entendem que o ponto mais forte desta experiência foi a 

construção das parcerias, também chamadas de arranjo institucional, que deram suporte ao 

projeto.

Também é consensual que, findo o processo, as instituições deveriam encontrar formas 

de continuar apoiando os alunos para que pudessem desenvolver as funções para as quais 

foram  preparados,  da  mesma  forma  que  todos  entendem  que  cursos  dessa  natureza  são 

importantes  para a  consolidação  do processo de Reforma Agrária  e  que devem continuar 

acontecendo como podemos ver na fala do Secretário de Agricultura Familiar.

 Quando perguntado sobre o papel da SAF após o final do curso ele diz:

 “... dar apoio não só a essa cooperativa que se organiza, a essa 
experiência de rede que já está ai em andamento, aí uma experiência 
privilegiada, que precisa ter atenção diferenciada, mas acredito, também,  
que eles estão preparados para em igualdade como outros, com outras 
redes, com outras cooperativas virem a disputar espaço, a conquista  
político de uma maneira autônoma.” (Secretário de Agricultura Familiar)

A maioria  entende que apesar do grande empenho de participação das pessoas e do 

crescimento em termos de relações humanas,  no processo, o grupo não conseguiu que ele 

fosse verdadeiramente institucionalizado, embora tenha havido maior conhecimento e maior 

interesse das entidades com relação à questão educativa.

A diferença de competências, entre os membros da comissão pedagógica, em função das 

diferenças  de  formação  profissional,  cargos  e  experiências  anteriores,  também,  parece  ter 

contribuído para que cada representante se sentisse aprendendo com o outro e desenvolvesse 

uma relação de respeito e admiração mútuos possibilitando que o instituinte emergisse pelos 

sujeitos dentro do instituído das estruturas tradicionais.

“Uma das coisas pra mim que mais houve avanço é em relações humanas.  
Eu não sei, eu acho que a gente pode até pensar em relacionamento das  
instituições, mas eu não creio que seja das instituições em si, mas das ilhas 
que existem dentro de cada instituições e que se aproximaram para 
construir uma coisa bem diferentes, as parcerias.” (Representante da 
Embrapa 1)

3.4 OS PROCESSOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
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Um aspecto importante em toda práxis é a capacidade que ela possui de se avaliar e se 

deixar  avaliar.  A  avaliação  é  um processo  que  ajuda  a  encontrar  os  aspectos  mais  bem 

sucedidos  das  ações  e  projetos,  bem  como  seus  pontos  de  estrangulamento.  Um 

acompanhamento constante pode ajudar a prevenir ou a resgatar aspectos importantes para o 

bom funcionamento da ação.

Nos programas, políticas e projetos a avaliação pode ser dividida em avaliação interna e 

avaliação  externa.  É  a  partir  dessas  avaliações,  que  podemos  compreender  como  está 

funcionando e que resultados, efetivamente, geram na realidade estes programas, políticas e 

projetos.

Para realizar a avaliação o curso foi dividido em metas anuais e avaliado o cumprimento 

dessas metas. Durante todo o processo todas as metas, exceto uma, foram atingidas, embora 

algumas apenas de maneira parcial.

A única meta não cumprida diz respeito a uma parceria que não foi bem sucedida com a 

Agência  Mandala  de  Permacultura.  Esta  agência,  que estava  negociando um projeto  com 

financiamento do Banco do Brasil e apoio do Ministério do Trabalho para implementação de 

sistemas alternativos de cultivo, na região da SR28, propôs aos alunos que fossem capacitados 

para servirem como técnicos  nestes  processos  de  implantação  em suas  regiões,  chegando 

mesmo a fazer uma lista de voluntários. Entretanto, por razões de ordem política, o convênio 

com o Banco não se  realizou  e  os  alunos  não tiveram a  capacitação  e  não  assumiram o 

trabalho.

Outro procedimento adotado pelo CTADS foi a incorporação à sua prática cotidiana de 

processos  de  avaliação  do  tipo  monitoramento,  de  maneira  informal  e  com  consultas 

organizadas aos diversos participantes, de forma individual ou coletiva. Este monitoramento 

incluiu,  não  só  os  questionários  avaliativos  respondidos  pelos  alunos  a  cada  etapa,  mas 

acompanhamento das ações dos professores e os membros das demais instituições parceiras. 

Além disto, também o pessoal de apoio da escola e da universidade e os demais alunos da 

escola  foram  permanentemente  consultados.  Um  questionário  foi  passado,  no  final  do 

primeiro, e do segundo anos para todos os participantes da escola, avaliando uma série de 

itens considerados pertinentes pelo grupo. Também foi feita, no segundo ano, uma avaliação 

individual  com  os  alunos  para  saber  como  estavam  vendo  seu  desempenho  e  o 

desenvolvimento  do  processo.  Reuniões  periódicas  de  avaliação  foram  feitas  com  os 

professores, também, eram feitas reuniões com a coordenação na maioria das etapas. Algumas 

avaliações específicas como das ações da rede territorial também foram incorporadas neste 
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processo, mas não foram realizadas com a comunidade avaliações sobre o desempenho dos 

alunos, embora algumas visitas tenham sido feitas pela coordenação como avaliação amostral.

Quanto  à  avaliação  externa,  o  PRONERA realizou,  no  final  do  primeiro  ano,  uma 

avaliação externa, realizada por pesquisadores da Universidade de Viçosa e cujos resultados 

foram descritos em uma publicação. Também a SAF acompanhou pelos relatórios e visitas de 

campo a utilização do recurso da Bolsa Estágio.  Por outro lado o INCRA acompanhou o 

processo pela asseguradora, pelos relatórios enviados e também pelas prestações de conta. 

Enquanto  os  participantes  da  Embrapa  tiveram  que  enviar  relatórios  às  suas  respectivas 

chefias.  O GTRA prestou contas à UnB em seu relatório  anual de atividades,  enviado ao 

Decanato de Extensão e a Escola Agrícola prestou contas à SEE-MG.

No último  ano  um pesquisador  do  CIRAD,  lotado  na  UnB,  tem desenvolvido  uma 

avaliação  do  Projeto  Unaí  na  qual  foram incluídas,  também,  as  ações  do  curso  técnico, 

especialmente na sua articulação com este projeto.

A compreensão da experiência, após sua análise, faz supor que o CTADS, como ação 

piloto,  foi  capaz  de  agir  como  fonte  de  integração  entre  políticas  departamentalizadas, 

gerando um ambiente  de articulação  capaz de criar  uma rede de parcerias  e  beneficiar-se 

delas,  produzindo mudanças  nos sujeitos,  inserindo novos sujeitos  no processo e gerando 

novos processos organizacionais como a COOPATEC e a Rede Territorial e mais dois novos 

cursos técnicos, sendo um deles na Escola Agrícola de Unaí.

“Eu achei que foi um número elevado de parcerias e de importância assim 
bem destacada. Eu acho que hoje a gente teve o resultado que teve no curso 
em função das parcerias... Acho que se não fossem as parcerias nem 
nasceria um curso desses. Porque foi u desafio muito grande, a gente não 
tinha a experiência na Universidade com esse tipo de curso, então foi uma 
construção coletiva o tempo todo e as parcerias, com certeza é que  
viabilizaram esses resultados. Eu acho que esta experiência sinaliza que é 
necessário as instituições darem continuidade ao apoio. Começou com a 
Bolsa Estágio, depois o Projeto da Rede que foi integrando agricultores e  
estudantes, agora a continuidade do apoio aos estudantes para viabilizar o 
trabalho deles no campo. Essa construção da formação do conhecimento,  
da transformação do campo, enquanto espaço de vida, não é uma coisa que 
se faz apoiando um projeto, mas é você estar ali, ano após ano apoiando, 
acompanhando, monitorando e para a instituição pública eu acho que esse  
deve ser o pensamento da continuidade, né, por que aí sim você transforma,  
concretiza projetos que às vezes são bonitos teoricamente, mas, na prática,  
eles não dão resultados, mas também porque eles não tiveram tempo de  
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gestão do projeto, para germinar a semente, pra dar os frutos 
(Representante da SAF)

O  entendimento  desses  sujeitos  e  de  algumas  entidades,  bem  como  das  próprias 

políticas que financiaram suas ações, não é de que suas entidades permaneçam neste papel, 

dentro de uma mesma região para sempre, mas que elas contribuam para o desenvolvimento 

local,  até  que  os  processos  desencadeados  alcancem  sua  própria  sustentabilidade  social, 

funcionando  como  catalisadoras  das  relações  entre  as  organizações  instituídas  e  as 

instituintes, possibilitando a construção de um processo de comunicação entre os agricultores 

e  suas  organizações  e  as  demais  organizações  locais,  no  sentido  de  reconhecerem  estes 

agricultores  com suas demandas,  desejos e projetos como parte integrante  do processo de 

construção do desenvolvimento sustentável na região.

O  posicionamento  dos  indivíduos  para  a  continuidade,  junto  com  a  presença  dos 

movimentos sociais, nas novas ações, foi fundamental para que elas acontecessem, mesmo em 

condições políticas desfavoráveis, até que o grupo  pudesse, novamente, institucionalizar os 

processos.  Isto  pode  nos  levar  a  supor  que,  o  envolvimento  de  sujeitos  socialmente 

comprometidos  dentro  das  entidades  parceiras,  fortalecido  pelos  vínculos  dialógicos  e 

práxicos forjados dentro de uma perspectiva de compreender o processo como continuidade 

de uma seqüência de ações anteriores, pode ter ajudado a garantir a solidez das parcerias, 

possibilitando  sua  continuidade  com  o  envolvimento  de  novos  sujeitos  para  assumí-los, 

mesmo em condições adversas.

Na fala do Secretario de Agricultura Familiar: 

“Nesse processo com problemas na caminhada, de toda ordem, vocês 
conseguiram mostrar que quando entidades governamentais, não 
governamentais, atores trabalham uma proposta de educação, de  
desenvolvimento fortalecendo esse arranjo, qualquer que seja a política,  
não só de educação, mas qualquer que seja a política de desenvolvimento,  
ela se qualifica, ela tem ai um bom sinal de resultado. Então eu acho que 
para essa vertente da educação e do trabalho com desenvolvimento, a 
experiência de Unaí é muito útil, é um material muito rico esse aprendizado 
de três anos e eu acho importante você refletir sobre este processo que ao 
poucos se construiu do chamado arranjo institucional e de uma chamada 
gestão comum de uma diretriz de desenvolvimento.” (Secretário de 
Agricultura Familiar)
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4. AS PARCERIAS EM AÇÃO - A CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
SEUS DESDOBRAMENTOS

Freud afirmava que existiam três funções impossíveis de definir: educar, governar e 

psicanalisar. Dizia isto como reconhecimento do alto grau de complexidade que existe nestas 

tarefas que dificulta, profundamente, sua racionalização e tende a tornar sua prática altamente 

intuitiva.

         Ciurana e Motta (2003, p. 98) citando Platão, afirmam que este autor insiste em que uma 

condição indispensável de todo ensino é o Eros.

Segundo os autores.

 O Eros é, simultaneamente, desejo, prazer e amor, desejo e prazer de 
transmitir, amor pelo conhecimento e amor pêlos alunos. “O Eros permite 
dominar o gozo ligado ao poder, em benefício do gozo ligado ao dom Onde 
não há amor, não há mais do que problemas de carreira, de dinheiro para o 
docente e de aborrecimento para o aluno.” (CIURANA E MOTTA (2003, p. 
98).

Todavia,  a  despeito  dos  fortes  componentes  intuitivos  e  afetivos  em que  implica  a 

prática educativa, ainda assim, é importante que um certo nível de racionalidade seja mantido 

com relação a esses processos, no sentido de permitir aos atores organizar a sua percepção e 

sua comunicação de forma a potencializar as trocas de experiências e a própria construção de 

um  campo  conceitual  e  metodológico  de  aperfeiçoamento  das  ações  educativas.

         A despeito da sua afirmativa, o próprio Freud dedicou toda a sua vida à sistematização 

da psicanálise como ciência, o que nos índica que, apesar de toda a polêmica, não devemos 

desistir da construção de uma ciência da educação. 

Para colocar o problema de forma mais objetiva, podemos traçar um caminho a partir da 

análise  das  práticas  educativas  como  uma  ação  de  construção  de  inovação  em  parceria. 

Certamente, neste sentido, o estudo das ações educativas torna-se relevante, pois cada prática 

estudada  torna-se  ponto  de  referência  para  a  construção  de  novas  práticas  e  para  o 

aprofundamento dos próprios pressupostos teóricos sobre os quais se baseia a ação.

Entretanto, dado o nível dessas análises, é preciso que nos conformemos em que uma 

compreensão geral do processo implicará no aprofundamento de algumas dimensões mais do 

que outras.
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Assim, neste capitulo, nosso objetivo é fazer uma análise exploratória da experiência do 

CTADS como construção pedagógica em parceria, enriquecida pelas impressões dos sujeitos 

participantes  sobre  seus  resultados  e  alguns  dos  seus  impactos  sobre  si  mesmos  e  seu 

ambiente.

          Não é nossa intenção desenvolver, sobre este tema, nenhuma análise teórica em 

profundidade.  Queremos  apenas,  levantar  alguns aspectos  relevantes  desta  construção que 

ajudem o leitor a se situar no processo e possibilitem enriquecer nossa reflexão futura sobre a 

construção  da  identidade  dos  jovens  assentados,  iluminando  alguns  aspectos  importantes 

sobre a relação entre educação, desenvolvimento e transformação social.

Nos deteremos, aqui, sobre o processo de construção do projeto, sua transformação em 

currículo e sua tradução em metodologia e ação pedagógica. 

O que queremos compreender  é:  em que sentido esta  construção diferiu  dos  cursos 

tradicionais de formação técnica, como estas diferenças retroagiram sobre os alunos, técnicos 

e  entidades  participantes  e  em que  sentido  estas  retroações  contribuíram  no  processo  de 

construção de autonomia dos participantes e da sua condição de olhar a realidade de forma 

reflexiva. Também queremos compreender, em que medida esta construção se articula com as 

propostas de políticas públicas de educação que a financiaram, e em que medida ela pode 

contribuir  com  a  reflexividade  neste  processo  político,  articulando  educação  e 

desenvolvimento.

4.1 DESCRIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CURSO

4.1.1 A relação entre Teoria e Prática na construção do CTADS

A construção do perfil do técnico/agente de desenvolvimento não foi completamente 

estabelecida a priori. Sendo um movimento novo para todos os membros do grupo, ela partiu 

de  uma  ampla  discussão  que  começou  antes  do  projeto  enviado  para  o  PRONERA,  nas 

reflexões do LUMIAR e que continuou durante todo o CTADS.

Esta reflexão, feita na parceria entre Estado e Sociedade, está na base, tanto do processo 

de  formação,  como  na  construção  das  políticas  de  educação  (PRONERA)  e  Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER e ATES) do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Este 
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movimento reflexivo se reproduz, molecularmente, em cada uma das atividades financiadas 

por estas políticas.

Na Escola Agrícola de Unaí-MG, ela incorporou contribuições dos professores, alunos e 

outros representantes institucionais, gerando uma construção única, mas em sintonia com os 

princípios mais gerais da reflexão.

Durante o primeiro ano do curso, foi possível observar as reais necessidades da prática, 

sentida pelos participantes, ao se aproximarem das populações nos assentamento, e, a partir 

daí, ir reconfigurando o projeto original. 

A primeira discussão que consta do projeto aponta para alguns aspectos importantes que 

serão  incorporados  a  este  perfil.  Um  deles  é  a  perspectiva  de  tomar  consciência  do 

desenvolvimento como um processo complexo, cujos parâmetros estão em pleno momento de 

transição.

         Esta transição é vista como a incorporação de novas dimensões que ampliam o seu nível 

de complexidade e que, juntas, caracterizam a idéia de sustentabilidade.

 No primeiro momento, podemos ler no referencial teórico-metodológico do projeto:

Os desafios impostos pela complexa realidade dos assentamentos de 
Reforma Agrária nos remetem à necessidade de pensar o seu 
desenvolvimento a partir da perspectiva da sustentabilidade, o que nos leva à 
busca da construção de um saber transdisciplinar. (PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CTADS 2001, p. 11).

Segundo Pires

A idéia da sustentabilidade exige um olhar complexo, capaz de abordar 
simultaneamente os aspectos sociais, econômicos, ambientais, políticos, 
culturais e institucionais dos problemas analisados. (PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CTADS 2001, p. 11). 

Diz ainda o texto do projeto

“Para Pires, estamos passando por um momento de transição de paradigmas, 
onde não existem novos métodos definidamente eficientes de conhecer, 
como também a própria idéia da auto-suficiência dos métodos é posta em 
causa... para o fato de estabelecermos novos padrões de relação entre a 
sociedade e a natureza, fundamentados na busca da sustentabilidade, é 
necessário, não apenas aprender a interpretar a realidade através do 
cruzamento dos conceitos de diferentes áreas do conhecimento, mas também 
através do cruzamento dos diferentes métodos de investigação, produzindo 
assim novos campos disciplinares capazes de abarcar o conjunto de variáveis 
necessárias a uma leitura complexa, dos fenômenos sócio ambientais.” 
(PROJETO DO CTADS 2001 p. 12).
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Encontramos, ainda, no projeto, a seguinte definição de desenvolvimento sustentável:
 “O conceito de desenvolvimento sustentável refere-se aos processos de mudanças 
sócio-política, sócio-econômica, sócio-ambiental com o objetivo de assegurar a 
satisfação das necessidades básicas da população e a equidade social, tanto no 
presente quanto no futuro. O desenvolvimento sustentável promove a identificação e 
o aproveitamento de criação de oportunidades de bem-estar econômico. Além do 
mais, essas oportunidades têm de ser compatíveis com as circunstâncias ecológicas 
no longo prazo.” (PROJETO DO CTADS 2001 p. 12)

No texto do curso há três esferas principais que definem o desenvolvimento sustentável: 

a ecológica, a econômica e a social.

“Para ser sustentável, o desenvolvimento deve elevar as oportunidades 
sociais, a viabilidade e competitividade da economia local, aumentando a 
renda e as formas de riqueza, ao mesmo tempo que assegura a conservação 
dos recursos naturais.” (PROJETO DO CTADS 2001 p. 12).

O desenvolvimento sustentável  é, ainda,  associado à idéia de complexidade segundo 

podemos ver abaixo: 

“De acordo com Morin “a expressão sustentabilidade do desenvolvimento 
não significa um ajustamento suplementar à racionalidade do 
desenvolvimento moderno. O âmago do conceito – princípio ético da 
solidariedade – guarda o imenso desafio contemporâneo de assegurar a 
sustentabilidade da humanidade no planeta, no interior de uma crise de 
civilização de múltiplas dimensões, interdependentes e inter-penetrantes, 
ecológica, social e política, humana, ética, moral, religiosa, afetiva, 
mitológica. 

A sustentabilidade do desenvolvimento é um problema complexo, porque 
sua essência está imbricada em um tecido de problemas inseparáveis, 
exigindo uma reforma epistemológica da própria noção de desenvolvimento” 
(MORIN 1999, p.35 apud PROJETO DO CTADS 2001, p.13)

 
É reconhecido,  no texto,  como um dos objetivos do curso, a construção desse olhar 

complexo 

“É neste sentido que este Curso Técnico-Profissionalizante tem como 
objetivo desenvolver este olhar complexo, em rede, solidário, sobre o 
processo produtivo e, principalmente, organizativo no meio rural, 
ressaltando a importância da educação na construção/difusão desta reforma 
epistemológica.” (PROJETO DO CTADS 2001 p. 9)

Aqui  fica  clara  a  associação  estabelecida  entre  educação  e  desenvolvimento,  numa 

perspectiva  transformadora  do  olhar,  da  leitura  de  mundo,  no  sentido  de  torná-la  mais 

complexa.
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No momento seguinte, fica definido como esta complexidade se traduz na construção de 

um processo educativo.

“... Entendemos por complexidade uma forma de pensar o mundo que nos 
chama a atenção para a necessidade de abordar todo o problema e todo o 
processo do ponto de vista da trama das relações na qual ele se insere. O 
problema é visto como um processo não linear, nem vertical, mas organizado 
numa rede que se articula com outras redes, cuja lógica depende não só da 
realidade em si, mas da própria compreensão que temos dos paradigmas que 
norteiam o conhecimento." (PROJETO CTADS 2001 p. 14).

Cita como exemplos de complexidade na construção do processo pedagógico: a dupla 

função de alunos e monitores, assumida pelos ex-alunos do Educamp que cursaram, também, 

o CTADS; o papel  de educadores,  assumido pelos alunos,  ao retomarem às comunidades 

como multiplicadores da proposta; o papel de construtores de uma nova organização social do 

seu  assentamento,  capaz  de  promover  o  desenvolvimento  sustentável  de  sua  localidade.

 Fala, ainda, da capacidade dos alunos de estabelecer uma teia de relações que facilitam 

a execução do trabalho, na perspectiva de promover o desenvolvimento local sustentável. Em 

seguida, o texto define o que é para seus autores, desenvolvimento local segundo o conceito 

de Buarque.

 “um processo endógeno, registrado em pequenas unidades territoriais e 
agrupamentos humanos, capaz de promover dinamismo econômico e a 
melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma singular 
transformação nas bases econômicas e na organização social em nível local, 
resultante da mobilização das energias da sociedade, explorando suas 
capacidades e potencialidades específicas. Para ser um processo consistente 
e sustentável, o desenvolvimento deve elevar as oportunidades sociais, a 
viabilidade e a competitividade da economia local, aumentando a renda e as 
formas de riqueza, ao mesmo tempo em que assegura a conservação dos 
recursos naturais." (BUARQUE 1998, p. 34 apud PROJETO DO CTADS 
2001, p. 14)

Estabelece  uma  ponte  clara  entre  o  desenvolvimento  local  e  os  assentamentos  de 

Reforma Agrária.

“assentamentos de Reforma Agrária devem ser entendidos como um 
componente importante de desenvolvimento local com corte espacial 
limitado à área do assentamento (podendo ser maior ou menor que os 
municípios). Desta forma, é um espaço de intervenção concentrada e 
articulada de diferentes instâncias e pode ser um núcleo catalisador do 
desenvolvimento local e municipal. O desenvolvimento dos assentamentos 
exige uma inserção e uma interação com o contexto, especialmente com a 
dinâmica e as estratégias de desenvolvimento municipal, recebendo 
influências e iniciativas positivas externas e procurando oferecer 
contribuições para o desenvolvimento municipal.” (BUARQUE, 1998, p.32 
apud PROJETO DO CTADS 2001, pp. 15-15)



179

Assim, há, no texto, uma articulação entre uma dimensão geral da sustentabilidade e 

uma dimensão local, sendo o assentamento o ponto do qual parte a articulação entre formação 

e desenvolvimento.

No  terceiro  momento,  o  curso  trata  daquilo  que  entende  por  consciência  e  da 

perspectiva educativa que usará para definir sua compreensão de educação.

Traz, ainda, o conceito de Graziano (ref. incompleta) de desenvolvimento local como 

um processo de reconstrução social, que se processa de baixo para cima com a participação 

efetiva dos atores sociais e cujas maiores dificuldades de operacionalização são a organização 

de pessoas com interesses afins para a prática participativa.

Aponta  que não há regras  para a  construção do desenvolvimento  local,  mas  sugere 

alguns  princípios  importantes  para  sua  viabilização  como  compatibilidade  com  as 

oportunidades locais, especialmente recursos ambientais, respeito e compreensão do universo 

cultural  da  população  com  a  qual  se  vai  trabalhar.  Aponta,  ainda,  a  educação  como 

instrumento  fundamental  para produzir,  sobre esta  cultura,  um processo de ação-reflexão-

ação, com tomada de consciência.

Sua compreensão de consciência pode ser entendida a partir do que diz Paulo Freire 

(1987).

"Freire apresenta três tipos de consciência: crítica, ingênua, mágica. Para ele 
"a consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos como se dão na 
existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais. A 
consciência ingênua (pelo contrário), se crê superior aos fatos, dominando-os 
de fora e, por isso, se julga livre para entendê-los como melhor agradar. A 
consciência mágica, por outro lado....simplesmente os capta (os fatos) 
emprestando-lhes um poder superior, que a domina de fora e a que tem, por 
isso mesmo, de submeter-se com docilidade. É próprio desta consciência o 
fatalismo, que leva ao cruzamento de braços, à impossibilidade de fazer algo 
diante do poder dos fatos, sob os quais fica vencido o homem”. (FREIRE 
1987, pp. 105-106  apud PROJETO DO CTADS 2001, P. 16)

 O curso trabalha com a idéia de Pedagogia Emancipadora, assim definida:

...” a pedagogia emancipadora é aquela que leva os indivíduos a 
transformarem sua realidade, posicionando-se criticamente, conscientemente 
sobre ela, saindo de uma consciência ingênua ou mágica para uma 
consciência crítica.” (PROJETO DO CTADS 2001, p. 16).

Outra definição dada por Garcia (1980) é:

“o diálogo crítico dotado de uma lógica própria, distinguindo três instâncias 
de um único e articulado movimento, que seriam: expressão e descrição da 
realidade, crítica e criativa”. (GARCIA 1980 apud PROJETO DO CTADS 
2001, p. 16)
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Após definir melhor sua compreensão destas três instâncias, o referencial teórico do 

projeto termina com a seguinte frase: 

“Em suma, a educação profissionalizante no meio rural “deve estar 
articulada com o desenvolvimento local, tendo não apenas a função de 
formar pessoas mais preparadas para o mercado, mas fundamentalmente 
capacitando-os para o exercício da cidadania.” (GARCIA, 198º, apud 
PROJETO DO CTADS 2001, p. 16)

A  análise  do  projeto  mostra  que  ele  é  concebido  como  um dispositivo,  cujo  eixo 

articulador  prepara  os  alunos  para  trabalharem  a  questão  do  desenvolvimento  local 

sustentável,  a partir  dos assentamentos. A expressão Educação do Campo não aparece,  de 

forma explícita, no texto, embora estivesse presente nas discussões do grupo e como pano de 

fundo da ação do GTRA e do próprio PRONERA. Entretanto, mantém-se o vínculo com uma 

concepção pedagógica emancipatória.

É possível  que,  sendo um processo institucional,  o grupo tenha evitado a  expressão 

Educação do Campo, por sua vinculação com os movimentos sociais, o que poderia gerar 

conflitos ou questionamentos em algumas instâncias das instituições. Assim, é possível que o 

desenvolvimento sustentável,  com sua amplitude de sentidos, tenha sido visto, pelo grupo, 

como  uma  expressão  agregadora,  uma  vez  que  ele  está  presente,  de  forma  positiva,  no 

imaginário de todas as entidades, que, em seus documentos, estatutos e políticas internas e 

externas, assumem algum tipo de compromisso com sua construção.

Isto  reflete  o  que  parece  ser  a  postura  do  grupo todo o  tempo,  que  é  a  prática  de 

estabelecer  a  comunicação  buscando  construir  a  compreensão  mútua  a  partir  das 

representações  comuns  aos  diversos  participantes,  criando  um espaço  agregador  para  dar 

início ao diálogo.

4.1.2 A construção do perfil de Técnico Agente de Desenvolvimento

A construção  do perfil  do técnico/agente  de  desenvolvimento  foi  permanente  e  deu 

continuidade à cadeia de reflexões que gerou o curso. Após o início da experiência, ela foi 

reelaborada  em  dinâmicas  e  no  processo  de  formação  com  os  professores  e  alunos  e 

sistematizada  no  projeto  político  pedagógico  para  a  habilitação,  enviado  à  Secretaria  de 

Estado de Educação de MG (SEEMG).

Para inserir os professores no ambiente de discussão, houve, logo no início do processo, 

na escola, um debate sobre o perfil do técnico a ser formado. A discussão iniciou-se com a 
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apresentação  do  contexto  para  a  qual  eles  estavam  sendo  formados  e  continuou  com  a 

construção conjunta das principais características deste perfil.  Desta discussão resultou um 

quadro (anexo 9) que serviu de base para dar suporte ao Projeto Político Pedagógico enviado 

pela  escola  à  SEEMG para  constar  como  grade  curricular  da  habilitação  de  Técnico  em 

Agropecuária  e  Desenvolvimento  Sustentável,  definindo   as  competências  profissionais, 

currículo e métodos utilizados para organização do processo pedagógico. Ele não incorpora as 

dimensões informais, pois foi escrito num formato próprio para ser analisado pela Secretaria 

de  Estado  de  Educação  de  MG,  mas  estas  são  reconhecidas  pelo  grupo  como  ações  de 

natureza  curricular  e,  como  tal,  inseridas  como  conteúdo  disciplinar  ou  como  formação 

complementar no cotidiano do curso.

Este novo projeto começa fazendo uma análise histórica da situação da agricultura no 

Brasil  e,  então,  reafirma  seu  compromisso  com  o  desenvolvimento  sustentável,  agora 

definindo-o mais claramente.

A idéia de sustentabilidade, nascida em diversas conferências mundiais 
sobre o meio ambiente e resultante das constatações da impossibilidade de 
crescimento econômico ilimitado, sob pena de crise mundial e extinção da 
espécie humana, tem como pressuposto a visão do desenvolvimento como 
processo de auto-regulação que otimiza a construção das relações sociais e 
de produção a partir da integração entre cultura e natureza. (PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO DA HABILITAÇÃO DO CTADS, 2004, p. 1).

As principais competências para a formação são já escritas nos objetivos.

Visa, também, desenvolver um olhar crítico, criativo, contextualizado e 
abrangente a cerca dos métodos e princípios convencionais e alternativos 
com uma sensibilidade para, partindo das realidades locais, ir construindo, 
com os produtores e comunidades, um diálogo pedagógico e prático sobre a 
sustentabilidade. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA 
HABILITAÇÃO DO CTADS, 2004, p. 1).

O vínculo entre o local e o global na construção do desenvolvimento rural permanece 

reforçado nesta construção.

 dando ênfase ao desenvolvimento local sem perder de vista a condição de 
globalidade que organiza a realidade sócio-político-econômica e ambiental 
da atualidade, reforçando, assim, sua dimensão de agente de 
desenvolvimento rural sustentável, ."(PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO HABILITAÇÃO DO CTADS 2004 p. 1 )
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4.1.2.1 As visões de técnicos dos Representantes das Instituições

Uma  questão  que,  de  novo,  parece  apontar  para  a  busca  das  representações  mais 

agregadoras  para  o  grupo,  é  a  gradativa  associação  entre  a  expressão Reforma  Agrária  e 

Agricultura  Familiar,  facilitando  o  diálogo  entre  as  políticas  das  duas  instituições 

financiadoras, o INCRA e a SAF.

Fica estabelecido em seus objetivos:

“Este curso visa formar um técnico com condições para se situar diante dos 
novos debates, perspectivas e desafios colocados para os produtores rurais, 
especialmente os familiares.” (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA 
HABILITAÇÃO DO CTADS, 2004, p. 1).

Na fala da representante da SAF este percurso aparece de forma mais explicita.

“Eu vejo que esse curso técnico ele se encaixa perfeitamente na política que 
a gente desenvolve aqui, na secretaria, que é de apoio à uma nova 
assistência técnica, uma nova extensão rural para o campo, porque faz a  
ponte entre a realidade do assentado da Reforma Agrária, do Agricultor  
Familiar com a política pública, então se encaixa”. (Representante da 
SAF).

Também a articulação entre a formação e as propostas políticas das entidades parecem 

ter sido um dos elementos de identidade que articulou a ação do grupo com as organizações. 

Os pontos de identidade entre as duas políticas de Assistência  Técnica parecem ir  sendo, 

identificados, pelos participantes, como parte do processo do curso.

         As falas dos representantes da SAF e do PRONERA podem ilustrar este diálogo.

O INCRA e os movimentos sociais conseguiram aprender a importância e a  
necessidade  de  ter  equipes  multidisciplinares  trabalhando  no  campo,  a  
necessidade de que não basta para a assistência técnica a gente ter só o  
pessoal  da  área  das  ciências  agrárias  foi  a  partir  do  LUMIAR que  foi  
possível compor experiências novas” (Coordenadora do PRONERA).

“A nova política de ATER ela traz elementos que estão ligados à questão da 
produção,  então  uma  produção  mais  sustentável,  uma  nova  forma  do 
técnico se relacionar com o agricultor familiar, então uma nova postura do  
técnico  para  assistência  técnica,  uma  postura  mais  humana,  do  técnico  
preocupado com a sustentabilidade desse agricultor não só econômica, mas  
ambiental, social, um olhar que esse técnico tem que ter para implementar  
essa nova ATER é um olhar do sistema como um todo.” (Representante da  
SAF).

A  visão  do  técnico,  presente  nas  falas  dos  representantes  institucionais,  reforça  a 
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vinculação entre a formação técnica e o caráter organizativo e educativo de sua ação junto aos 

agricultores. O caráter dialógico é, permanentemente, reforçado.

“a visão  tecnológica  ela  é  incapaz  de  desenvolver  o  pequeno  produtor,  
porque  necessita  de  uma  série  de  coisas  adicionais  como  equipamento,  
como capacitarão e principalmente força política pra conseguir os meios  
para aplicar ao desenvolvimento da pequena agricultura.” (Representante 
da Embrapa l).

... “então é uma nova forma de fazer Assistência técnica, de fazer extensão 
rural,  que  traz  muito  essa  perspectiva  da  educação,  de  construção  de  
conhecimento, de valorização do saber desse agricultor no campo, esse é o  
grande desafio que essa secretaria tem para implementar a nova política, é  
ter profissionais formados com esse perfil e por isso que abre essa ponte  
com o CTADS. "(Representante da SAF).

“O técnico de assentamento tem que falar a mesma língua do trabalhador  
rural. Você não pode chegar e querer colocar a parte técnica, você tem que 
saber,  ta  junto  com  ele,  conversando  com  ele,  falando  a  língua”  
(Asseguradora do INCRA.

A questão da permanência do agricultor no campo parece reforçar a responsabilidade do 

técnico com a inclusão social desta categoria e com a sustentabilidade dos processos que está 

construindo.

“Eu entendo que o papel do técnico é muito mais do que só organizar a  
produção. E contribuir para fazer com que esses sujeitos com que ele está  
trabalhando, está procurando socializar o seu conhecimento, contribuir 
para ajudar esses sujeitos a criar condições e estratégias para poder 
permanecer agricultores, para não terem que sair do campo.” 
(Coordenadora do PRONERA.

Assim,  o grupo parece ter  buscado as representações semelhantes  e complementares 

para ir construindo objetivos, minimizar tensões, afinando propósitos e tecendo mediações, 

preenchendo de sentidos a representação de desenvolvimento sustentável. A partir daí, o perfil 

e as competências do técnico/agente de desenvolvimento passam a ser construídas em relação 

e este sentido, dando suporte comum para construir currículo.

Currículo é projeto, utopia, sonho. O que desejamos para a nossa vida, a de 
nossos filhos, alunos, comunidade, companheiros... é texto, discurso, 
documento, documento de identidade da escola, da secretaria, das 
pessoas...Currículo é parâmetro, diretriz, política..... Reorienta-se o currículo 
por meio de parcerias e alianças, no coletivo. (GADOTTI, 2001, P. 1).



184

4.1.3 A Construção Curricular

O “currículo” é, antes de mais nada, um campo de reflexão e, ao mesmo tempo uma 

noção complexa.

Currículo (caminho, percurso, movimento, viagem, processo, vida, história 
de vida pessoal e institucional, autobiografia...) é uma relação inter-
transcultural, assim como a vida é relação... Currículo é conteúdo 
programático, área de conhecimento. (GADOTTI, 2001, P. 1).

 Reorientamo-nos a cada momento, vivendo. Nascemos e morremos várias 
vezes ao dia. (GADOTTI, 2001, P. 1)

       A construção curricular do CTADS não fugirá a essa perspectiva. O currículo é composto 

inicialmente, por uma grade curricular que acompanha o projeto apresentado ao PRONERA e 

que  se  assemelha  muito  à  do  curso  tradicional  da  escola.  Esse  aspecto  acentua  algumas 

contradições que irão se manifestando ao longo do processo, em particular no primeiro ano do 

curso, que levarão a uma recomposição do Projeto Político Pedagógico da Habilitação, e com 

ele, da grade curricular.

       Segundo Gadotti (2004 p.2) o currículo em seu sentido amplo (intercultural) deve ser 

entendido como o conjunto de todas as atividades  presentes  no processo de formação do 

aluno, incluindo as formais e informais.

No CTADS buscou-se enxergar o aluno como um sujeito integral, desenvolvendo suas 

competências e habilidades não só como profissional, mas como sujeito ético, tanto do ponto 

de vista profissional como pessoal, sujeito capaz de se valorizar, se auto-conhecer, se auto-

avaliar,  sujeito  social,  capaz  de  escuta  sensível,  respeito  a  alteridade  e  capacidade  de 

colaboração e sujeito político capaz de mobilizar, articular, dialogar, estabelecer parcerias e 

reconhecer  suas  vinculações  com  um  projeto  de  desenvolvimento  e  de  sociedade.

Na medida  em que o curso foi-se desenvolvendo,  as demandas  foram aparecendo e 

novas parcerias se projetando no cenário,  tornou-se possível,  para a comissão pedagógica, 

compreender  melhor  as  mudanças  necessárias  na  organização  do  currículo.

Os debates foram feitos com professores e alunos para pensar aspectos disciplinares e 

complementares do currículo. Os primeiros para dar suporte às competências propriamente 

técnicas  e  o  segundo  para  construir  as  competências  humanas  e  políticas  do  agente  de 

desenvolvimento.

A  formação  será  vista  como  um  movimento  em  três  tempos:  o  disciplinar,  o 

complementar e o comunitário, buscando-se a articulação entre eles.
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Este processo começa pela redefinição do perfil de técnico, que gera uma nova grade 

disciplinar, capaz de possibilitar uma maior integração entre as disciplinas, para a construção 

de um olhar sistêmico. Simultaneamente, inicia-se o planejamento de ações complementares à 

grade  curricular  como:  Teatro  do  Oprimido;  Oficinas  de  História  do  Brasil;  Língua 

Portuguesa; Matemática e Introdução à Informática. Busca-se, também, organizar, a formação 

comunitária, o chamado tempo-comunidade. Este foi planejado com monitores, professores e 

alunos  ao  final  do  1º  ano,  quando  se  organizaram  as  ações  do  Projeto  Bolsa-Estágio.

Assim, podemos dividir estas competências em tipos de olhares que este técnico deverá 

desenvolver para ter uma postura reflexiva multídimensional e multirreferencial.

O primeiro é o olhar técnico sistêmico dentro de um sistema de produção capaz 

de  diagnosticar  a  realidade  com  seus  limites  e  potencialidades,  conhecer  as 

diferentes  matrizes  produtivas,  poder  apresentar  alternativas  para  viabilizar 

tecnicamente  a  produção/geração  de  renda  de  forma  sustentável  e  fazer  a 

mediação entre o agricultor e seus possíveis consumidores.

O segundo é o olhar político de agente de desenvolvimento, na comunidade e na 

região,  capaz de mobilizar  as pessoas e grupos para pensar  seu engajamento  e 

comprometimento social,  atuar na perspectiva de formação de parcerias e redes 

para a promoção do desenvolvimento local sustentável.

O terceiro  é  o  olhar  humanístico  capaz  de se  ver  como um ser  humano em 

desenvolvimento, conhecer a si mesmo e melhora-se, respeitar o outro e conviver 

com as diferenças, ser capaz de cooperar e administrar conflitos.

Estes  três  aspectos  aparecerão  refletidos,  de forma  diferenciada,  na organização  das 

grades curriculares (anexo 9) e das demais atividades que compuseram os tempos do curso, 

bem como na sua construção metodológica.
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4.1.4 A Construção Metodológica e seus principais eixos

 A importância de pensar a educação como processo de formação de um sujeito integral, 

inserido  na  realidade  do  campo,  levou  o  grupo  do  CTADS  a  construir  o  currículo 

considerando, simultaneamente,  a formação técnica e a formação humana ética,  política  e 

social,  tendo  como  eixo  integrador  o  Desenvolvimento  Sustentável  e  como  contextos 

integradores a Agricultura Familiar e a Reforma Agrária.

Dentro da perspectiva emancipatória de que todos ensinam e todos aprendem, foram 

sujeitos no processo de formação, além dos alunos, os professores da escola, profissionais 

externos que complementaram a formação escolar e extra-escolar, monitores, funcionários e 

agricultores (família, comunidade).

Os  espaços  formativos  do  sujeito  foram  a  sala  de  aula,  a  escola,  a 

propriedade/assentamento  e  a  região/território,  num  sistema  de  alternância,  que  buscou 

possibilitar ao aluno a construção de sua aprendizagem como práxis, articulando os conteúdos 

vividos na comunidade e os saberes adquiridos na escola, colocando-os em diálogos.

4.1.5 O tempo como principal eixo da articulação curricular – A Alternância.

Umas das grandes críticas  à escola,  nos dias de hoje,  é  seu distanciamento  da vida 

cotidiana  dos  alunos.  Freqüentemente  a  escola  é  acusada  de  fechar-se  em  seus  muros, 

ensinando conteúdos inadequados, ou recusando-se a fazer as pontes entre a realidade vivida 

pelo aluno,  as demandas  da sua curiosidade e os conteúdos curriculares.  Mas não é  só o 

conteúdo que se afasta da vida, o próprio ritmo dos processos escolares não corresponde ao 

ritmo da vida daqueles que freqüentam a escola, principalmente dos que trabalham.

Estas questões dificultam, não só a aprendizagem, mas a própria permanência do aluno 

na escola.

Se isto pode ser detectado, com freqüência na vida urbana, na realidade rural torna-se 

ainda, um problema mais grave.

O agricultor,  especialmente  o  familiar,  condicionado,  de forma bastante  forte,  pelos 

ciclos da natureza, sejam diurnos, sazonais ou biológicos, vê sua temporalidade atropelada 

pelos processos escolares,  que obedecem a uma lógica industrial,  diária,  sem intervalos  e 

pouco vinculada aos ritmos da natureza.
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Assim,  o  aluno  vive  um conflito  entre  as  exigências  do  trabalho  familiar,  do  qual 

depende a sobrevivência deste grupo, e as da escola, das quais depende o seu sucesso nesse 

ambiente.

Além disso, a espacialidade da escola é outro agravante, demandando que o aluno gaste 

várias horas no deslocamento entre a casa e a instituição escolar, seja a pé, seja pela via do 

transporte escolar. Muitas vezes, para estudar, o aluno tem que deixar o campo para viver na 

cidade, por não haver o nível correspondente, por exemplo, o ensino médio, nas escolas rurais 

das localidades onde vive.

Este é um problema que surgirá sempre, em qualquer parte do mundo onde se tenha que 

pensar a educação rural.

Assim, na França, quando os agricultores começaram a refletir sobre a educação de seus 

filhos, em parceria com a igreja católica, uma das questões levantadas foi a da temporalidade 

inadequada  das  escolas  em  geral,  mesmo  quando  inseridas  em  locais  próximos  à  casa.

Das discussões com os  agricultores  franceses,  nasce a  Pedagogia da Alternância  exercida 

pelas Casas Familiares Rurais e Escolas Famílias Agrícolas.

A grande mudança trazida pela imaginação radical desta Pedagogia é a instituição de 

um novo padrão temporal para o ensino, alternando, conforme contido em seu nome, períodos 

em que o aluno permanece totalmente na escola, com períodos em que o aluno permanece na 

comunidade,  realizando  tarefas  ligadas  ao  processo  pedagógico,  com  supervisão  de 

professores de campo chamados monitores.

As outras mudanças dizem respeito à forte articulação curricular com o cotidiano do 

aluno,  e  à  incorporação  da  família  como parte  integrante  do processo  pedagógico.  Nesta 

pedagogia  a  família  participa,  desde  a  busca  de  financiamento  e  gestão  da  escola,  até  a 

contribuição como fonte da construção curricular que é aberta e contínua e que depende dos 

diagnósticos feitos pelos alunos na sua realidade cotidiana.

Segundo Gimonet (1999)

 Escola tal qual a conhecemos será cada vez mais inadequada para este 
mundo veloz, em plena mutação... um mundo complexo exigirá outra 
educação que pedirá uma outra escola, portadora de uma educação sistêmica. 
 A formação em alternância é um componente da Escola do Futuro. 
(Gimonet 1999 p.)

Ao dialogarem no processo de construção da escola, as famílias também aprimoram seu 

processo de organização e participação social, organização de demandas e busca de parcerias, 

gerando instituições maiores que articulam as diversas experiências isoladas.
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Numa situação como a da França, onde a agricultura familiar é altamente organizada e 

conquistou sua valorização pela qualidade de seus produtos e mesmo como patrimônio da 

cultura francesa, este processo teve bastante sucesso e modificou bastante a fisionomia da 

escola rural, embora tenha sofrido os impactos das demandas da globalização mais agressiva, 

especialmente  nas  relações  mais  amplas  da  agricultura  e  da  educação  com  o  Estado.

No Brasil,  podemos encontrar algumas experiências bem sucedidas de Pedagogia da 

Alternância em várias regiões do país. Elas se organizam em instituições maiores como a 

EFACOT e a UNEFAB (União das Escolas Famílias Agrícolas) que, como na França, fazem 

articulação em nível regional, estadual e mesmo em termos de país.

Apesar  de  apresentar  inovações,  sem  dúvida,  muito  importantes  para  o  processo 

educativo,  o  grande  problema  da  pedagogia  de  alternância  no  Brasil  diz  respeito  à  sua 

sustentabilidade, tanto financeira como organizativa.

O processo  histórico  da  agricultura  familiar  no  Brasil,  que  por  um lado  ignorou  o 

agricultor familiar  como categoria,  reduzindo drasticamente sua condição numérica,  e, por 

outro, destruiu a sua auto-estima e, em parte, sua capacidade de organização, fazendo-o crer 

que se estuda para sair e não para permanecer no campo, criou um ambiente completamente 

diferente para o florescimento das escolas famílias nacionais, que tiveram que contar com 

uma participação muito intensa das entidades externas da igreja ou mesmo dos sindicatos para 

se afirmarem com alguma característica própria.

Por outro lado, a ação dos movimentos sociais e, sindicatos no campo começa na luta 

pela terra, condição vivida pelos agricultores franceses há vários séculos passados. Sendo esta 

uma situação de alto conflito social cujos atores, na verdade, tem uma identidade mista de 

rural e urbano, já que, em grande parte, estão vinculados aos dois ambientes, tendo, muitas 

vezes, perdido, neste processo, certas raízes, tradições e práticas culturais importantes para a 

sobrevivência no campo, ela gerará, também, uma forte demanda por educação, porém num 

outro formato que a vinculará,  por necessidade absoluta,  a uma formação política  de luta 

muito mais intensa do que a dos agricultores franceses.

Na França esses agricultores são reconhecidos e valorizados pela população em geral, 

tem um vínculo territorial já bastante sólido e uma cultura relativamente preservada, e um 

poder aquisitivo relativamente bom, embora sofram o impacto das novidades colocadas pela 

sociedade urbano industrial.

Já no Brasil o que temos é uma desvalorização profunda da realidade rural e da figura 

do agricultor familiar, pela população em geral e a perda, em grande parte, de suas raízes, a 



189

resistência das elites agrárias em reconhecer-lhes um papel mais efetivo no desenvolvimento 

do país,  um poder aquisitivo (exceto no sul sudeste) praticamente nulo e a resistência  do 

estado  em assumir  seu  papel  no  processo  de  fortalecimento  dessa  população  como  setor 

econômico e categoria cultural, o que se reflete nos dados relativos à escolarização no campo.

Dados do IBGE-PNAD 2001 revelam o nível de instrução da população residente na 

zona rural. Eles mostram que a escolaridade média da população de 15 anos ou mais que vive 

na zona rural é de 3,4 anos, o que corresponde a quase metade da estimada para a população 

urbana.

Quanto aos índices de analfabetismo, constata-se que apesar da redução dos índices no 

Brasil,  no campo,  a taxa  de analfabetismo continua  ainda elevada,  pois  correspondia,  em 

2000, a 29,8% da população adulta da zona rural, enquanto na zona urbana essa taxa era de 

10,3%.

Entre  os  assentados  da Reforma Agrária,  apenas 38,8% freqüentam escola,  ou seja, 

61,2% da população assentada não têm acesso à escola, 27,1% nunca freqüentou escola e não 

lê e não escreve; 38,55% freqüentou a escola no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série; 14,7% 

freqüentou até 5ª a 8ª série e somente 5,6% teve acesso ao Ensino Médio. Nas escolas do 

campo 48,3% têm apenas uma sala de aula e 22,8% contam com duas salas, denunciando a 

predominância da organização de turmas multisseriadas, que representam 64% daquelas que 

oferecem o ensino fundamental de 1ª a 4ª série, segundo o Censo Escolar 2002 mostrou. Alem 

disso,  nas  escolas  do  campo  predominam  a  organização  de  turmas  multisseriadas,  que 

representam 64% daquelas que oferecem o ensino fundamental de 1ª a 4ª série, segundo o 

Censo Escolar 2002. (Batista 2006, p.12)

Os movimentos sociais, inconformados com o tratamento que se vem dando para os 

povos  do  campo  com  relação  à  educação,  organizaram  e  realizaram  duas  Conferências 

Nacionais (a primeira em 1999 e a segunda em 2004, ambas em Luziânia - Goiás) nas quais 

discutiram propostas e reivindicações para uma Política de Educação do Campo voltada para 

os interesses dos povos e trabalhadores do campo, destacando a importância estratégica que 

ela  desempenha  para  construção  de  um  projeto  de  desenvolvimento  do  campo.

Aqui,  diferentemente  da  França,  não  serão  as  famílias  a  assumirem isoladamente  a 

organização da educação dos seus filhos, mas uma composição entre Movimentos Sociais e 

Estado para a construção de políticas de educação pública voltadas para a realidade do campo.

Ela se organizará como Educação do Campo, tendo como parceiros as Universidades, a 

Igreja, as organizações de luta no campo em geral e os movimentos sociais especialmente, 
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mas não só, o MST e a Contag que vão construindo seus processos de maneira concorrente 

até conseguir  torná-los suficientemente convergentes para agirem de forma cada vez mais 

articulada.

Apesar das diferenças de realidades existentes nos dois países, as propostas educativas, 

tanto francesas como brasileiras, compartilharão algumas construções imaginárias, dentre elas 

a temporalidade em alternância.

Segundo Teixeira et alli 2004

A realidade para a formação em alternância se comporia de um ambiente 
complexo e dependente de uma sociedade mais ampla com características 
próprias sócio-culturais, econômicas, política e ambientais. Exige a 
precedência do meio familiar  e seu cotidiano ...sempre inter-relacionados...e 
o conhecimento é um meio para poder entender o ambiente e a cultura. 
(TEIXEIRA et alli 2004 p. 98).

As duas propostas indicaram que a relação entre os saberes da realidade e escolares seja 

feita de forma fluida, dando ritmo à temporalidade, sempre ouvindo com cuidado o outro e 

com  a  realidade  tendo  precedência  sobre  a  teoria.  Ambas  propõem  uma  visão  de 

aprendizagem  que  articula  compreensão  e  prática,  colocam  o  saber  e  o  poder  como 

construções compartilhadas.  A grande diferença é o caráter  de enfrentamento aos projetos 

hegemônicos  de  sociedade  e  desenvolvimento  rural,  presentes  na  Educação  do  Campo, 

enquanto na França o que predomina é o caráter de inclusão social.

No âmbito  da política  educacional,  as  concepções  e reivindicações  dos  movimentos 

contribuíram  decisivamente  para  a  formulação  e  para  aprovação  das  bases  legais  que 

prescrevem  os  princípios  que  devem fundamentar  a  Educação  Básica  do  Campo  com  a 

promulgação pelo Conselho Nacional de Educação do Parecer 36 de 2001 e das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, (Resolução CNE/CEB 1, de 3 

de abril de 2002). Essas diretrizes incorporam as posições do movimento e constituem-se no 

adubo que pode fertilizar a Política Nacional de Educação do Campo e os projetos político-

pedagógicos das escolas do campo, como define o artigo 4.

O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 
compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da 
educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público 
de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 
mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, 
economicamente justo e ecologicamente sustentável. (Política Nacional de 
Educação do Campo 2002, p.).
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As concepções do movimento se configuram também nas Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas escolas do campo (Resolução, CNE/CEB 1/2002) no artigo 2º, parágrafo 

único que define:

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 
dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência 
e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva no país. (Resolução, CNE/CEB 1/2002).

Neste sentido a política abre a possibilidade de novos formatos educativos a serem 

experimentados nas escolas do campo, mais condizentes, com as necessidades de demandas 

da população rural, dentre eles, a temporalidade em alternância.

 O PRONERA, ao assumir desde o início, os princípios da educação do campo, assume 

também, especialmente para o nível técnico, a temporalidade em alternância, conforme 

podemos ver no Manual de 2004 nas Orientações para Formação Técnico Profissional (Anexo 

III), na parte referente à proposta teórico metodológica no item 4.3 onde podemos ler a 

seguinte referência:

Descrever sobre a metodologia e os procedimentos do acompanhamento dos 
alunos no tempo comunidade e, no item 4.4 descrever o que será realizado 
no tempo escola e no tempo comunidade. (INCRA 2004 p.).

Esta  nova  temporalidade  não  se  confunde,  para  o  PRONERA  com  os  estágios 

curriculares supervisionados que são citados em separado no item 4.4.

Há  uma  resolução  do  Programa  que  define  com  mais  detalhes  o  que  é  o  tempo 

comunidade. A característica mais importante desse processo, no caso da educação do campo 

é formar um vínculo entre o estudante e sua comunidade no sentido de direcionar a formação 

para que ele seja um promotor do desenvolvimento local e articulador da luta política e social 

nos seus assentamentos.

Entretanto, como aponta Arroyo

 há que se duvidar que o que se ensina hoje nas escolas seja conhecimento, o 
dito conhecimento escolar é como se fosse um legado sagrado que separa a 
cultura. (apud Barbosa 1999 in Beltrame et alii 2004).

Nada  mais  distante  da  organização  escolar  tradicional  do  que  esta  proposta.

Assim,  a  organização  do  tempo,  neste  processo,  terá  fundamental  importância  para 

todos os envolvidos, por fugir completamente dos padrões tradicionais de temporalidade das 

escolas  técnicas  públicas,  embora  haja  experiências  de  natureza  semelhantes,  bem 
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desenvolvidas, nas escolas famílias agrícolas e nas casas familiares rurais em diversos locais 

do Brasil.

A questão da temporalidade escolar remete, ainda, a uma discussão mais profunda entre 

as possibilidades de articulação entre o saber escolar e o saber cotidiano, entre as pontes entre 

a educação situada dentro de um espaço formalmente institucionalizado e a possibilidade de 

uma nova forma de instituir  o tempo espaço da educação,  mais compatível com as novas 

configurações que vem tomando o mundo. Essa discussão é muito presente nas propostas de 

educação à distância que, de certa forma, visam universalizar e massificar alguns processos 

educativos em tempos mais curtos, a partir do uso das novas tecnologias, mas também remete 

aos processos de articulação entre educação e desenvolvimento local onde o papel da escola 

como centro de referência educativa para as populações do território, bem como sua abertura 

com  inserções  comunitárias,  podem  ser  fatores  que  dinamizem  os  processos  de 

desenvolvimento local.

Distância,  alternância  e  mesmo  modularidade,  formação  em  serviço,  formação 

continuada dizem respeito, em última instância, à necessidade de se reformular o conceito de 

escola como espaço físico em que se passa um tempo determinado para aprender algo que, 

também, já está determinado a priori. É necessário ampliar este sentido de forma a abranger 

novas possibilidades,  novos modelos  que devem servir  aos diferentes  propósitos a que se 

destinam e aos diferentes conjuntos de seres humanos que visam formar, de acordo com suas 

próprias  demandas,  sonhos e  necessidades.  Como em todos os campos,  aqui  também é a 

determinação  da  escola  que  está  em jogo.  São  os  padrões  do  que  seja  ou  não  uma  boa 

educação que estão se reinstituindo.

O tempo total de duração do curso ultrapassou as indicações das diretrizes curriculares 

para o ensino técnico profissionalizante na modalidade de técnico agrícola (mínimo de 1200 

horas que podem ser divididas em módulos), correspondendo à formação a 1728 horas das 

quais  1500 eram de atividades  modulares  na escola  chamadas  de presenciais  no primeiro 

projeto  e  228  de  atividades  desenvolvidas  nas  comunidades  de  assentamentos  atividades 

chamadas de à distância no primeiro projeto.

Ás atividades à distância foram associadas à promoção de ações de desenvolvimento 

sustentável nos assentamentos, com apoio de monitores, alunos da Universidade.

Segundo Barbosa (2004)

“A formação em alternância requer organização das atividades e 
instrumentos pedagógicos específicos. Isso para articular os tempos e 
espaços a fim de associar e colocar em sinergia as dimensões pessoais e 
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profissionais e para otimizar as aprendizagens ....através da alternância os 
alunos tem oportunidade de refletir sobre sua situação de vida, tomar 
distância do meio, aproveitando todo o tempo para refletir sobre a realidade, 
buscando perspectivas, avaliando melhor os fazeres e, quem sabe até 
inovar.” (BARBOSA  IN BELTRAME et alli 2004 p. 100)

Na prática, esta alternância tomou a forma de aproximadamente, 15 dias na escola e 45 

dias na comunidade,  formato que ainda foi considerado insatisfatório por muitos alunos e 

professores. De fato, a organização do tempo foi um dos eixos de mais difícil construção no 

processo de realização do curso.

4.1.5.1 A Organização do Tempo Escolar

Na escola as atividades foram organizadas em etapas de 15 dias que mesclaram 

atividades disciplinares e interdisciplinares, conduzidas pelos docentes da Escola e 

enriquecidas por profissionais externos, com atividades complementares de formação básica 

ou de formação humana.

Além disto, foram desenvolvidas atividades de caráter organizativo como comissões de 

alunos para gerenciar atividades como limpeza, alimentação, lazer, segurança e saúde ou 

comissões para pensar aspectos de longo prazo, como a organização da cooperativa de alunos 

ou a comissão pedagógica dos alunos.

No  decorrer  do  processo,  tanto  a  dimensão  física  como  a  dimensão  espiritual  dos 

sujeitos emergiu, de forma que, também, foram incorporadas nos espaços formativos, sendo 

os alunos responsáveis pelo espaço de orações, pelo culto final  da formatura e por outros 

espaços cujo objetivo foi lembrar a ligação com o universo mais amplo, espaço importante na 

vida camponesa.

Quanto  ao  corpo,  exercícios  de  auto-massagem,  bioenergética,  relaxamento, 

alongamento e brincadeiras eram feitos no início das atividades, ou em momentos de tensão 

ou cansaço, buscando um equilíbrio entre as atividades físicas e mentais.
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4.1.5.2 A Organização do Tempo fora da Escola ou sua integração com à realidade externa

Desde o texto inicial, o projeto é pensado com dois espaços formativos importantes: a 

Escola e a Comunidade ou Assentamento.

 Diferentemente da Pedagogia da Alternância, não há menção à propriedade familiar 

como espaço de formação, ou à família como locus para aplicação do conhecimento do aluno. 

Isto acontece porque, na perspectiva utilizada, a família é vista como inserida num processo 

coletivo de produção do assentamento que não deve ser pensado como um conjunto de 

propriedades isoladas, mas como um espaço de organização social para a produção.

“O ritmo da alternância permite aos alunos continuar os trabalhos (junto à 
família e comunidade) e buscar nesse meio resposta e outras reflexões que 
evolvem o grupo familiar, pessoas e organizações da comunidade. 
Representam uma aprendizagem contínua na descontinuidade das atividades 
sócio-pedagógicas, técnicas, econômicas e políticas.” (Barbosa in Beltrame 
et alli 2004 p.101).

Assim, o aluno é instado a trabalhar com grupos de interesse, em áreas comunitárias ou 

em propriedades individuais, mas trabalhadas coletivamente pelo grupo.

Considerando as  dificuldades  de ordem política  e  financeira   que os assentados  em 

geral,  encontram,   a  organização  dos  grupos,  e  das  associações  ou  cooperativas  pode 

fortalecer a todos, enquanto a produção individual acaba por ampliar as desigualdades sociais 

entre os assentados, o que dificulta sua organização social.

O  espaço  formativo  da  propriedade,  especialmente  como  unidade  demonstrativa, 

entretanto, não foi totalmente descartado e, em alguns casos, funcionou de forma mais eficaz 

do que a organização do trabalho comunitário.

Outro espaço importante  foi  o da própria região,  como local de vida.  As buscas de 

parceiros  locais  e  regionais,  as  articulações  em rede,  como  no  caso  da  Rede  Territorial, 

buscaram trabalhar com os alunos a dimensão da construção do desenvolvimento para além 

da comunidade, num território da Agricultura Familiar.

Neste sentido, o conhecimento, pelos alunos, das diversas instituições atuantes para a 

construção  do  desenvolvimento  local,  as  diferentes  parcerias  possíveis,  e  mesmo  a 

participação nos diversos projetos, foram estratégias pedagógicas utilizadas para fortalecer o 

conhecimento dos alunos sobre a sua região de origem e os caminhos para a construção da 

inserção dos agricultores familiares na realidade local.

Segundo Barbosa a alternância
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“Busca a perspectiva de superação da dicotomia rural-urbano ao mesmo 
tempo que resgata a identidade cultural local, subsidiando a construção de 
um outro modelo de desenvolvimento do campo, construindo trilhas para 
uma forma de vida mais digna no campo, estabelecendo formas de 
aprendizagem através de iniciativas coletivas sustentáveis, solidárias e 
democráticas..” ( in Beltrame 2004 p. 101).

Este processo foi sendo montado no percurso e começou a tomar mais consistência com 

a elaboração do Projeto Bolsa Estágio para a SAF/MDA.

4.1.5.3 A elaboração do Projeto Bolsa Estágio

No final do 1º ano o curso recebeu a visita do Secretário de Agricultura Familiar, levado 

pela coordenadora do PRONERA, na tentativa de fazer dele um pólo de ação conjunta entre o 

PRONERA e a SAF.

A relação  entre  os  alunos  e  o  Secretário  se  estabeleceu  com facilidade.  Os  alunos 

descrevem a experiência que estão vivendo e seu significado, cantam e fazem leituras e depois 

estabelecem um diálogo onde colocam para o secretário a sua necessidade de uma bolsa para 

realizar os projetos comunitários. Toda a recepção e o diálogo com o secretário é feito como 

atividade pedagógica. No dia anterior a coordenação realiza com os alunos um debate, cujo 

conteúdo  vem sendo  elaborado  desde  o  início  do  curso  (o  desejo  da  bolsa  de  estudos), 

identifica-se o que se deseja da parceria,  estabelecem-se as estratégias para que o diálogo 

ocorra  e  quem  serão  os  representantes  do  grupo,  embora  haja  diversas  manifestações 

espontâneas durante a atividade real. O secretário mostra-se de tal forma receptivo e inteirado 

com  o  grupo  que,  este  terá  por  ele,  até  o  final  do  processo,  uma  grande  admiração.

No final da tarde a SAF começa, a partir da Escola Agrícola e da UnB, uma negociação 

para inclusão do curso em um de seus programas. Esta negociação, que resultará no projeto 

conhecido como Bolsa Estágio, se tornará realidade meses depois e será renovado até o final 

do curso, tendo um impacto específico, tanto na permanência dos alunos no curso como nas 

ações que foram capazes de desenvolver.

A UnB será a  administradora  dos  recursos  que  serão  repassados,  mensalmente,  aos 

alunos sendo contrapartida a apresentação dos relatórios e apresentação oral dos resultados 

das experiências em campo.



196

No meu tempo de experiência de agrônomo já tive contato com escolas  
Agrotécnicas, fui professor na escola agrotécnica, e também tenho muita  
afinidade com essas questões da educação do campo, então com esse  
convite de vocês contatactamos esse grupo de alunos, com essa experiência  
ainda no início, foi o primeiro convênio que nós firmamos nessa idéia que 
tinha do vínculo da escola, da educação com alternância no compromisso 
junto às comunidades como atores de desenvolvimento rural, então nós  
percebemos que era possível pensarmos um projeto piloto, de um 
pagamento de uma bolsa em que esses alunos pudessem desenvolver o seu  
processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, exercitassem processos de 
diagnóstico, de agentes de desenvolvimento nas suas comunidades locais.  
(Secretário de Agricultura Familiar).

 Iniciou-se com a realização de um diagnóstico rápido participativo, proposto desde a 

primeira  versão do projeto,  apresentado como atividade do tempo escola e que ajudou os 

alunos e professores a mapearem as principais  demandas  e problemas  dos assentamentos. 

Estes  dados  deveriam  servir  de  base  para  a  construção  das  ações  dos  alunos  nos 

assentamentos e da organização dos conteúdos disciplinares pelos professores.

Os  alunos  receberam  da  SAF,  uma  ajuda  de  R$150,00  para  desenvolver  pequenos 

projetos com grupos de interesse nas suas comunidades. Estes projetos foram desenvolvidos 

acompanhados pelos professores na disciplina pesquisa e projeto e no campo pelos monitores.

A atividade  de  monitoria  foi,  originalmente,  pensada  para  ser  preenchida  pelos  ex-

alunos do Educamp, entretanto dado o baixo número e às dificuldades que estes alunos teriam 

de enfrentar, uma vez que também eram alunos do CTADS, optou-se por envolver, também, 

os alunos da Universidade de diversos cursos.

Não foi  prevista nenhuma atividade  formativa para os monitores,  inicialmente,  mas, 

como no caso  dos  professores,  ao  longo do  tempo,  notou-se  que  haveria  necessidade  de 

organizar algum tipo de processo formativo. Os espaços escolhidos foram algumas disciplinas 

optativas  e  módulas  livres  da  Universidade,  ofertadas  pelas  professoras  da  UnB  que 

trabalhavam no curso, que serviram, não só para formar os monitores,  mas para envolver 

outros alunos interessados no processo, alguns dos quais vieram, em momento posterior, a 

assumir o papel de monitores.

O trabalho constava de uma a duas visitas, por tempo comunidade, aos assentamentos, 

para conhecer a realidade do aluno e ajudá-lo com os trabalhos que desenvolviam. Em alguns 

casos, os monitores também desenvolveram atividades de reforço escolar nas tarefas para casa 

das disciplinas do tempo escola.
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Cada monitor  recebeu uma bolsa  do  PRONERA no valor  de  R$ 200,00  mensais  e 

reembolso das despesas com passagens e alimentação.

Ao todo o curso iniciou com 18 monitores, número que, posteriormente foi ampliado 

para 21.

 Cada monitor tinha de fazer relatórios das visitas e dirigir-se à comissão pedagógica 

para solucionar problemas e dúvidas, uma vez que a figura do coordenador de monitoria só 

surgiu no último ano. Havia um espaço, no tempo escola, para a reunião dos monitores com 

os seus alunos, para avaliação e troca de experiências, bem como planejamento das atividades 

seguintes. Também foram previstas reuniões dos monitores com a coordenação pedagógica, 

entretanto  não houve um planejamento  de encontros  entre  os monitores  e  os  professores.

Como  uma  de  suas  atividades  formativas  os  monitores  desenvolveram,  também,  as 

oficinas  de  História  do  Brasil,  atividade  extra-curricular  do  segundo  ano,  onde  ficaram 

responsáveis por organizar um conjunto de atividades sensibilizadoras e de reflexão sobre o 

processo histórico do Brasil, com ênfase na história do desenvolvimento rural.

Por outro lado, os agricultores dos assentamentos também foram envolvidos, desde o 

início,  pois  era importante  que o aluno fosse indicado pela sua comunidade.  Embora esta 

indicação não tenha sido formal, a maioria dos agentes de divulgação fez este diálogo nas 

comunidades. Após a aprovação dos alunos, os membros da comissão pedagógica, juntamente 

com os monitores, foram à comunidade fazer o comunicado do sucesso do aluno e explicar o 

tipo de relação que o curso esperava que o aluno desenvolvesse com a comunidade.

Posteriormente, o contato com as comunidades ficou bastante heterogêneo, dependendo 

mais da forma como o monitor articulou sua ação de campo, como o aluno estabeleceu seus 

vínculos e se havia ou não projetos de desenvolvimento levados pelas instituições parcerias 

nos assentamentos. Também foram diferentes as respostas das diferentes comunidades.

O contato  voltou  a  se  estreitar,  um pouco mais,  no segundo e  terceiro  anos  com a 

organização dos projetos Tecendo a Rede Territorial  1 e 2 que trouxeram integrantes das 

diversas  comunidades  para  diversos  locais  como  Escola  Agrícola,  UnB  e  outros.  Nestes 

encontros pode ser mantido contato com mais  de 400 agricultores  de 80 comunidades  do 

Sertão Mineiro Goiano que participaram de alguma das ações da rede. A impressão de alguns 

desses agricultores foi registrada por nós e será analisada posteriormente.

As atividades desenvolvidas foram consideradas pelos alunos como importantes para o 

seu amadurecimento, embora entendam que houve muitas limitações, entre elas a falata da 

participação mais efetiva e qualificada dos monitores.
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A Bolsa Estágio ajudou também no desenvolvimento de experiências no assentamento. 

Essa  iniciativa  foi  considerada  válida  porque  os  assentados  tiveram contato  com práticas 

agrícolas até então pouco conhecidas.

“Em teoria e prática e pesquisa-ação desenvolvi uma experiência de bolsa 
estágio na comunidade que consistiu na implementação de um banco de  
sementes de leguminosas. Essas leguminosas servem em substituição a 
adubos nitrogenados o que proporciona uma razoável economia. A 
implementação de tal experiência mudou totalmente minha racionalidade e  
minha formação. Aprendi que, na verdade, as soluções da agricultura estão 
mesmo na agricultura e a bolsa estágio ofereceu suporte para tais  
aplicações. Para a grande maioria dos alunos a Bolsa Estágio deu 
oportunidade de estabilidade no decorrer do curso.” (Aluno do PA Chico 
Mendes).

“Quanto à Bolsa Estágio foi um projeto escrito por nós, a bem e todos os  
alunos que contribuiu para nossa formação e para execução de projetos 
comunitários que implantamos no assentamento.Como o nosso tempo para 
estudos, ocupou o nosso tempo de trabalhar nas nossas parcelas e neste  
tempo nada ganhamos em nossa propriedade, a bolsa estágio serviu para 
ajudar custear os projetos, nas despesas com materiais, alimentação e 
transporte, portanto é importante que continue para o próximo curso sem 
alterações.” ( Aluno do PA Vereda II).

“O projeto que realizei na comunidade (melhoramento de aves caipiras) me 
fez ver a diferença entre teoria e prática, falar e fazer. Através desse projeto  
desenvolvi conhecimentos técnicos, no campo e sociais. Esse projeto foi  
realizado devido à Bolsa estágio e apoiado pelo ITER, Cáritas, Escola 
Agrícola e UNB.” (Aluna do PA Boa União).

 “... é sempre viável que projetos como esse da bolsa continuem apoiando 
outros cursos, dando apoio, segurança e confiança para os alunos 
desenvolverem trabalhos técnicos e sustentáveis nos assentamentos” (Aluna  
do PA Canaã).

4.1.5.4 As visões do Sistema de Alternância pelos parceiros

No  geral  os  alunos  enxergaram  o  sistema  de  alternância  como  positivo,  embora 

entendam que diversos ajustes devem ser feitos, na sua estrutura, para um próximo curso.
 “Conheci o sistema de alternância pelo curso e o ponto positivo é a prática nos 
assentamentos quando é possível realizar, mas o que é também negativo são 
atividades das quais se participa ou se inicia, mas que não possibilita 
continuidade, devido ao tempo ou deslocamento em momentos não 
programados, e descrevo no período do curso como prática não continua.” 
(Aluno do PA Vista Alegre)

“Quanto ao sistema de alternância e ótimo passar alguns dias internos,  
porque podemos aproveitar o tempo todo para estudar e por outro lado o 
retorno ao convívio familiar, e como critica sobre o sistema simplesmente a 
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monitoria que deu certo no 1º ano, pois não aconteceu no 2º e 3º ano.  
Quando nós não tão menos precisávamos com maior quantidade de dias de  
aula a etapas, e muito tempo ocioso no tempo escola com a falta de 
cumprimento de agenda dos professores e palestrantes programados e o  
acontecimento de mudanças de programações de última hora.” (Aluno do 
PA Vereda II) 

 “O sistema de alternância é uma boa maneira de se realizar cursos porque 
os alunos têm teoria na escola e um tempo boa em suas casas para 
transformar estas aulas em práticas. Não tenho crítica a fazer.” (Aluno do 
PA Gameleira)

“O Pronera com o sistema alternância, foi um consorcio de transformação 
e oportunidade para o agricultor, eu vejo a alternância um instrumento a 
favor da reforma agrária.” (Aluno do PA Colônia I)

O papel dos monitores é assim enxergado

“Referente à atuação dos monitores eles tiveram uma participação estável  
no decorrer do curso. Ajudaram bastante, cumpriram seu papel. Cito 
também duas condições positivas como a ajuda nas tarefas e a visita de  
campo à comunidade. Houve também pontos negativos que seriam maior  
participação no tempo comunidade e na contribuição de projetos.” (Aluno 
do PA Chico Mendes)

“Quanto à participação dos monitores na escola e no assentamento foi um 
tanto superficial, devido ao fator limitante de que eles também são 
estudantes, e que também trabalham em outras atividades e a monitoria 
com esta modalidade estar muito presente nos curso universitário. Além 
disso, a maioria deles tem pouco convívio com assentamento.” (Aluno do 
PA Vista Alegre)

Já para os professores a alternância é vista como um processo para o qual não estavam 

preparados onde, efetivamente, aprenderam mais que ensinaram.

Segundo Batista (2006 p 19),

“A estruturação e realização de cursos baseados na metodologia proposta 
pelos movimentos (pedagogia da alternância, gestão compartilhada) têm 
causado impacto no cotidiano das instituições.

“no início foi um pouco estranho pra mim, pras pessoas, pra gente se  
adaptar ao processo, a forma da gente trabalhar com as aulas, com essa 
questão dos 15 dias na escola, o tempo comunidade, o tempo escola, montar  
o material pra estar trabalhando com eles, o relacionamento com os alunos 
Então a gente vê que muita coisa a gente aprendeu , erramos em alguns  
pontos, consertamos depois, aprendeu com o curso em si. Nós nunca 
imaginávamos que ia chegar a um potencial desse de conseguir chegar a  
atender uma turma da alternância, nuns moldes diferentes, todos os 
professores (Professor da Escola Agrícola)
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Também para os monitores ele se torna importante, uma vez que reconhecem que ele 

traz  aprendizados  novos  para  os  sujeitos,  que  não  estão,  normalmente,  presentes  em sua 

formação acadêmica.

“Muita coisa aconteceu durante o curso. Comecei essa história sem 
nenhuma vivência relacionada à Reforma Agrária e à Educação do Campo,  
conhecendo apenas superficialmente as questões que as envolvem. Não 
conhecia nenhum assentado, tampouco assentamentos. Agora que o curso 
terminou, conheço mais de 20 comunidades, entre assentamentos e  
acampamentos. Percorri muitos quilômetros, das mais diversas formas.  
Conheci muita gente, no GT e nas comunidades, que hoje fazem parte da 
minha família. Também faço parte de um acampamento, e fico apreensivo 
por não poder ficar lá por mais tempo. ( Monitor - Aluno do curso de 
agronomia da UnB)

“Para aperfeiçoar o sistema de monitoria acho que deveríamos nos  
comunicar mais, definir o calendário das atividades com antecedência Acho 
que deveríamos planejar mais as atividades a serem desenvolvidas e  
avaliadas na comunidade para chegarmos já preparados. É importante que 
consolidemos a turma de monitoria, pois acho que ela é de fundamental  
importância no apoio e realização das atividades.” (Monitor Aluno do 
Curso de Agronomia da UnB)

Do ponto de vista das entidades parceiras a alternância foi, também, um aprendizado em 

parceria.

Vivenciar a realidade do aluno pra mim foi muito importante porque em 
Unaí a gente trabalha com três assentamentos, mas com o processo do 
curso a gente teve contato com muitos outros assentamentos não só de Unaí  
como da região da SR28 e isso compreender essa diversidade da realidade,  
vivenciar a realidade através dos problemas que eles traziam e a idéia de 
apoiá-los pra que eles construíssem trabalhos com grupos de agricultores 
nas suas realidades e acompanhar ,mesmo que minimamente isso, me 
parece que foi muito importante para formação da gente pra mim 
principalmente pro trabalho que a gente tem a desenvolver como 
pesquisa.”(Representante da Embrapa 2)

4.1.5.4.1 A relação com os Projetos Institucionais de Desenvolvimento

No  âmbito  do  PRONERA,  os  cursos  profissionalizantes  de  nível  médio  buscam 

capacitar  profissionais,  com  vistas  a  atender  a  demanda  específica  para  administrar  a 

produção agropecuária de associações e cooperativas, e para a promoção de uma formação

consistente,  valorizando  a  identidade  sócio-política  e  cultural  dos  alunos  e  articulando os 

conhecimentos científicos e os saberes sociais produzidos no contexto em que estão inseridos, 

com vistas à melhoria da qualidade de vida nos assentamentos.
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          Para (Freitas in Beltrame et alii 2004)

“Os assentamentos representam um espaço propício para a viabilização de 
um desenvolvimento eficiente econômica e socialmente, exatamente, por 
possibilitarem uma intervenção integrada de diferentes políticas públicas, ao 
mesmo tempo existe a possibilidade de se organizar e mobilizar a 
comunidade para resolver coletivamente problemas que não são passíveis de 
resolução individualmente. (FREITAS in BELTRAME et alii 2004 p.84

Neste  sentido,  um  dos  aspectos  importantes  da  metodologia  do  CTADS  foi  sua 

articulação com projetos de desenvolvimento realizados nos assentamentos ou nas regiões, 

nos quais os alunos se engajaram como agentes mobilizadores ou mesmo desencadeadores, 

reforçando  sua  inserção  junto  aos  agricultores  familiares  e  assentamentos,  bem  como 

aprofundando seu aprendizado  sobre processos  de  organização  comunitária  e  participação 

social.

Estes projetos, gerenciados pelas entidades parceiras, tornaram-se, desde sua concepção, 

espaços para compreensão de novos procedimentos e novas formas de pensar a inovação em 

termos  de  assistência  técnica  e  extensão  rural,  o  que  influenciou,  fundamentalmente,  na 

construção  do  perfil  de  agente  de  desenvolvimento  e  nas  suas  transformações  durante  o 

processo.

Destacam-se entre eles:

  PROJETO UNAÍ

O  Projeto  Unaí  e  o  curso  técnico  nasceram  das  reflexões  do  Educamp  e  foram 

concebidos, simultaneamente, e tiveram, todo o tempo, uma grande interface. Esta interface 

permitiu tanto que os estudantes tivessem nas ações deste projeto um espaço formativo como 

que o projeto pudesse contar  com o apoio desses estudantes  no desenvolvimento de suas 

ações,  tanto durante  o curso como depois  de formados,  quando o projeto desdobrou suas 

ações e permaneceu como único pólo de continuidade de formação para os estudantes de 

Unaí,  que  por  sua  vez,  também,  são  aqueles  que  deram  maior  suporte  à  Coopatec.

A  relação  entre  curso  e  projeto  estabeleceu-se,  também,  no  apoio  dado  pelos 

pesquisadores  do  projeto  que  realizaram  diversas  palestras  no  tempo  escola,  bem  como 

envolveram outros pesquisadores da Embrapa e do Cirad, cujos trabalhos aconteceram em 

Unaí, em atividades tanto da escola como de campo com a participação dos estudantes. Na 

medida em que o projeto se ampliou, isto se refletiu nas atividades do curso. 
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Um aspecto importante foi o uso da escola como espaço de reunião e demonstrativo 

para ações do projeto ou a ele vinculadas em sua fase de expansão.

 PROJETO COLÔNIA

O projeto Colônia, também nascido da monografia de um dos alunos do Educamp, que 

posteriormente se tornou aluno do CTADS, foi uma das experiências bem sucedidas que o 

grupo do  GTRA continuou  acompanhando  durante  os  anos  posteriores.  Esta  experiência, 

acompanhada pela UnB por alguns anos como projeto de extensão financiado, foi ganhando 

autonomia  e  o  assentamento  pode  ir  construindo,  não  sem dificuldades,  um caminho  de 

inserção produtiva que manteve os agricultores no campo quando eles já estavam prontos para 

abandonar tudo. Assim, a experiência vivida, os caminhos de diálogo percorrido, a construção 

da autonomia dos agricultores e as dificuldades colocadas pelos fatores ambientais e sociais 

limitantes, a capacidade de construir as parcerias, contribuíram para a compreensão do sentido 

da ação de técnica, bem como de espaço para que os dois alunos do curso residentes nesta 

comunidade, pudessem exercitar e compartilhar sua experiência.

ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE PADRE BERNARDO

Este projeto nasce de uma parceria entre o GTRA e a Universidade Católica de Brasília 

(UCB) também na mesma época em que se inicia o curso técnico. Embora gerido por uma 

equipe que não participa do CTADS, o projeto envolveu diversos alunos do curso, residentes 

nos  assentamentos  da  região  de Padre  Bernardo-GO e  acabou se tornando um campo  de 

exercício de mobilização social para estes alunos, que, por sua vez, acabaram não só ajudando 

na implantação da escola, que demandou muitos esforços, tanto junto aos agricultores e suas 

associações como junto ao INCRA, mas também sediaram um encontro microrregional da 

rede  e  contribuíram  na  construção  do  curso  técnico  em  agroecologia  que  hoje  está  em 

andamento  nesta  escola  e  que tem a parceria  da  escola  Família  Agrícola  de Orizona,  do 

INCRA, da UCB e apoio da UnB. Vários ex-alunos do curso são parte da associação da 

escola e alguns se tornaram monitores de disciplinas ou funcionários da escola.

Assim se manifestam os alunos que participaram dos projetos

“O PA Jibóia tem um enorme potencial de desenvolvimento que ele sabe 
que pode, mas ainda não sabe como fazê-lo. Há uma equipe do projeto Unaí  
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da Embrapa trabalhando forte na questão social e produtiva do PA. A 
comunidade tem muitas frutíferas nativas, água em abundância e clima bom 
para quase tudo. O assentamento pode crescer, só ainda está adormecido 
para essa situação.” (Aluno do PA Jibóia)
“Durante o curso algumas instituições se fizeram presentes e 
desenvolveram projetos em algumas comunidades, no meu assentamento  
participaram CNBBC, Embrapa, GTRA-UNB, Unisol, com a teoria que 
aprendi na escola, tive oportunidade de desenvolver e concretizar em 
pratica no campo.” (Aluno do PA Colônia I)

“Participei de um projeto “EFA” de Padre Bernardo-GO juntamente com o 
Pronera, UnB, UCB e Unefab, o qual está apresentando os primeiros 
resultados neste ano. A minha participação neste projeto com certeza 
colaborou e interferiu no processo de minha formação em todos os sentidos.  
A criação desta escola tem como idéia fixar o Desenvolvimento Sustentável  
e Agricultura Familiar para assentados na reforma agrária.” (Aluno do PA 
Vereda II)

4.1.5.4.2 Os Projetos Tecendo a Rede I e II na formação em processo dos alunos

Outro  eixo  importante  do  trabalho  de  articulação  Escola  Comunidade  foi  o  projeto 

Tecendo a Rede Territorial.

Os  projetos  Tecendo  a  Rede  Territorial  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  da 

Agricultura Familiar  do DF Entorno, NE Goiano e NO Mineiro I e II,  foram organizados 

como ações  das  disciplinas  Extensão  Rural  e  Pesquisa e  Projeto,  coordenados  pela  UnB, 

tendo  como  parceria  a  Embrapa  e  a  Escola  Agrícola  e  financiados  pela  SAF.  Diversas 

instituições foram parceiras neste processo como as ONGs PERMEAR e Pátria Amada,  a 

Chess empresa de assistência  técnica,  a Universidade Católica de Brasília,  a Emater  MG, 

professores e funcionários da área de saúde da UnB, o Ministério do Meio Ambiente, a Rede 

Cerrados de ONGs, bem como diversas Prefeituras, e outras instituições locais.

Foram discutidos com os alunos desde sua construção (como elaborar um projeto), até 

as formas mais adequadas de implementação e avaliação do processo.

Neste  projeto,  agricultores  e  organizações  governamentais  e  não  governamentais, 

ligadas ao desenvolvimento rural da região, foram convidados para participar de uma série de 

encontros de capacitação e trocas de experiências, relativos a temáticas como agroecologia, 

economia solidária, organização social e da produção, educação e comunicação, no sentido de 

começar um debate mais amplo e uma socialização do conhecimento entre os agricultores, 

para  mapear  os  principais  problemas,  demandas  e  possibilidades  para  se  pensar  ações 
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coletivas das diferentes comunidades e apoio a ações locais que fortalecessem o diálogo sobre 

o desenvolvimento.

Os alunos foram mobilizadores, capacitadores junto com outras instituições contratadas 

ou convidadas para este fim e anfitriões.

Foram organizadas equipes micro-regionais de alunos, acompanhadas  por monitores, 

responsáveis  pela  organização  das  ações  da  infra-estrutura  local,  convites  e  organização 

temática.

O projeto teve, também, como objetivo projetar os alunos como coletivo e a cooperativa 

no cenário mais amplo da agricultura familiar local.

As atividades foram realizadas em diversos espaços e nas três micro-regiões, incluindo 

alguns assentamentos. Ao todo a rede chegou a reunir mais de 400 pessoas nas suas ações 

mais gerais.

A região  onde  a  rede  teve  o  maior  impacto  foi  o  NE goiano,  onde  chegou-se,  até 

mesmo, à montagem de uma unidade demonstrativa no assentamento Bonsucesso, em Flores 

de  Goiás.  A  de  menor  impacto  foi  a  NO  Mineiro  onde  houve  menor  participação  dos 

agricultores, embora os alunos tenham se empenhados muito no processo organizativo.

4.1.5.4.3 A construção da Cooperativa de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável 

(COOPATEC)

A reflexão sobre o futuro profissional foi estimulada entre os alunos e, parte do tempo 

das etapas, na escola, foi dedicado à construção de um caminho para organizar esta reflexão.

Durante  o  primeiro  ano,  os  alunos  estiveram interessados  em conhecer  as  diversas 

formas de organização para estudar a que melhor materializaria suas demandas profissionais.

No segundo, ano, após muitos debates, chegaram a conclusão de que o formato mais 

adequado seria a cooperativa. Assim foi eleita uma comissão da turma para estudar melhor o 

tema e apresentar propostas.

Durante este processo os alunos trouxeram palestrantes para debater o tema, membros 

de cooperativas  já formadas,  pessoal  da Contag e do MST para falarem sobre o assunto, 

representantes  de  órgãos  governamentais  e  da  Universidade.  Estudaram  documentos, 

montaram uma pré-proposta de estatuto, realizaram uma avaliação de quem estava disposto a 
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aderir ao processo e, mesmo havendo conflitos, uma parte do grupo realmente se empenhou 

na sua construção.

A maior parte das ações, em direção à formação da cooperativa, ocorreram no último 

ano. Participaram, também, monitores, professores e membros da comissão pedagógica como 

observadores e futuros cooperados, mas a prioridade na condução do processo foi sempre dos 

alunos.

Ao final  do curso,  um grupo de  aproximadamente  26 alunos  estava  convencido  da 

importância da cooperativa e já havia uma proposta de estatuto redigida.

Após  o  término  do  curso,  com  o  apoio  das  entidades  parceiras,  os  alunos  deram 

continuidade  ao  processo  de  construção  do  estatuto  e  legalização  da  cooperativa.

A primeira  sede  foi  alocada  no sindicato  dos  trabalhadores  rurais  de Formosa  GO, 

entretanto, por diversas razões não funcionou. Boa parte da primeira diretoria eleita acabou 

saindo e  as  condições  de deslocamento  se  complicaram,  assim a sede da  cooperativa  foi 

transferida para o sindicato dos trabalhadores rurais de Unaí, onde se apresentaram melhores 

condições de administração do processo. Isto exigiu toda uma reconfiguração burocrática para 

que  pudessem  se  desenvolver  as  negociações  com  o  INCRA  para  sua  incorporação  no 

programa de ATES, que ainda não ocorreu.

4.1.6 Avaliação da Aprendizagem

Nada é  dito,  no projeto original,  sobre a  avaliação  das  atividades  de  tempo escola, 

embora conste que os alunos deverão realizar práticas, apresentações de seminários, além de 

trabalhos de grupos.

Com relação ao tempo comunidade, entretanto, o projeto propõe o seguinte:

“Os resultados a serem alcançados a partir deste projeto de ensino 
profissionalizante para o desenvolvimento local sustentável poderão ser 
avaliados ao longo destes três anos de curso. A metodologia de 
aprendizagem e multiplicação do conhecimento, com a formação em 
processo, possibilitará acompanhar a evolução das ações que ocorrerão nos 
assentamentos dos quais se originam os 60 alunos multiplicadores. (Projeto 
Político Pedagógico do Curso)

No  início  do  curso,  através  do  diagnóstico  participativo  a  ser  realizado  nos 

assentamentos por cada aluno, instituir-se-á um marco zero para diferentes indicadores de 
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desenvolvimento, tanto educacionais quanto sociais, ambientais, econômicos e organizativos. 

Ao final  de três anos, será possível  avaliarmos quantitativa e qualitativamente a evolução 

destas realidades a partir da intervenção dos alunos e professores no trabalho comunitário 

nestes assentamentos.

Espera-se que, ao término do processo, não só tenhamos capacitado 60 
agentes de desenvolvimento rural sustentável, titulados como Técnicos em 
Agropecuária, mas que, concretamente, nestes três anos de trabalho, eles 
tenham sido capazes de envolver o conjunto das comunidades assentadas, na 
busca de soluções duradouras para os problemas que enfrentam. Espera-se 
que este processo estimule e venha a oportunizar a criação de novas 
parcerias para estes assentamentos, como, por exemplo, com as secretarias 
municipais de educação, meio ambiente, saúde e outros. Espera-se, também 
que, esta dinamização das atividades proporcionadas pela realização das 228 
horas de estágio, seja capaz de fortalecer as organizações existentes, 
estimulando a participação de todas as pessoas assentadas, nestas atividades 
comunitárias, especialmente jovens.” (Projeto do CTADS pg. 26)

Já no Projeto Político Pedagógico enviado a SEE-MG consta do item avaliação:

“Considerando-se a necessidade de coerência entre o que se espera do aluno 
e o processo de desenvolvimento do curso, a avaliação dividiu-se em:

“Avaliação da aprendizagem – Desenvolvida de maneira individual pelos 
diversos professores e de forma integrada pelo conjunto de disciplinas da 
etapa ou período. Visa detectar as aquisições e as dificuldades referentes às 
competências e habilidades propostas para este curso.
É distribuída por diversas formas de atividade como provas, exercícios, 
pesquisas, projetos, práticas e outras, sendo as notas produto da interação 
entre as diversas formas de avaliação.
Tem como objetivo ajudar os alunos a compreenderem suas dificuldades e 
proporcionar elementos aos professores para construírem melhores 
estratégias para auxiliar na superação dessas dificuldades.” 

Durante o processo, a avaliação foi tema de discussão e ao final do primeiro ano foi 

possível construir um documento específico sobre o processo avaliativo, que serviu de base 

para fazer a discussão, com todos os sujeitos no sentido de democratizar a avaliação, de forma 

que  a  maior  parte  dos  sujeitos,  inclusive  os  alunos,  pudessem  participar  do  processo.

Neste texto encontraremos a seguinte concepção de avaliação:

“A avaliação deve ser entendida como uma forma de organizar um conjunto 
de indicadores que sirvam de subsídio para verificar o que foi aprendido ou 
não, detectar problemas e reorganizar do trabalho pedagógico de cada 
professor e do curso como um todo. (Projeto Político Pedagógico do curso)

Neste  sentido,  busca-se  que  cada  participante  do  processo  (professores,  alunos, 

monitores e coordenação pedagógica) tenha clareza dos objetivos do curso, da disciplina e das 
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ações do tempo comunidade e que estes objetivos tenham, na medida do possível, sintonia e 

coerência.

A primeira sugestão é que se construa, em conjunto com todos os sujeitos, uma matriz 

que defina os objetivos do projeto, os objetivos das diferentes disciplinas e os objetivos dos 

alunos.  A partir  desses  objetivos  passa-se  a  debater  e  estabelecer  algumas  evidências  de 

aprendizagem (indicadores).   O aluno participa do processo, não só fazendo críticas e dando 

sugestões, mas também definindo seus objetivos para que possa fazer uma auto-avaliação.

Em seguida, propõe-se que se trabalhe no sentido da organização de uma matriz que 

organize a forma de participação de cada um dos atores no processo.

Dada  a  complexidade  da  construção  do  curso  técnico  propõe-se  que,  professores, 

comissão pedagógica, monitores e alunos sejam todos partícipes da avaliação.

Esta participação é pensada tanto na organização dos objetivos como na construção dos 

instrumentos e ainda com a contribuição específica de cada categoria para a composição da 

avaliação final de cada período.

Por último, sugere-se que a avaliação seja contextualizada e dimensionada de forma a 

poder detectar o progresso do aluno e não induzi-lo ao fracasso.
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4.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A  construção  da  experiência  e  seus  resultados  geraram  diferentes  impressões  nos 

parceiros que são descritas como experiências de aprendizagem, de construção participativa e 

transformação social. 

Assim descreve o processo um do monitores:

Minha leitura de mundo tornou-se bem mais rica. Através das atividades do 
curso aprendi a valorizar minha presença e meu trabalho. Este é um 
aprendizado pra toda vida. O curso no qual a gente trabalhou se preocupou 
em formar técnicos com perfil de Agentes de Desenvolvimento Rural  
Sustentável. Me vejo dentro deste mesmo perfil, enquanto pessoa, educador 
e agrônomo.” ( Monitor - Aluno do curso de agronomia da UnB).

Um apanhado geral da fala dos diferentes sujeitos que participaram do processo, sobre 

as transformações produzidas por ele na sua visão de mundo e da sua própria ação, ilustra este 

processo.
“Eu vejo até que o pessoal comenta aqui que quando o pessoal da alternância está 
aqui à escola tem mais vida, a escola funciona 24 horas, o pessoal ta aí à noite  
fazendo coisas, essa escola é mais viva, acho que assim pra todas as pessoas que 
participam da alternância tem sido muito bom a experiência. (Professor da Escola 
Agrícola).

Do ponto de vista das entidades parceiras também o curso é visto como uma ação, ao 

mesmo tempo, de aprendizado e de qualificação de novos sujeitos para contribuir nas ações 

comunitárias e na forma de agir pedagogicamente e de enxergar as relações da escola com a 

comunidade, especialmente com os agricultores familiares de Reforma Agrária.

“... a partir do momento em que esse jovem retorne de fato para o 
assentamento com uma bagagem razoável, dialogando com os saberes que a  
gente viu aqui e respeitando os saberes dos outros lá no assentamento,  
porque um problema da educação formal e que não está nesse método e que 
talvez a alternância queira quebrar, é que a escola parece que é uma ilha 
do saber, fora dela não há saber, há ignorância, então tende ao aluno que 
vem para a escola negar os outros saberes que não sejam da escola, na 
alternância ele tem oportunidade de dialogar, ou seja, tem o saber, ele vai  
perceber que não tem conhecimento, tem conhecimentos. Então tem o  
conhecimento da escola e ele se completa com o conhecimento lá da  
comunidade dele das pessoas que trabalham com plantas medicinais, da 
pessoa que tem o conhecimento dos animais, do bioma, do cerrado e assim 
por diante.” (professor da Escola Agrícola)

“Os alunos vem buscar informação, eles não são pessoas leigas, então o 
difícil é você ficar a mercê dos interesses políticos e econômicos, outra 
coisa é você fazer parte de um grupo que tem conhecimento do que fala 
Chega um cara quer ser vereador, chega faz uma campanhazinha quer dar  
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algumas coisas, mas e aí? E depois? Então eles não tão mais tão a mercê.” 
(Professora da Escola Agrícola)

“Acho que o caminho é exatamente esse, ao lado da ocupação a educação 
entra como um forte aliado, isso aí vai evitar desperdício.” (Professor da 
Escola Agrícola) 

“No conjunto do PRONERA, acho que o curso técnico de Unaí em si,  
ajudou que outras instituições passassem a ter preocupação, uma 
centralidade maior na educação, tanto a Embrapa Cerrado, acho que 
mudou muito a postura, o discurso, a perspectiva da educação, da 
escolarização formal, acho que o grande ganho é esse, embora muitas  
instituições enxergassem que tem que ter capacitação, que tem que ter  
acesso à informação, as pessoas não valorizam a necessidade da 
escolarização formal, da titulação, da profissionalização dos sujeitos  
agricultores. E a experiência ajuda essas instituições a se apropriarem 
disso, a perceberem a necessidade disso.” (Coordenação do PRONERA)

Desde  sua  construção,  o  curso  articula  complexidade,  educação  e  desenvolvimento 

sustentável no seu corpo teórico, fazendo do assentamento de Reforma Agrária o ponto de 

partida para pensar esta realidade.

Na construção do projeto político pedagógico para a SEEMG, já com a contribuição dos 

professores, nota-se que este foco acaba se deslocando para a agricultura familiar, ao qual, o 

sentido de reforma agrária acaba por se fundir.

Tendo  em vista  que  a  representação  de  Reforma  Agrária  da  maior  parte  do  corpo 

docente  da  escola,  é  essencialmente  baseada  nas  informações  da  mídia  e,  segundo  eles 

próprios, coloca os assentados como agitadores, baderneiros, invasores da propriedade alheia, 

é possível que o conceito de agricultura familiar tenha assumido, no diálogo entre as entidades 

e a escola, um papel de mediador simbólico, permitindo que a construção pudesse avançar, 

sem  reforçar  pontos  de  tensão  entre  representações  muito  diferenciadas.

Um fator importante,  que pode reforçar esta hipótese, é o fato de que a maioria dos 

professores  relata,  na  sua  história  de  vida,  sua  vinculação  direta,  pelos  pais  ou  demais 

parentes, à agricultura familiar.

Assim,  o  conceito  de agricultura  familiar  serve para criar  uma semelhança  entre  os 

diferentes,  ajudando  a  diluir  os  preconceitos  e  encontrar  um  ponto  de  apoio  para  a 

transformação pedagógica.

Por outro lado, o processo de formação tradicional da escola é voltado para atender ao 

mercado de trabalho, especialmente à grande propriedade rural. A possibilidade de pensar a 

agricultura  familiar  como  um  mercado  de  trabalho  alternativo,  pareceu  expandir  as 
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possibilidades de atuação, tanto dos alunos como dos próprios professores, o que fez sentido 

na  mente  dos  professores,  como  foi  colocado  por  alguns,  em  entrevista.  Este  termo  foi 

rapidamente  incorporado,  abrindo  um  espaço  para  uma  mudança  posterior  da  visão  da 

Reforma Agrária, a partir da vivência e do contato com os estudantes. Isto possibilitou, para 

alguns, a construção de uma representação mais autônoma, baseada na própria vivência, o que 

é  reforçado  nas  entrevistas  daqueles  professores  que  visitaram  os  assentamentos  ou 

desenvolveram atividades neles.

Ah meu principal aprendizado neste processo foi o que é o assentamento,  
conhecer o assentamento e quebrar toda uma série de conceitos velhos que 
eu tinha a respeito de assentamento, do assentado, dessa reforma agrária,  
entendeu. Isso tudo pra mim foi especial, foi maravilhoso, foi muito bom. 
(Profa da Escola Agrícola)

O contato com as pessoas da Agricultura Familiar, isso foi uma coisa muito 
importante pra mim, repensar esta questão no plano do agir, do trabalhar 
com os próprios alunos da escola. (Prof. da Escola Agrícola)

O mesmo podemos dizer da reflexão sobre desenvolvimento sustentável, que aparece 

como um componente novo na perspectiva pedagógica destes professores, acostumados, em 

sua maioria, a pensar o desenvolvimento rural num modelo tradicional. Esta perspectiva vai, 

gradativamente,  sendo alterada,  na medida em que o debate com as instituições e com os 

próprios  alunos,  alimentados  por  convidados  externos,  vai-se  construindo,  criando  um 

processo  de  reflexão  dos  professores  que  pode  ser  exemplificado  nas  falas  abaixo.

Em alguns casos, podemos notar que os professores, ao perceberem a forma como os 

alunos introjetaram a idéia, sentem-se desafiados a aprender , também, e se colocam numa 

postura receptiva,  invertendo a direção tradicional do fluxo do conhecimento do professor 

para o aluno, se colocando como aprendizes.

“Eu senti que essa filosofia deles é muito válida, hoje tanto eles dão valor  
numa máquina de fazer plantio direto, tanto eles dão valor num pé de pequi  
porque eles conseguem ver nesse pé de pequi pode fornecer pra eles a 
sombra, o fruto, desse fruto pode ta fazendo diversos tipos de produto, do 
fruto que já ta lá na área dele, a árvore já ta plantada lá. E que às vezes nós 
como professores de um curso tecnicista que já vinha aí ha mais de 10 anos 
nessa filosofia, eu também, por nós aqui, nós tínhamos que arrancar esse pé 
de pequi pra dá lugar pra plantar e hoje não, a gente tem outra visão desse  
pé de pequi.” (Professor da Escola Agrícola)

De outro lado, para alguns professores que tinham uma familiaridade mais empírica 

com o termo, a interação avança no sentido de observar e acrescentar algo à visão dos alunos, 

num processo de mão dupla.
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“Bom, a gente percebe a preocupação desse aluno em estar engajado e 
trabalhar de uma maneira sustentável. O meu parecer em relação a isso é  
que dentro de uma agricultura familiar o poder público tem que possibilitar  
também algumas facilidades para que essa sustentabilidade se faça de uma 
maneira mais coerente, vou tentar explicar melhor, o peso da exploração 
dos recursos naturais para uma pessoa que não está tendo uma renda 
efetiva no seu assentamento faz com que ele, de uma maneira, por 
necessidade, degrade um pouco os fatores de produção, então eu acho que o  
poder público tem que oferecer também para o assentado alguma coisa que 
facilite a renda, né, a obtenção da renda. Eu penso nesse sentido”. (Prof. da 
Escola Agrícola)

Há,  ainda,  os  que,  tendo  uma  visão  mais  crítica  dos  processos  sociais  e  políticos, 

avançam na perspectiva mais filosófica de propor que se construa com os alunos uma reflexão 

com uma direção teórica mais definida.
“Desenvolvimento Sustentável passa por uma sociedade mais justa, de liberdade,  
que as pessoas tenham acesso a justiça, tem acesso à participação política,  
às políticas públicas, que a gente tenha um sistema, que a gente consiga 
construir um mundo economicamente, em que a participação seja de todos,  
que a gente de conta de intervir no meio ambiente sem causar a ele perdas  
para as próximas gerações.
Agora, isso é uma palavra quem que vai contra isso? A gente tem que deixar  
o ambiente pras próximas gerações, pra que os nossos filhos os nossos netos  
possam usufruir, agora isso não é poético, é meio letra morta, se na 
realidade o aluno ou qualquer pessoa não conheça, então venha cá, então 
qual é a mineração mais sustentável, qual é a geração de energia mais 
sustentável, qual que é a agricultura mais sustentável, a é essa aqui, mas o 
que é isso? Aí eu tenho que estudar de forma sistêmica, porque em cada 
setor da sociedade que vai ser mais sustentável? Isso passa por toda a nossa 
formação. Então é um tema complexo e eu acho que exige muito estudo e  
muita reflexão”. (Professor da Escola Agrícola)

O que percebemos é que a maioria dos professores encontrava-se em algum ponto entre 

o primeiro e o segundo padrões, havendo a tentativa de conciliar velhos e novos conceitos de 

desenvolvimento, de forma assistemática. Os novos referenciais pareceram funcionar como 

um  desafio  para  reverem  seus  conceitos,  fazendo  surgir  uma  demanda  por  formação.

Durante todo o processo haverá, por parte dos professores, uma demanda por formação 

e orientação,  no sentido de ir construindo o aprendizado de lidar com esta nova forma de 

enxergar o técnico, a agricultura e o desenvolvimento, bem como de organizar suas atividades 

em função desta nova forma de atuação e visão de campo a que ele se destina.

O peso institucional dos representantes das entidades pode ter criado, nos professores, 

uma certa confiança no processo formativo, fazendo com que pudessem, de fato, sentir seus 

impactos positivos na sua práxis, como demonstram diversas falas.
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Entretanto, as dificuldades estruturais para institucionalizar estes processos e angariar 

parceiros para sua execução, fez com que eles tivessem um caráter precário, o que, diante da 

resistência instituída dos sujeitos, pode ter contribuído para comprometer sua continuidade.

Podemos dizer que a prática pedagógica, como uma prática em transformação, estará, 

no  CTADS,  sempre  povoada  pela  tensão  entre  as  velhas  formas  do  fazer  e  pensar  os 

paradigmas  instituídos  de  desenvolvimento  rural  e  educação,  trabalhados  na  escola,  e  os 

novos paradigmas, propostos pelo curso.

Entretanto, para alguns dos participantes, essa nova forma de pensar e fazer irá sendo, 

gradativamente,  incorporada  como  reflexão  crítica,  tornando-se  mais  autônoma,  já   para 

outros permanecerá, durante todo o processo, como heteronomia, gerando, normalmente, uma 

dependência das entidades parceiras na construção das atividades, uma contradição entre a 

proposta e a atividade construída ou dificuldades de envolvimento com o processo tanto de 

formação dos alunos como de formação de professores e, principalmente, de administração do 

tempo.

Como diz a própria direção:

Então quando eu falo que mudou realmente o rumo da escola, a forma de se 
fazer a educação dentro da escola, porque mesmo no curso normal que se  
tem na escola, que os alunos estão no dia a dia, os professores já 
conseguem incorporar na sua pauta de aula, nas diversas disciplinas aquilo  
que foi discutido no curso de alternância. Através do curso de extensão, que 
foi feito como um momento de reflexão entre eles e vocês coordenadores e  
técnicos da Embrapa. (Diretor da escola Agrícola)

Assim,  o  currículo  em  movimento,  que  inclui  as  diversas  ações  e  reações  de 

professores,  alunos  e  demais  participantes  do processo pode  ser  entendido  na perspectiva 

colocada por Gadotti s/ data p.1

Currículo é também relação de poder, porque é território, espaço de 
conflitos, implicam opções, decisões... (MOACIR GADOTTI, 2004 p. 1).

Por  outro  lado,  a  organização  da  alternância  pode  ser  vista  como  uma  ação  de 

construção  pedagógica  inovadora,  feita  em  parceria  por  professores,  entidades,  alunos  e 

agricultores, para a qual todos contribuíram e ninguém estava efetivamente preparado. Esta 

construção  implicou  em  um  fortalecimento  das  solidariedades  entre  o  grupo,  que,  neste 

sentido, pode ser visto como uma comunidade de aprendizagem.

Entretanto,  é  preciso  considerar  que  a  inserção  de  um  processo  de  alternância

num sistema formal de ensino, acarreta tensões entre o tempo instituído, com sua regularidade 
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curta, fragmentada, repetida todos os dias no espaço escolar e o novo tempo instituinte, com 

ritmos  mais  intensos  e  longos,  interespaciais,  possibilitadores  de  uma  integração  entre 

cotidiano e escola. Esta mudança radical esbarra na necessidade de atendimento das demandas 

formais  como  conteúdos  curriculares,  preenchimentos  de  diários  de  classe  com  sua 

temporalidade  diária,  envio  de  notas  em  datas  e  períodos,  determinados  pelos  ritmos 

tradicionais,  no  hábito  dos  professores  computarem  suas  cargas  horárias  por  horas-aulas 

diárias,  enfim  em  uma  série  de  demandas  administrativas  e  burocráticas  que  se  vêem 

desestruturadas nesta transformação.

Por outro lado, também os participantes das entidades parceiras, técnicos, professores e 

monitores,  têm  de  adequar  o  ritmo  de  suas  atividades  cotidianas  nas  suas  organizações, 

também  fragmentados  e  diários  com  os  da  escola.  Isto  demandou  toda  uma  série  de 

negociações e adaptações para poder atender a este novo ritmo. Assim, administrar a nova 

temporalidade,  implicou  num  profundo  esforço  para  que  os  diferentes  grupos  pudessem 

conciliar seus ritmos cotidianos com o novo ritmo do fazer em alternância.

Todos  tiveram  que  perder  um pouco  para  poder  dar  suporte  a  este  novo  formato.

Sendo a organização do tempo na escola e nas organizações em geral uma reprodução 

da organização do tempo social, da própria ordem como se estabelecem as prioridades e as 

substituições  dentro  do  processo  de  produção,  rompê-la  é  transformar  a  própria  ordem 

instituída.  Assim,  este  movimento  precisará  ser  feito  e  refeito  muitas  vezes,  de  forma 

refletida,  por um mesmo grupo, para romper  as significações simbólicas incorporadas nos 

sujeitos  e  organizações  e  encontrar  formas  de  negociar  a  consolidação  do  novo  padrão 

instituinte que dele emerge. Este processo demanda sempre uma dose de sacrifício por parte 

daqueles  que  se  propõe  a  dele  participar.  Isto,  de  certa  forma,  funciona  como  um fator 

limitante para atrair novos parceiros para assumirem as tarefas cotidianas deste fazer. Passar 

quinze dias na escola, dormir e acordar dentro dela não é uma coisa que muitos professores ou 

técnicos pareçam dispostos a fazer.

Durante o curso nota-se que apenas um dos professores permaneceu na escola durante o 

período noturno, sendo esta tarefa assumida, principalmente, pelos representantes da UnB.

Todavia,  os professores apontam mudanças  significativas na sua prática  pedagógica. 

Estas  mudanças  dizem  respeito,  principalmente,  às  relações  professor  aluno  e  professor-

professor que se refletem numa maior abertura para ouvir  o outro e incorporar sugestões, 

incorporar demandas, trocar experiências e materiais pedagógicos, bem como construir ações 

em parceria.
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Embora estas mudanças sejam sentidas tanto por professores como por alunos, ainda 

assim existe uma grande dificuldade com a construção fora de sala de aula.

A temporalidade em alternância, embora traga novas perspectivas de construção prática, 

mais integradas com a realidade cotidiana do aluno, torna difíceis as ações mais tradicionais 

de acompanhamento de sistemas de produção e experimentos na escola, que exigem uma ação 

cotidiana. Assim, podemos notar que, apesar de haver um tempo grande para a realização de 

ações práticas, estas foram consideradas insatisfatórias, tanto pelos professores como pelos 

alunos.

Entendemos que a insatisfação  retrata  a dificuldade  de sair  do modelo tradicional  e 

conseguir, de fato, incorporar a propriedade e a comunidade como espaços de experimentação 

pedagógica,  o  que  exigiria  uma  maior  integração  entre  o  trabalho  dos  monitores  e  dos 

professores, o que também foi sentido, pelos participantes, como uma fragilidade do processo.

Também indica a dificuldade do grupo de sair da escola e efetivamente levar a escola 

para a comunidade. Durante o período do curso 5 professores estiveram nos assentamentos 

 em visitas sendo que apenas 3 orientaram projetos. Esta dificuldade, longe de ser apenas de 

ordem individual,  foi,  também, de infra-estrutura e financiamento para a realização dessas 

atividades.

Neste  sentido,  a  capacidade  do grupo de construir  parcerias  com outros projetos  de 

campo e seus pesquisadores possibilitou que a demanda por uma formação prática, fosse, ao 

menos  onde estes  grupos  eram fortes,  suprida,  satisfazendo,  em parte,  as  expectativas  do 

processo.  O  apoio  destes  grupos  foi,  em  alguns  momentos,  fundamental  para  que  os 

professores saíssem da escola e fossem aos assentamentos.

Também a construção de outros projetos envolvendo um número maior de parceiros e 

dando  aos  alunos  condições  de  disponibilizar  seu  tempo  para  a  construção  de  ações 

comunitárias como a Rede Territorial e o Bolsa Estágio, foram importantes âncoras para a 

construção desta articulação entre formação comunitária e formação profissional.

Desta  forma,  podemos  notar  que  esta  passagem  do  fazer  pedagógico  numa 

temporalidade tradicional para um novo em alternância, envolvendo também uma alternância 

espacial  entre  escola  e  comunidade,  para  se  institucionalizar,  demandaria  uma  série  de 

transformações  não  só  no  processo  pedagógico  em  si,  mas  em  outros  dois  pólos:  o  da 

transformação  na  forma  simbólica  dos  participantes  representarem  o  tempo-  espaço  de 

formação e o de uma nova forma de gestão do tempo pelas organizações, ao menos para os 

participantes do curso, mais coerente com este fazer.
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Estas  mudanças  na  representação  simbólica  do  tempo-espaço  na  des-construção  de 

preconceitos  e  reconstrução  da  visão  de  mundo,  da  incorporação  do  cotidiano  no  fazer 

pedagógico, na construção de articulações inter-institucionais mais complexas  nos processos 

de reorganização do fazer  pedagógico,  nos remete  a  uma mudança do próprio sentido da 

educação como formação permanente, continuada ou ao longo da vida.

Pineau (2004) em seu livro Temporalidade e Educação aponta a questão das mudanças 

na reflexão das relações  entre  temporalidade  e educação como uma das metamorfoses  da 

educação no nosso tempo,  importante  para a construção de uma visão mais  complexa  do 

fenômeno educativo e de sua reintegração aos processos de articulação entre as dimensões 

biológicas e sociais dos processos de formação.

Assim se refere o autor a este momento histórico

...esta abertura representa para o começo do terceiro milênio uma revolução 
provavelmente tão importante como a institucionalização da escola no fim 
do século XXI. (Pineau 2004, p. 164)

Pineau acrescenta a esta visão da temporalidade em ciclos alternados, um movimento 

rítmico que ele define como auto-formação, heteroformação e eco-formação. O primeiro é 

movimento de protagonização do próprio processo de aprendizagem feito pelo sujeito, sempre 

em relação social, o segundo é o espaço da escola, da alteridade, do aprendizado com o outro, 

da co-formação, o terceiro é a formação pelo ambiente, é a relação vital entre o aprendizado 

de como o ambiente nos forma, para podermos compreender como formar um meio ambiente 

“viável, suportável e vital” (Pineau 2004 p. 157-159). Na relação entre os três movimentos e 

as diferentes temporalidades se dariam os diferentes processos de formação continuada dos 

indivíduos.  Estas  seriam  para  o  autor  as  características  fundamentais  de  uma  educação 

complexa. Assim, podemos dizer que na experiência vivida no CTADS, estão presentes 

germes de uma fazer pedagógico complexo em construção, cujos pressupostos da educação do 

campo  e os  métodos  em alternância  são dimensões  a  serem exploradas.  Trata-se  de uma 

mudança  de  ordem  paradigmática  no  campo  da  educação,  cuja  formulação  insere-se  no 

quadro da compreensão da educação como formação ao longo da vida. Se pensarmos como 

Bachelard (1949) que

Compreender um fenômeno novo não é simplesmente acrescentá-lo a um 
saber adquirido é reorganizar o próprio princípio do saber. ( Bachelard 1949 
p. 153)

 A visão do curso, em si, é considerada boa pelos alunos, sendo a formação humana o 

ponto mais forte, seguida da formação técnica e a política o mais fraco.
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Uma avaliação geral é assim feita por uma da alunas.

“Talvez ainda não consiga interpretar em que momentos aconteceram os 
erros, se foi por minha parte, da turma, dos professores, da coordenação ou 
de todos. Será que os professores estavam preparados para receber esses  
alunos que vinham dos assentamentos? Será que a escola estava preparada 
pra receber os “sem terra”? Será que estávamos preparados para todas as 
dificuldades que encontraríamos? (Aluna do PA Canaã)

Podemos entender que vivenciar este tipo de processo demanda, para os participantes, 

um conhecimento destes novos saberes e fazeres e estar permanentemente pensando como 

transformar  o  conhecimento,  que  vem sendo gerado  por  instituições  de  pesquisa  como a 

Embrapa  e  as  Universidades,   para  que  ele  possa  ser  mais  útil  a  esse  público,  sejam os 

professores, as organizações do campo, de uma maneira geral, ou os  agricultores familiares.

Na própria visão dos participantes,  este é um processo que demanda um reforço na 

construção das parcerias  interinstitucionais  e,  sem dúvida,  uma articulação  mais  profunda 

entre pesquisa e práxis, seja articulando dimensões como a educação formal e a   extensão 

rural  ,  a experimentação social  e a   pesquisa institucional   para a construção de um novo 

processo que articule produção de conhecimento, educação e construção política em sentido 

amplo.

  Por mais que estas dimensões precisem ser construídas em nível geral, é no local, nas 

experiências  particulares  que  elas  se  materializam e  onde  seu  sucesso  ou  fracasso  pode, 

efetivamente,  ganhar  algum  sentido,  mais  concreto,  na  construção  do  processo  de 

desenvolvimento.

A visão de técnico/agente de desenvolvimento que é, de início, totalmente nova para os 

professores,  vem,  para  os  membros  das  entidades  parceiras,  de  uma  série  de  reflexões 

coletivas  e  de  caráter  político  que  resultou  na  construção  das  políticas  públicas  que 

financiaram o curso, e das próprias experiências de campo vividas pelos diferentes sujeitos. 

Assim, o peso desta construção pareceu nortear o foco da organização do processo, sendo 

para os professores um momento de descoberta  e para os parceiros uma possibilidade de 

tradução de sua reflexão em práxis.

“O curso técnico, como ponto positivo ajudou a gente a cristalizar essa 
idéia do que é o agente de desenvolvimento que, tava na cabeça de muitas 
pessoas, mas compor isso, coletivamente, ficou muito mais preciso, muito  
mais amplo, me parece ser muito importante. (Representante da Embrapa 2)

Um professor da Escola assim define suas impressões:

“É um curso que pra gente trabalhar com ele foi muito bom. É uma coisa 
nova, uma inovação e a gente aprendeu muito com isso, com colegas novos 
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também com a participação UnB, da Embrapa então com esse trabalho em 
conjunto, e INCRA, a gente cresceu muito. Acho que foi muito válido.  
Logicamente que tem algumas coisas que tem que precisa reajustar mas, de 
maneira geral, foi muito bom” (Professor da Escola Agrícola)

Uma das professoras da UnB assim sintetiza este processo de construção curricular.

“Eu percebo que foi um processo construído no caminho, e, como as coisas 
construídas no caminho, elas tem transformações intensas na medida em 
que o caminho vai sendo caminhado, vai sendo cumprido, vai sendo 
construído (Professora da UnB).

O que pode ser completado pela fala de um dos monitores, aluno da UnB.

“Podemos analisar da seguinte forma: foram formados 58 técnicos  
assentados da Reforma Agrária, sensibilizados para as questões referentes 
à Reforma Agrária e Agricultura Familiar. Foram formados como Agentes  
de Desenvolvimento Sustentável, caminho que com certeza a maioria vai  
seguir. Além disso, temos um conjunto de pelo menos 20 monitores, de  
diversas graduações, que a partir das ações realizadas neste curso com 
certeza mudaram o rumo de suas vidas.” (Aluno do curso de Agronomia da 
UnB)

 Do ponto de vista dos alunos, o curso deixa também a sua marca:

Certamente aprendemos muito, a compartilhar com os outros, a preservar 
nossos valores éticos e morais. E, a partir do momento em que 
reconhecemos tudo isso, lutamos pelo que é de nosso direito....assim como o 
PRONERA busca há  anos o direito pela educação do campo, aprendemos 
juntos a lutar por nossas causas.” (Aluna do PA Canaã).

Podemos fechar esta análise com a reflexão de Barbosa (in Beltrame 2004, p. 100) que 

discute  a  importância  da  construção  de  parcerias  para  viabilização  de  um  processo  de 

alternância.

Segundo esta autora,

“o problema reside em criar unidade sem uniformidade: o que supõe uma 
parceria, uma rede de pessoas dedicadas com idéias próximas e não atores 
isolados, meramente justapostos ou subordinados uns aos outros. Todavia, 
esta parceria educativa só existe num contexto de serviço recíproco, de dar e 
receber de cada lado, numa espécie de Pedagogia da Dádiva. Só existe se 
tiver amplitude de visão e de ações partilhadas, em outras palavras, uma 
perspectiva de futuro, um projeto comum.” BARBOSA (IN BELTRAME 
2004, p. 100)

A fala de um dos professores da Escola finaliza esta reflexão.
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Quando você está trabalhando com pessoas que, mesmo com as diferenças,  
estão tentando caminhar no sentido de construir uma utopia coletiva, isso 
traz um prazer muito grande, por mais que a gente reclame, mas você tem o 
prazer de dizer, ó chegou a etapa, chegou o momento de rever, então é isso.  
Eu quero continuar trabalhando com educação, quero continuar 
trabalhando com educação no meio rural, com educação do campo e 
entendo que, de fato, o melhor método é a pedagogia da alternância e com 
certeza por esse motivo, na qualificação de profissionais, não vejo um 
método melhor do que esse.” (Professor da Escola Agrícola)

4.3 O CTADS E SEUS IMPACTOS NA ESCOLA AGRÍCOLA DE UNAÍ-MG

Apresentaremos, aqui, um breve resumo das impressões descritas pelo corpo da Escola, 

onde entendemos que ocorreram as principais mudanças institucionais.

A  interação  dos  professores  com  os  alunos  e  o  contato  com  a  realidade  dos 

assentamentos ajudou a desmistificar a visão de “sem-terra”, associando-a mais a imagem do 

agricultor familiar que a do conflito de terras e permitindo uma maior compreensão de suas 

dificuldades e potencialidades. A competência dos alunos é exaltada, em vários momentos, e 

a relação de respeito mútuo aumenta a credibilidade dos assentados junto à instituição.

“O curso foi conquistando os professores, os alunos foram conquistando os 
professores, os professores comentavam é diferente, o aluno traz, ele vem 
interessado, muito mais que o nosso que ta aqui, ele traz alguma coisa de lá  
para discutir , e outros diziam, é complicado, porque às vezes eu to dando 
aula e tenho uma seqüência e o aluno está em outra , quer saber outra 
coisa. Não adianta você discutir mandioca, mas o aluno a demanda dele 
agora, lá na casa dele é plantio de milho. Então como é que o professor e a  
comissão pedagógica trabalharam no sentido de ordenar o conteúdo e as 
demandas, as exigências  dos alunos. Essa foi uma questão de destaque.” 
(Diretor da Escola Agrícola)

“Hoje eu vejo alguns professores fazendo outros projetos fora da escola que 
eles aprenderam dentro da trajetória do curso e Então qualificou os que 
estavam e possibilitou a entrada de novos professores, aí sim com uma visão 
um pouco mais aberta ou que também já traziam algum conhecimento,  
principalmente da relação com os movimentos sociais e mesmo com o curso 
em alternância.” ( Diretor da Escola Agrícola)

Ah meu principal aprendizado nesse processo foi o que é o assentamento ,  
conhecer o assentamento e quebrar toda  uma série de conceitos velhos que 
eu tinha a respeito do assentamento, do assentado , dessa reforma agrária,  
entendeu. Isso tudo pra mim foi especial, foi maravilhoso, eu fiquei, nem sei,  
foi muito bom. (Professora da Escola Agrícola) 

 “Principalmente a abertura das novas idéias que a gente tem contato maior  
com o pessoal da reforma agrária, de assentamento e a história do 
desenvolvimento sustentável que a gente tinha idéia, mas, como ninguém 
cobrava, como você não tava mexendo com isso no dia a dia tava passando 
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desapercebido, mas aí a gente abriu um pouco mais a cabeça pra voltar pra 
essa área que realmente é importante aí a história do desenvolvimento 
sustentável na nossa área.” (Professor da Escola Agrícola)

Houve uma maior interação dos professores entre si ampliando o processo 

interdisciplinar e modificando o fazer e as relações pedagógicas.

O curso de alternância trouxe modificação para os professores porque os  
professores na alternância eles precisavam ter uma relação maior devido a 
interdisciplinaridade que o curso da alternância demanda. Então, isso daí  
foi bom, pra nós professores que fizemos parte desse curso da alternância e  
foi bom pra escola porque a gente trouxe isto pra escola. Trouxe essa 
interdisciplinaridade, ta tentando trabalhar mais em conjunto, um ajudando 
o outro principalmente do curso técnico que é o que mais demanda. Então 
isso foi muito bom, foi positivo pra escola. (Professora da Escola Agrícola)

Houve maior inserção da realidade externa na escola (parcerias). O aprendizado de uma 

gestão  mais  compartilhada  deu  maior  visibilidade  à  Escola,  fortaleceu-a,  junto  ao  poder 

público e à comunidade local, permitindo uma maior autonomia.

“Pra estrutura da escola como um todo foi importante para gente aprender 
a lidar com uma gestão mais compartilhada. O curso, onde a comissão 
pedagógica que estava a frente do curso, não era somente da escola, não 
era só os professores, o diretor, a vice-diretora que cuidava mais da parte 
administrativa que tomava conta, você tinha que discutir isso com a UnB,  
com o INCRA, com a Embrapa, isso foi um aprendizado pra nós de como 
fazer gerir um projeto diferente e que as idéias não vinham só das nossas  
cabeças. Então eu acho que foi , o curso ele foi um curso para os alunos 
mas também um  grande curso para nós professores  e escola agrícola num 
todo.” (Diretor da Escola Agrícola)

Do ponto  de  vista  da  escola  o  curso  é  apontado  como  um importante  espaço  que 

propiciou  mudanças  na  forma  de  gestão  e  interação  dos  segmentos  no  seu  interior,  a 

construção de parcerias e a projeção da escola tanto localmente quanto junto a Secretaria de 

Estado  de  Educação  e  outros  órgãos  governamentais  e  outras  instituições,  o  que  trouxe 

benefícios  materiais,  humanos  e  políticos  para  o  processo.  Também  é  ressaltada  a 

intensificação da capacidade de solucionar problemas saindo de um estado de acomodação 

para um de enfrentamento mais pró-ativo.

“Então eu não consigo imaginar, depois de cinco anos que eu entrei na 
escola, não consigo imaginar como é que seria a escola sem essa parceria,  
porque ela é que dá também maior visibilidade pra escola. Então hoje ela  
não é vista mais como uma instituição carente, que precisa passar o chapéu,  
nas cooperativas, na agricultura, a gente já discute de igual pra igual. Eu 
considero assim que a escola hoje ela é realmente parceira da Emater, das 
cooperativas, do sindicato, quando, por exemplo, a gente consegue montar 
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stands na exposição agropecuária, na festa do feijão, mostrar com 
qualidade o que a gente faz lá e tal.” (Diretor da Escola Agrícola)

Os principais problemas identificados no processo foram:

A resistência de um padrão tradicional de aceitar participar de algo diferente 

onde ele não seria a peça central.

Assim, considerando o curso, do ponto de vista de seu caráter inovador, podemos dizer 

que ele ajudou a abrir junto à escola agrícola e a seu corpo docente e gestor, um espaço 

educativo favorável à formação de técnicos voltados para a Agricultura Familiar e à Reforma 

Agrária,  bem  como  a  possibilidade  e  a  vontade,  por  parte  dos  próprios  professores,  de 

conhecer e se envolver mais com esta realidade e de participar de novos cursos semelhantes.

Aquela figura do professore que ele entre em sala, ele sabe, ele vai  
dominar , né rever a didática, a postura do professor, rasgar o caderninho 
velho e suado, aulas  de anos e anos , rever realmente o que ele estava 
ensinando eu considero essa uma questão chave. Acho que ajudou a  
enriquecer o projeto como um todo, essa dificuldade, porque se a gente  
estivesse numa escola onde todo mundo estivesse prontinho para receber  
talvez, no todo, a gente não teria crescido todos. (Diretor da Escola 
Agrícola)

Neste caso,  o  entrosamento  e  o  curso de formação  de professores  foram elementos 

capazes de ajudar a dissolver o problema que acabou se concentrando mais nas dificuldades 

de administrar o tempo em alternância.

Eu acho que a maioria dos professores, enfocam somente na área técnica, a 
dinâmica de trabalhar em grupo, o relacionamento, o contato mais com os 
professores, a troca de informações que, nós temos uma troca de  
informação no dia a dia, na sala dos professores e tal, mas nós não temos 
uma convivência como nós tivemos no curso de formação de professores ,e  
assim, agora, nas conversas que a gente tem a maioria dos professores  
estão vendo o quanto foi importante e a forma de nós termos parado com 
ele quanto que deixou a desejar pra nós.. Em relação a antes e depois foi  
uma mudança de 100% praticamente. Na convivência, no relacionamento,  
na forma de pensar, de conhecer mais o professor na forma diferenciada 
dele, então eu acho assim que, pra mim, engrandeceu muito meu 
conhecimento profissional e no convívio e a escola ganhou muito com isso.  
Teve um antes e um depois bastante visível nesse curso. (Professor da 
Escola Agrícola)
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A  descrença  com  relação  ao  processo  produtivo  e  tecnológico  próprio  da 

Agricultura Familiar e sua compreensão.

Embora, tenha havido uma dificuldade inicial com relação ao conteúdo cognitivo, este 

padrão  foi  sendo  incorporado  pela  maioria  dos  professores,  não  sendo  observados 

preconceitos com relação ao tema, cujas designações foram marcadas por expressões como 

válido, bom, rentável, possível, um sustentáculo. Os debates e reuniões que acompanharam a 

construção  e  avaliação  das  atividades  pedagógicas  parecem  ter  permitido  uma  troca  de 

experiências e informações entre aqueles professores que dominavam mais este conhecimento 

e  aqueles  que  estavam  querendo  se  apropriar  dele,  sendo  idéias  como  a  produção  para 

sustentação,  a  venda  de  excedentes,  a  diversificação  de  produtos  e  a  possibilidade  de 

utilização  de  tecnologias  mais  artesanais  como  tração  animal  e  utilização  de  insumos 

orgânicos, exploradas nas disciplinas.

Então eu acho muito válido um curso, é que valoriza, né o assentamento, a 
agricultura familiar, que na verdade a gente ta pensando em formar um 
técnico direcionado, inicialmente, para o assentamento, com o perfil do 
pequeno produtor, do produtor da agricultura familiar. Então eu acho 
bastante válido, apesar de que as diversas autoridades ainda não 
conseguiram ver isso, né e nem valorizar também o curso técnico.  
(Professor da Escola Agrícola)

4.4 REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO.

Em relação ao projeto tradicional da escola para a formação do técnico, em nível pós-

médio, o curso inova, tanto em nível curricular como metodológico e mesmo de princípios e 

objetivos,  uma  vez  que  os  alunos  da  escola  não  desenvolvem um olhar  especificamente 

voltado para um novo projeto de campo, e nem mesmo aprofundam uma discussão sobre a 

Agricultura Familiar ou Reforma Agrária. Entretanto, pudemos observar, nos questionários 

respondidos por estes alunos, nas falas da direção e dos professores que, depois do início do 

CTADS, vários desses temas passaram a ser abordados, também nestes cursos, embora de 

forma mais superficial.

Com  relação  às  diretrizes  para  formação  de  técnicos,  o  curso  também  avança, 

especialmente ao inserir a dimensão de formação social e a relação com as populações locais. 

A idéia de Desenvolvimento Sustentável como eixo integrador e a vinculação com um projeto 
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de sociedade ou uma determinada visão de campo e de agricultura avançam em relação à 

perspectiva, ainda bastante tecnicista, que norteia os cursos técnicos de uma maneira geral.

Assim, entendemos que o curso e sua operacionalização, no cotidiano, possibilitaram 

transformações importantes,  tanto no nível da formação dos estudantes,  como no nível da 

escola e de sua relação com as comunidades. Estas transformações aparecem para os atores 

como um conjunto de aprendizados, que passam pela quebra de preconceitos, incorporação de 

novas formas de fazer pedagógico, de relação com os alunos, valorização de novos conteúdos 

curriculares  e  lógicas  de  produção,  bem  como  novas  formas  de  gestão  escolar  e  de 

relacionamentos  com parceiros  externos.  Estas  mudanças  parecem ter  contribuído  para  o 

aumento da autonomia da instituição, tanto no seu fazer interno, como nas relações externas.

Abaixo relacionamos algumas falas institucionais que refletem aspectos importantes da 

percepção dos sujeitos que participaram do processo sobre seus diferentes significados.

“Sim, acho que (o curso cumpriu os objetivos), talvez nem todos com a 
mesma intensidade e profundidade, mas, no geral, acho que atingimos 
nossos principais objetivos. Creio que é um grande privilégio participar de 
um processo como esse e acho que deveriam haver muitas oportunidades  
para que isto acontecesse, acredito que esse tipo de política pública que 
permite um movimento dessa natureza, misturando de forma nova, as mais 
diferentes pessoas e instituições nessa coisa viva, pulsante realmente tem 
um sentido transformador da realidade e justifica os investimentos que se  
faz nelas. Acho que muitas coisas surgem de um processo como esse, coisas 
que nem podemos vislumbrar no momento e eu creio que isto é muito bom.” 
(Representante da Embrapa 2)

Na fala  de um dos professores podemos sintetizar  o sentimento  do grupo diante  da 

vivência desta experiência:

Bom, trouxe muitas mudanças pra escola. Em que sentido, que tipo de 
mudança? È saber que a escola pode aproveitar ainda mais as estruturas  
que ela tem, o potencial que ela tem, que a escola pode trabalhar ainda, ter  
mais contato com o aluno fora da escola, trouxe mais parcerias para a 
escola, trouxe pessoas diferentes pra trabalhar aqui dentro, trouxe a  
convivência entre os alunos, o relacionamento melhorou com a escola, quer 
dizer uma infinidade, a forma dos funcionários trabalharem, dos  
professores, da direção da escola, trabalhar também, facilitou no sentido da 
gente buscar , não ficar acomodado, né. Então mudou esse sentido aí, nós  
temos que buscar mais, querer mais, dentro das condições que a escola tem 
para atender essa demanda. E qualificar o aluno cada vez mais. (Professor  
da Escola Agrícola)

“acho que se deveria estar buscando um projeto para realmente  
institucionalizar o curso de alternância.. Então, eu vejo assim uma questão 
que poderia facilitar é partir da escola realmente elaborar um projeto pra 
se discutir dentro da secretaria com financiamento próprio do estado,  
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porque hoje o estado financia de uma forma mais eficiente, não ta bom, mas 
é muito melhor que era antes, o ensino profissionalizante, então talvez haja 
uma brecha pra discutir na secretaria a  institucionalização do curso em 
alternância contando com os parceiros, mas sem precisar, por exemplo, do 
recurso do PRONERA.” ( Diretor da Escola Agrícola).

Assim finaliza um dos representantes da Embrapa.

“Crítica eu não tenho porque esse é um processo em construção, não se 
sabe não se exercitou ainda o método da qualidade, acho que a gente só vai  
poder avaliar isso bem, na medida em que a gente consiga acompanhá-los e  
esses profissionais entendam isso, agora na minha visão a gente tem que 
pensar como é que vai se dar o suporte tanto no nível educacional e  
principalmente o suporte nível tecnológico, consciente, não tecnologia de 
produção, de organização, de planejamento, tecnologia num sentido bem 
amplo. Como é que vai se dar suporte a esse pessoal quando eles estiverem 
lá fora. Ai que a gente vai ter que saber se vai ser individual ou em grupo,  
então tudo isso vai ter que ser pensado, não dá pra fazer avaliação no 
momento.” ( Representante da Embrapa 1).

O que se pode aprender, neste sentido, com a experiência do CTADS, enquanto ação de 

uma  política  educativa,  construída  participativamente,  que  estimula  as  parcerias  entre 

organizações do Estado e organizações da sociedade, é que ela encontrou sua sustentabilidade 

na  construção  de  processos  educativos  inovadores  para  o  sistema  público  de  ensino  que 

produziram transformações nos grupos envolvidos, capacitando-os para participar, de forma 

mais crítica e mais autônoma, do processo de desenvolvimento e perceber, com mais clareza, 

o sentido da educação na transformação social.

Também  é  possível  perceber  que  a  integração  entre  diversas  instâncias  de 

operacionalização dessas políticas, alocadas em diferentes órgãos de governo e, mesmo entre 

políticas  que  puderam convergir,  permitiu  um melhor  aproveitamento  do  tempo,  espaço, 

recursos  humanos  e  financeiros,  ampliando  as  perspectivas  de  sucesso  dos  investimentos 

governamentais na área social, e a qualidade dos processos, reduzindo o efeito da burocracia e 

tornando-os mais ágeis. O que pode ser ilustrado pela fala da representante da SAF.
“(o que a experiência mostra é) que é possível formar pessoas com uma 
metodologia diferente dessa que tradicionalmente tem sido feita, de achar  
que os técnicos, os pesquisadores, os professores é que detêm o 
conhecimento, vão lá e passam, só difundem. Que é possível as instituições 
repassarem recursos que vão fazer a diferença na ponta e que vão 
transformar a realidade e não recursos financeiros que vão ser mal  
aplicados, que não trazem  benefícios concretos para os agricultores. Outro 
benefício é o aprendizado mesmo para as instituições públicas. O 
aprendizado que quanto mais parcerias, quanto mais apoio o campo tiver,  
mais desenvolvimento a gente vai ter e se o campo, se o rural, se os 
agricultores se desenvolvem, alcançam qualidade de vida, alcançam 
perspectivas para os filhos, para as gerações futuras, isto fortalece as 
instituições públicas que trabalham com esse público, isso é um vai e vem, 
tem retorno o tempo todo. Então é o tipo de política pública que, de fato, vai  
se concretizar na ponta”. (Representante da SAF)
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5.  A CONTRIBUIÇÃO DO CTADS PARA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS 

ESTUDANTES 

5.1 A CARACTERIZAÇÃO DA JUVENTUDE DA REFORMA AGRÁRIA NO SERTÃO 

MINEIRO GOIANO 

Neste estudo trabalhamos a categoria juventude como uma construção social, cultural e 

histórica altamente dinâmica e diversificada, uma realidade múltipla visto que os jovens não 

formam um todo homogêneo. Também entendemos que juventude designa um conjunto de 

relações  específicas,  vividas  por  elementos  considerados  jovens  para  uma  determinada 

sociedade. Esta categorização implica na percepção social da juventude como um processo 

transitório que marca a passagem social de uma condição infantil de dependência plena a uma 

de  plena  independência  na  condição  de  adulto.  Essa  transição  vincula-se  a  assunção  de 

responsabilidades  produtivas,  residenciais  e  matrimoniais  ou  parentais  o  que  estaria 

relacionado com a incorporação de papeis sociais por estes sujeitos. A alternância entre papeis 

sociais que marcam a condição juvenil, dizem respeito à reprodução e continuidade social e, 

portanto, são diferenciadas para cada grupo ou sociedade. (Weisheimer 2005 p. 24).

Embora a juventude assentada desta região não difira muito da juventude assentada, ou 

mesmo  da  juventude  camponesa  em  geral,  existem  peculiaridades  referentes  à  própria 

construção social histórica local. Não há muita literatura produzida sobre a juventude rural. 

Segundo uma revisão feita por Weisheimer (2005) havia à época um total de 50 trabalhos, 

realizados por 36 pesquisadores sobre o tema. Como diz o autor:

“Esses dados demonstram que as pesquisas sobre juventude do meio rural 
não constituem uma produção expressiva, em termos de volume, uma vez 
que não chegam a compor quatro trabalhos por ano no período de 1990 a 
2004.” (WEISHEIMER, 2005 pp. 9-10)

Entretanto, o mesmo autor aponta que, apesar do pequeno número de trabalhos, pode-se 

perceber que existe um entendimento compartilhado quanto ao papel estratégico dos jovens 

para o desenvolvimento agrário e rural. Outro aspecto apontado é que há uma diversidade não 

apenas regional, mas cultural, social e econômica entre os diferentes setores que compõe a 

juventude rural brasileira. (Weisheimer 2004, p. 24-26) 
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A maior  parte  dos  trabalhos  com a juventude  assentada,  dizem respeito,  segundo o 

autor, à construção da identidade em contextos de assentamentos de Reforma Agrária. Estes 

estudos  referem-se  à  heterogeneidade  existente  entre  estes  jovens,  abordando  seus 

comportamentos e estilos de vida, sua participação nas organizações, nos espaços formais do 

assentamento  e  as  condições  e  iniciativas  de  auto-organização  e  representação  entre  eles. 

(Castro 2003, 2006, Chaves 2003, Copa 2002).

Neste  trabalho  dialogaremos,  principalmente,  com  Castro  para  a  compreensão  da 

realidade dos jovens de assentamentos.

Na região estudada podemos destacar o trabalho de Silva (2004) com os jovens rurais 

da região de Chapada do Céu, Sertão do Norte de Minas, com o qual também estabelecemos 

algum  diálogo,  neste  texto.  Entretanto,  nestes  dez  anos  de  vivência  nos  assentamentos, 

acompanhando os jovens no seu percurso e nos seus percalços, conhecendo suas famílias, 

conversando com eles e, mais especificamente, nestes três anos de convivência intensa, dentro 

e fora da escola,  com esta juventude,  sua realidade e suas comunidades,  entendemos que 

nossa leitura  de mundo nos autoriza a ensaiar  uma caracterização própria que dê apoio à 

compreensão dos nossos resultados.

Muitos são os caminhos que levam à Reforma Agrária. Esta diversidade, que enriquece 

o processo, faz com que se encontrem, em um mesmo assentamento, pessoas de diferentes 

regiões  do  país,  diferentes  origens  étnicas,  crenças  religiosas,  faixas  etárias,  níveis  de 

escolaridade,  raízes  culturais,  experiências  de  vida,  configurações  morais  e  diferentes 

aspirações. É neste emaranhado de gentes diferentes, unidas pela vontade de dar às suas vidas 

um novo sentido – o que pode significar uma nova forma, mais autônoma de permanecer no 

campo, ou a retomada de uma vida perdida num passado rural não muito distante - que vão-se 

constituindo, primeiro, os acampamentos e depois, as comunidades dos assentamentos rurais. 

Como mostram Leite et alii (2004) em sua pesquisa sobre os assentamentos rurais: 

“O perfil da população assentada nos projetos estudados... de uma forma 
geral, indica c1aramente que os assentamentos vêm possibilitando o acesso à 
propriedade da terra por parte de uma população historicamente excluída e 
que, embora mantendo alguma forma de inserção no mercado de trabalho 
(em geral rural), o fazia em condições bastante instáveis e precárias.” 
(LEITE et alli 2004, p. 68).
 

Nos  assentamentos  do  Sertão  Mineiro  Goiano,  esta  profusão  de  identidades  é  uma 

realidade que tem a sua própria forma de se constituir, variando de uma grande maioria de 

trabalhadores e ex-agregados, que jamais saíram do campo, ou que transitam entre campo e 
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cidade até  a presença dos gaúchos que vieram tentar  a sorte,  seguindo o rastro de outros 

parentes, na abertura da fronteira agrícola. 

Como mostram os mesmos autores, 

“'Na mancha do Entorno do Distrito Federal predominam assalariados rurais 
(mais de 40% sendo 28% temporários), seguidos de 
posseiros/parceiros/arrendatários, indicando uma população que vivendo 
subordinada as fazendas. Ainda no Entorno do DF e provável que a 
relativamente elevada proporção de ex-trabalhadores urbanos (muitos dos 
quais podem ter origem rural e estar temporariamente em trabalhos urbanos) 
reflita na dificuldade de absorção das populações que migram para a região.” 
( id. p. 69).

Os alunos  do CTADS compõem,  de  forma bastante  representativa,  um quadro que 

reflete as populações e as histórias desses assentados que podem ou não estar vinculados aos 

movimentos sociais, que são muitos na região. 

Selecionamos  algumas  histórias  de  vida  (anexo  4)  que  compreendemos  serem 

representativas dos diferentes tipos de alunos que participaram do processo, para construir 

esta análise. 

5.2 A CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA DA IDENTIDADE DOS JOVENS ASSENTADOS 

DO SERTÃO MINEIRO GOIANO

O que as histórias desses jovens nos mostram é um retrato da situação do trabalho no 

campo, sujeito a condições precárias, tanto para o trabalhador rural como para o agricultor 

familiar camponês que tem de lidar com uma total dependência dos patrões ou dos donos das 

terras das quais são parceiros ou meeiros. Estas condições, identificadas por alguns jovens, 

como situação de opressão, que diz respeito às péssimas condições de trabalho, desrespeito às 

leis trabalhistas e dependência de disponibilidade da terra pelo grande proprietário, refere-se, 

também, às relações de poder, onde o trabalhador fica exposto a todo tipo de humilhação e à 

obediência  que  presta  aos  coronéis,  correndo  mesmo  risco  de  vida,  caso  contrarie  esta 

hierarquia. Esta situação cria a necessidade permanente de migração destes camponeses, em 

sua maioria, "descartáveis", do ponto de vista dos grandes proprietários e que, sem dispor de 

nenhum poder para o diálogo, tem de se submeter ou sair. Assim, a história dos jovens, que se 

insere na da própria família, é marcada por interrupções, abandono do que já foi construído, 

mudança constante dos relacionamentos e preconceitos.
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“Sou descendente de uma família tipicamente camponesa que passou pelo 
menos a metade de sua vida trabalhando como meeiros e diaristas em 
fazendas, fazendo serviço braçal. Então, houve um momento em que 
decidimos não mais fazer parte dessa classe de trabalhadores excluídos e  
oprimidos... unindo forças nós ingressamos com os demais trabalhadores,  
em movimentos sociais de luta no campo.” (Aluno do PA Chico Mendes)

Algumas famílias migram para cidade, em busca de melhores oportunidades, seja de 

trabalho, seja de estudo para os filhos.

"Nasci na zona rural, na fazenda de meus avós paternos. Sou a filha mais  
velha e meus pais se chamam Pedro e Andrelina. Eles sempre moraram na  
roça, minha família ficou um período de sua vida na cidade para concluir o  
primeiro  grau.  Meu  pai  só  tem  o  ensino  fundamental."  (Aluna  PA  São  
Francisco)

Muitas vezes as oportunidades mostram-se ilusórias e seu coração (geralmente o dos 

pais) permanece no campo, na vida que deixaram para trás.

"Depois que nasci voltamos para a cidade de sobradinho-DF e com a volta  
enfrentamos muitas dificuldades. Morávamos de favor nas casas de  
desconhecidos e passamos noites e noites sem ter o que comer. Meu pai era 
o único que trabalhava como pedreiro e o salário era muito pouco, isso 
quando linha serviço. Minha mãe era doente e não podia trabalhar, e ainda 
cinco crianças pequenas, as coisas não eram fáceis.” (Aluna PA Canaã).

Esta nova condição imaginária que se vai construindo na mente e no coração destes 

camponeses, leva-os a tomar a decisão de se engajarem no processo de Reforma Agrária, 

mesmo  enfrentando  inúmeras  dificuldades,  a  fazer  grandes  sacrifícios  como  passar,  anos 

acampado com a família em condições precárias, migrar, de ocupação em ocupação, até que, 

finalmente, uma seja reconhecida como legal, enfrentar os jagunços e as resistências opostas 

pelos latifundiários e, mesmo, tolerar um sistema coletivo a que não estão acostumados e com 

o qual, nem sempre, se identificam. No fundo parecem acreditar que não tem nada a perder e 

que a terra que virá vale o preço que estão dispostos a pagar para realizar o sonho da família. 

Como conta uma das alunas do curso:

“... o sonho de meu pai era ter o seu pedaço de terra para melhorar a  
qualidade de vida..., Estávamos planejando que no inicio de 1999, iríamos 
definitivamente morar no acampamento, onde já havia acontecido o  
loteamento, mas grande tragédia aconteceu na família, meu pai faleceu num 
acidente de carro, complicou os planejamentos, mas apesar do sofrimento 
não abandonamos a ida para o assentamento." (Aluna do PA Vazante)
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Este preço, porém, nem sempre compensa, e as frustrações geradas com a constatação 

das dificuldades que se apresentam, após o assentamento, podem, em certos casos, levar o 

sujeito a diversas reações, desde o mergulho num alcoolismo profundo à decisão de vender o 

lote e continuar seu percurso migratório, dentro ou fora da Reforma Agrária.

Há, também, os casos em que o sujeito é “pego” pela Reforma Agrária, em função de 

outras questões, como a construção de hidrelétricas ou Parques Nacionais, que desapropriam 

populações já consolidadas de agricultores familiares e tem de remanejá-los, à sua revelia. 

A fala de uma das alunas ilustra este processo

"Até o ano de 1988, nossas vidas eram uma maravilha, quando se tornou 
Parque Nacional Grande Sertão Veredas uma vasta área incluindo toda 
afazendo da família. Toda a comunidade ficou muita assustada com o fato,  
porém com muita dificuldade moramos lá até o ano de 2001 sob muita 
pressão de funcionários do IBAMA, infelizmente até hoje não fomos 
ressarcidos pelo governo mesmo tendo toda documentação da fazenda." 
(Andra Paula - PA São Francisco).

Neste  caso,  o  jovem  terá  de  lutar  para  reconstruir  os  vínculos já  estabelecidos  e 

recompor o seu sentido de lugar, o que pode ser um processo bastante doloroso.

Estes são elementos que os jovens têm para avaliar os prós e contras de sua inserção 

na Reforma Agrária.

 A  visão  do  processo  como  luta,  a  constante  desconstrução  e  reconstrução  de  seu 

referencial espacial e relacional, de resistência e de sofrimento, que podem perceber, mas não 

controlar, por vezes, nem mesmo compreender, no momento em que vivem, pode levá-los 

tanto a somar ao sonho dos pais, engajando-se na luta, como a rejeitar esta história e voltar à 

cidade.

Nas falas dos alunos do CTADS, o que podemos perceber é a vontade de permanecer no 

campo, vontade forjada ao longo do curso, já que as histórias foram escritas ao final, mas que 

entendemos que já se encontrava dentro deles, de forma consciente ou inconsciente, e que os 

levou a optar por fazer o curso.

O que moverá o jovem para um lado ou para o outro dependerá de fatores como o 

engajamento ao movimento social, a vocação e o gosto pelo meio rural, as possibilidades de 

identidade que desenvolve e as dificuldades que encontrará para se empregar na cidade.

A educação,  especialmente  a educação do campo,  pode ter  um papel  importante  na 

tomada  de  consciência  do jovem sobre  seu meio,  ajudando a  desconstruir  preconceitos  e 

afirmar novos valores, abrir novos referenciais e novos olhares e adquirir informações que 
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possam  ajudá-lo  a  situar-se  historicamente  diante  da  situação  que  vivenciou,  desde  sua 

infância. Isto pode ajudá-lo a tomar as suas decisões e construir sua identidade no meio rural 

de forma mais crítica, criativa e autônoma.

Segundo Souza (1999)

em relação à vida quotidiana, o conceito de identidade se refere ao esforço 
do indivíduo em realizar uma síntese de sua ação, equilibrando as forças 
internas e as forças externas que influenciam esta ação, a qual é fruto da 
inter-relação de sua realidade interior e da realidade externa construída pelo 
grupo social num constante movimento entre o instituinte e o instituído" 
(SOUZA, 1999, p. 1)

Neste  capítulo  tentaremos  analisar  as  contribuições  que  o  curso  deu,  na  visão  dos 

estudantes, para que eles pudessem elaborar, de forma mais complexa e mais autônoma, a 

construção de sua identidade como sujeitos do campo.

5.2.1 A Identidade de "Sem Terra" no Imaginário Social e seus problemas

O processo  de  migração  é  uma  constante  e  ser  assentado  é  um "finalmente",  uma 

esperança de chegada. Entretanto, mesmo depois de assentados muitos percebem que a luta 

continua,  que há ainda um longo caminho a ser percorrido para poder permanecer ali  em 

definitivo.

“Nos assentamentos pós-85 é necessário definir a própria forma de 
organização”... e lutar por condições para produzir e pior, em muitos casos, 
produzir a partir do nada, devendo reivindicar, além das sementes, adubos e 
ferramentas, água, habitação, estrada, etc. (Leite et alli 2004 p. 66)

Para que os assentados possam se integrar ao novo ambiente, seja ele, a comunidade, o 

município ou as cidades ao redor, é necessário que sejam reconhecidos, no imaginário local, 

com um sentido e um valor positivos. O que significa serem vistos como grupo que representa 

uma contribuição favorável para a sociedade local e não uma ameaça ou um peso.

Entretanto, embora haja alguma variação local e regional, a forma como os "sem terra" 

povoam  o  imaginário  das  populações  das  cidades,  sejam  elas  grandes  ou  pequenas, 

geralmente está impregnada de preconceitos e construções distorcidas.
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Como mostram Leite et alli : 

“Por efeito dos assentamentos, sobretudo pela sua capacidade produtiva e 
organizativa, os assentados, em muitos lugares ganharam reconhecimento 
social e político pelos demais setores sociais, superando uma tensão inicial, 
muitas vezes marcada por uma visão de que os assentados eram "forasteiros” 
e “arruaceiros” (em especial nas áreas onde os assentamentos foram 
resultado de ocupações de terra." (Leite et alli 2004 p. 260)

Entretanto, ainda como afirmam os mesmos autores,

“Vale observar que, embora haja claras indicações de um progressivo 
reconhecimento dos assentados (ex-sem terra) e da importância dos 
assentamentos, em todos os municípios pesquisados esta questão parece 
continuar dividindo a opinião pública, sendo constantemente objeto de 
disputa política, e os assentados precisam estar constantemente conquistando 
e consolidando este reconhecimento." (Leite et alli p. 139).

Podemos levantar a responsabilidade da mídia na construção da imagem negativa dos 

sem terra ou como o próprio poder público e a elite rural contribuem para ela, mas achamos 

que  talvez  seja  mais  interessante  levantarmos  hipóteses  que  nos  ajudem  a  compreender 

porque  estas  representações,  quase  sempre  distorcidas,  são  tão  prontamente  aceitas  pelo 

cidadão urbano ou mesmo rural  comum,  incluindo os  próprios  assentados,  mesmo contra 

evidências  econômicas,  sociais  e  vivencias  e  que  reflexos  isto  tem  na  vida  dos  jovens 

assentados.

O homem da cidade conhece a desigualdade social, ele sabe que muitos não têm casa, 

ele conhece as ocupações urbanas e é capaz de conviver com elas, desde que não ameacem 

diretamente a sua propriedade. Mas uma característica das ocupações urbanas, que só muito 

recentemente tem mudado, a partir da ação dos movimentos organizados, é que elas se dão, 

preferencialmente, em áreas públicas. As áreas públicas desabitadas são ocupadas por pessoas 

que fazem suas casas, elas não ocupam a casa de ninguém. 

Soma-se a isso que o conceito de público, no imaginário brasileiro é bastante confuso e 

oscila entre aquilo que é de todos e aquilo que não é de ninguém. Tomar o que não é de 

ninguém, é diferente, no imaginário popular, de tomar aquilo que tem dono.

A imagem que o homem urbano tem do homem rural, do campo, do proprietário rural é 

bastante distante, ele não tem uma idéia clara do que significa o espaço produtivo do campo, 

ele não tem uma idéia  clara do que seja espaço de moradia,  espaço de trabalho e espaço 

ocioso no campo. A imagem que ele tem do camponês é a do sujeito inculto e indolente, o 

Jeca Tatu. Ele não tem uma idéia clara sobre o que seja função social da terra ou no que 
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implica  seu  não  cumprimento.  Nem mesmo  sabe  que  a  ação  dos  “sem terra”  tem como 

objetivo  prioritário  apontar  este  não  cumprimento  da  função  social  para  o  governo.  As 

dimensões de uma propriedade rural, nada têm a ver com as dimensões de uma propriedade 

urbana, evidentemente, o grande latifúndio nada tem a ver com a moradia, mas, ao ouvir dizer 

que uma propriedade foi invadida, a associação imediata é com a casa e a solidariedade direta 

com o dono da casa e a imagem do invasor associa-se à do ladrão, figura muito freqüente e 

temida no imaginário das classes urbanas.

Essa imagem é reforçada pelos donos da terra  que,  mesmo sabendo que haverá um 

julgamento sobre a questão da função social,  e que, caso percam, suas propriedades serão 

compradas e não confiscadas, tem suas próprias representações e se sentem lesados e lutam 

com as armas que possuem, entre elas acesso à mídia, para garantir o que consideram seu 

"direito de propriedade".

Dessa forma, mesmo depois de assentados, os chamados "sem terra" ainda sofrem o 

preconceito  de  terem  adquirido  a  terra  como  "ladrões".  Este  preconceito  atinge, 

especialmente,  a  juventude  rural  assentada  que  estuda  nas  escolas  urbanas,  que  tem  de 

enfrentar  uma  situação  bastante  desconfortável  diante  dos  demais  jovens  com  quem 

convivem.

Como diz Castoriadis (1992) falando sobre o racismo, 

“... os "outros” não são apenas excluídos e inferiores; tornam-se, como 
indivíduos e coletividade, ponto de suporte de uma segunda cristalização 
imaginária... que os dota de uma série de atributos, de uma essência má e 
perversa, justificando de antemão tudo que se propõe a infringir a ele." 
(CASTORIADIS, 1992 p. 35)

Assim,  este  preconceito  sofrido  pelos  "sem terra”,  torna-se,  em muitos  casos,  uma 

justificativa do poder público local  para não investir  nos assentamentos,  ainda que receba 

recursos do INCRA para isto.

O circuito não para aí. A menos que tenha atingido um nível razoável de autonomia, e 

esteja instituindo uma nova forma de olhar para sua própria situação,  este preconceito  irá 

somar-se, no imaginário do jovem rural, a um outro, mais antigo, que afirma que o rural é 

inferior, é espaço de jeca tatu e o urbano superior, espaço das pessoas bem sucedidas (Molina 

e Jesus 2004, p.), e comporá uma lista de razões suficientes para que ele não queira assumir 

esta  identidade  e  prefira  abandonar  o  campo,  especialmente  quando não  está  diretamente 
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ligados a um movimento social de luta pela terra, ou a qualquer outro tipo de construção que o 

enraíze.

A história de alguns dos jovens do CTADS ilustra esta situação:

“Sinceramente, tinha vergonha de dizer para meus colegas que minha mãe 
era "sem terra". A televisão mostrava que os "sem terra" eram bagunceiros,  
um bando de gente boa para procurar emprego e ir cuidar da vida, sem 
invadir o que era dos outros.” (Aluna PA Canaã)

Mesmo que esteja consciente de sua condição, o jovem não terá na escola um espaço 

tranqüilo de apoio à sua condição ou que o ajude a elaborá-la.

“... em 1998 comecei a cursar a 5a série em São Gabriel de Goiás. Nessa 
escola aprendi a importância da organização de grupo. Mesmo sem muita 
experiência em organização, era preciso nos organizarmos como alunos,  
pois havia discriminação tanto dos professores, quanto dos alunos,- era 
demais! Então começamos a nos fortalecer para ganhar espaço. Além disso,  
enfrentamos problemas com transporte escolar e motorista.” (Aluno PA 
Itaúna)

Transitando entre a cidade e o campo, o jovem rural tem de encontrar formas, bastante 

complexas, de lidar com a situação, com relação à construção de sua identidade e de seu valor 

e de sua decisão de permanecer ou não no campo.

Durante o processo de luta, alguns elementos agregadores ajudam o jovem, geralmente 

criança  à  época,  a  construir  sua identidade.  Como afirma Castro (2006),  falando sobre a 

situação nos acampamentos 

“esse foi, sem dúvida, um momento de socialização privilegiada para os 
"jovens" e crianças. As lembranças dos jovens sobre esta época ressaltaram a 
construção de redes de amizades, experiências de intenso sofrimento, mas 
também, processos de aprendizado e a descoberta de um mundo rural 
prazeroso.” (CASTRO, 2006 p. 216)

Como diz um dos alunos do curso falando sobre sua estada em um acampamento:

“Durante uns nove meses, eu que estava com meus 12 anos achava o 
máximo, tinha feito novos amigos, me divertido muito. Já para os meus pais 
e para outras famílias estava sendo o fim do mundo, pois cada família 
estava vindo de uma realidade diferente. E quando chegava a noite, os  
homens do acampamento teriam que fazer guarda em pontos estratégicos no 
acampamento, pois cada noite eram temidos os ataques dos jagunços do 
proprietário da fazenda." (Aluno PA Itaúna)

Entretanto, a condição de quem luta pela terra não é a mesma de quem conquista a terra 

e, uma vez passado o momento da conquista, o jovem se depara com uma outra dimensão do 
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mundo  rural,  a  do  agricultor  familiar/camponês  propriamente.  Esta  dimensão  trará  novos 

desafios e novas dificuldades para a construção desta mesma identidade rural e para as quais a 

politização, embora necessária, não é suficiente, ele terá de, junto com o grupo, construir a 

identidade deste novo agricultor familiar camponês, que está longe de ser consensual. Esta 

construção, tanto pode ser enxergada como palco de disputa (como em alguns setores dos 

movimentos sociais, do Estado e da Academia), como pode ser vista como espaço de uma 

construção complexa que está em plena ebulição histórica, em plena efervescência instituinte.

Dentre as desconstruções e reconstruções que vem sofrendo esta imagem, nos últimos 

tempos, podemos levantar duas que consideramos especialmente importantes. A primeira é a 

luta que o jovem tem de travar com a sociedade, mas, principalmente consigo mesmo, para 

desconstruir a imagem do rural como atraso e do urbano como progresso e poder valorizar, de 

forma positiva, a identidade rural e a segunda, de certa forma ligada à primeira,  mas que 

guarda especificidades, é a forma como se organiza a sua relação com o trabalho, tanto como 

processo de sobrevivência como de reconhecimento social.

Percebemos  que  as  falas  dos  alunos  do  CTADS  podem  dar  indícios  bastante 

interessantes  sobre  estes  dois  processos,  em muitas  das  dimensões  de  sua  complexidade. 

Algumas  dimensões,  que nos  dispomos  a  analisar,  dizem respeito  à  relação  de  maior  ou 

menor autonomia que o jovem precisa adquirir para se relacionar com o trabalho na cidade e 

no  campo,  o  significado  do  trabalho  como  instrumento  de  emancipação  da  família  e  de 

inserção na comunidade/  sociedade em um e outro e, ainda,  a relação do que consideram 

como  qualidade  de  vida  em  um  e  em  outro  espaço,  o  que  condicionará  a  construção 

imaginária de suas necessidades e sonhos.

Queremos,  ainda,  compreender,  nos  movimentos  complementares,  concorrentes  e 

antagônicos das diferentes produções imaginárias dos estudantes e do universo social ao seu 

redor, especialmente dentro do processo educativo que vivenciaram, as representações que 

foram surgindo dessa juventude, de seu valor e de seu papel, em que o processo  educativo 

contribuiu para as tomadas de decisão e para a forma como estes jovens vieram a enxergar o 

mundo rural, a si mesmos e a sua identidade neste contexto.

5.2.2 Transitando entre a Construção Imaginária do Rural e do Urbano

5.2.2.1 A relação entre Autonomia e Trabalho na Cidade e no Campo
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Autores como Ricardo Abramovay (1998 p.10) falam sobre a reversão no processo de 

migração rural-urbano em função do assentamento em massa das famílias rurais. Apontam, 

porém,  o  êxodo da  juventude  rural,  especialmente  o  feminino,  como  um fator  que  pode 

reverter este quadro. 

Segundo  Castro  (2006  p,  118),  esta  situação  deve-se  a  fatores  objetivos como  as 

condições de trabalho e a escola, mas também a questões subjetivas como a atração do jovem 

pelo meio urbano, ou, ainda, pelo estilo de vida urbano (Carneiro 1998, 2005 apud Castro 

2006 p. 118).

Estas questões, segundo a mesma autora, estão vinculadas às difíceis condições de vida 

e produção existentes no campo. Isto quer dizer que conquistar a terra como direito é diferente 

de ter que conquistá-la como instrumento de produção, meio de sobrevivência ou de vida.

No caso da produção familiar, os conhecimentos técnicos demandados são diferentes, 

bem como  as  relações  de  trabalho  e  de  gestão  do  trabalho,  que  obedecem a parâmetros 

diferentes dos urbanos.

Nos assentamentos  de Reforma Agrária,  esta  situação  é  ainda  mais  forte,  pois  nem 

sempre  as  condições  de  produção  estão  disponíveis,  sendo,  por  vezes,  a  terra  de  baixa 

qualidade para os plantios convencionais, a chamada terra fraca, a água não disponível e as 

condições infra-estruturais, no geral, precárias. Além disto, muitos jovens, com características 

totalmente urbanas ou urbanizadas, se deslocam para o meio rural o que, além dos choques de 

valores, implica, também, na ausência do conhecimento sobre como manejar o ambiente, ou 

sobre as formas adequadas de lidar com a técnica, sem contar o  esforço físico demandado 

pelo trabalho rural, nem sempre recompensado pelas condições ambientais, o que torna seu 

produto incerto. Mesmo os jovens rurais, muitas vezes, têm seu imaginário sobre a produção 

associado com o modelo da grande propriedade patronal.

Embora  se  alimente  com  diversos  produtos  oriundos  do  campo,  o  jovem  urbano, 

raramente se pergunta sobre como são produzidos, ou quem os produz e em que condições. A 

Escola,  também,  embora,  estude o valor  nutricional  destes  alimentos,  raramente  vai  além 

dando aos alunos uma visão prática do que seja, de fato, o trabalho rural. Assim, o jovem 

urbano permanece alienado ao processo de produção no campo e, mesmo aqueles cujos pais 

são rurais ainda têm esse processo como referência imaginária de um universo diferente do 

seu.

O contato com o campo e seu trabalho é um momento importante para estes jovens.
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A história de duas alunas do curso ilustra alguns aspectos interessantes desta situação.

"Então quando cheguei ao assentamento, tudo o que eu pensava a respeito 
daquele lugar mudou completamente. Aquele lugar seco e feio estava vivo o  
plantio de milho já era um espetáculo, até então, o único plantio que eu já  
tinha visto, foi quando nós éramos pequenos e roubava milho verde em uma 
chácara do vizinho lá de casa." (Aluna do PA Canaã)

“... Aos 20 anos fui morar no assentamento... foi nessa época que comecei a 
descobrir e conhecer coisas e assuntos referentes ao meio rural. Até então,  
antes de entrar no curso não tinha o conhecimento do que era agricultura,  
ou melhor, para ser mais precisa como toda criança nascida e criada na 
cidade grande, não tinha nem despertado o interesse para conhecer mais 
sobre o local de onde sai o nosso alimento de cada dia. (Aluna do PA 
Cunha).

Tendo  ido  para  o  assentamento  para  acompanhar  o  marido  ou  a  mãe,  as  alunas 

engajaram-se em atividades  sociais,  mas  não nas  atividades  agrícolas,  seja  por  não terem 

familiaridade com o processo ou por ter esta responsabilidade ficado a cargo dos homens, 

assim, no caso da segunda aluna, só durante o processo de formação, ela se dá conta de que a 

informação que lhe falta pode ser interessante e essencial: “o local de onde sai o alimento 

nosso de cada dia é um grande mistério para o habitante da cidade que, poucas vezes tem de 

fato interesse em conhecê-lo.”

Nesta  situação,  tendo  de  começar  do  zero,  ou  mesmo  que  desconstruir  padrões 

inadequados,  muitos  assentados  têm  de  aprender  a  plantar,  cometendo  inúmeros  erros  e 

perdendo, muitas vezes, o trabalho e a produção. A assistência técnica, que neste caso, seria 

essencial, nem sempre está presente.

O papel do técnico é fundamental para a consolidação deste processo. Entretanto, não 

basta que o técnico "estenda” seus conhecimentos aos assentados de forma mecânica. Como 

aponta Paulo Freire (2002 p.57), é preciso que viva com eles um  processo educativo,  um 

processo dialógico que possibilite a comunicação, o debate para a  compreensão do que está 

vivendo, que  vá aumentando,  gradativamente,  a autonomia  do  assentado  em  relação  ao 

próprio técnico, tornando-o mais conhecedor do seu meio e, conseqüentemente, mais disposto 

a produzir as inovações e estabelecer as parcerias  que o momento histórico da agricultura 

demanda, fazendo da Reforma Agrária, assim, de fato, a chegada num lugar que é seu, do qual 

finalmente não precisará mais sair, onde poderá tomar suas próprias decisões, um espaço de 

melhoria da qualidade de vida e das relações humanas.
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Podemos  supor, então,  que ao  buscar  a  formação  de  técnico  agrícola,  os  jovens 

assentados  e suas comunidades  estão em busca de preencher um espaço de demanda não 

suprida de alta relevância para o grupo, ao mesmo tempo em que o Estado, supostamente, 

oferece  um  possível  caminho  de  atender,  simultaneamente,  a  duas  demandas  sociais 

importantes, a de educação de jovens e a de assistência técnica. 

A forma diferenciada como se ganha a vida na cidade isto é, como se institui o trabalho, 

na qual foi forjado o imaginário da maioria destes jovens, mesmo quando são rurais, é muito 

diferente da condição que o jovem vai encontrar no campo e que terá de assumir, ao se tornar 

um produtor rural.

Primeiro trabalho na cidade não é entendido como auto-gestão ou co-gestão, mas como 

emprego, onde trabalhador e meio de produção estão separados, pensar o trabalho e realizá-lo 

são coisas diferenciadas e o fruto do trabalho não pertence ao trabalhador, que dele se aliena.

Num artigo para a revista da União da Juventude Socialista, uma jovem, Luciana Dias 

(2006), escrevendo sobre o trabalho na cidade diz: 

“saber que vai ficar horas seguidas atento a movimentos repetitivos, fechado 
num lugar, alheio à “vidinha” e ao “povinho” lá de fora não deixa de ser uma 
fuga, uma alienação.” (DIAS, 2006 p. l).

Entendido como emprego,  ele se transforma em algo que, raramente, se constrói  de 

forma autônoma, algo que tem que ser atingido a partir da referência a um outro, que detém 

os meios de produção e que determina as condições em que o trabalho se dá e o que vem a ser 

um bom ou um mal trabalhador. 

Diz Luciana (2006): 

“Trabalhar dói, trabalhar faz mal à saúde. Dez entre dez trabalhadores 
concordarão com esta declaração, mas dez entre dez trabalhadores sabem 
que estar desempregado é uma desgraça e dão mil vezes "graças a Deus" por 
terem um emprego." (DIAS, 2006 p. l)

Outra  característica  importante  deste  trabalho  é  que  a  sua  conquista  se  dá  por 

competição,  ou  seja,  o  parâmetro  para  acessar  o  trabalho  é  a  superação  do  outro  que, 

supostamente, pode acessá-lo antes, ou melhor, que você.

O  forte  desemprego  estrutural,  a  exigência  cada  vez  maior  de  qualificação,  a 

precarização do trabalho,  fazem com que o jovem, especialmente das classes mais baixas, 

tenha que se submeter a, praticamente, qualquer coisa para garantir seu espaço social. Os altos 

índices de competitividade levam o jovem a buscar uma qualificação técnica, mas, de maneira 
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geral,  a relação que se estabelece entre ele e o seu trabalho têm um caráter  instrumental, 

definido de fora para dentro. 

Como diz André Gorz (1982)  

 Tremam, tremam. "A mensagem ideológica mudou: de "que importa o 
trabalho, desde que o pagamento caia no final do mês", transformou-se em 
"que importa o montante do pagamento desde que se tenha emprego". Dito 
de outro modo, estejam prontos a todas as concessões, humilhações, 
submissões, competições, traições, para obter ou conservar o emprego; pois 
"quem perde o emprego, perde tudo". Tal é, senão o sentimento geral, ao 
menos a mensagem do discurso social dominante. Ele exalta a centralidade 
do trabalho, apresenta-o como um "bem", o que é o mesmo que dizer uma 
mercadoria rara, como algo que se tem ou não se tem, não como alguma 
coisa que se faz despendendo sua energia e seu tempo; como um "bem", para 
a "posse" do qual é preciso estar pronto a sacrifícios; como um "bem", pela 
criação do qual -pois doravante não é o trabalho que cria riqueza, é a riqueza 
(aquela dos outros) que "cria trabalho"- os "criadores de trabalho", quer dizer 
os empregadores, o patronato, os investidores, as empresas, merecem os 
encorajamentos e o reconhecimento da nação, as subvenções, os incentivos e 
descontos do fisco. O trabalho, um bem; o emprego: um privilégio. 
Privilégio cada vez mais raro, pois "vai faltar trabalho" e, quaisquer que 
sejam suas competências e habilidades, arrisca-se em breve ser dele 
"privado". (GORZ 1982 p.)

Isto gera, no jovem assentado, uma dupla condição imaginária: ir para o assentamento 

porque na cidade não há trabalho e aceitar  que não tem as condições  de competitividade 

necessárias para conseguir o emprego, ou ficar na cidade e aceitar se submeter a qualquer 

coisa, para ter um emprego melhor e não ter que voltar a condição de camponês.

“Ainda nesse mesmo ano, minha mãe foi embora, nós íamos ao 
acampamento mais a passeio”. A partir desse momento em que passei a ir  
ao acampamento não entendia porque as pessoas aceitavam viver em 
tamanha miséria.

Em 2001, conclui o ensino médio, já com 18 anos decidi ir embora para o  
assentamento morar com minha mãe, eu já tinha concluído o ensino médio,  
não tinha condições de continuar estudando, nem ao menos uma proposta  
de emprego, o que eu ia ficar fazendo ali? (“Aluna do PA Canaã)”.

Assim, ir para o assentamento pode significar não uma opção pela identidade rural, mas 

um sentimento de incapacidade de atingir  os parâmetros competitivos,  necessários para se 

tornar  um trabalhador  urbano.  Neste  caso,  a  imagem do rural  inferior  permanece,  com o 

agravante de que o jovem se sentirá como incapaz, reforçando os componentes de baixa auto-

estima  na  construção  de  sua  identidade,  sentindo-se,  ele  mesmo  inferior,  num mundo  de 

inferiores. Neste sentido, a educação pode interferir para fazê-lo compreender as condições 

em que se encontra, fazendo da opção pelo rural um caminho para a construção de uma outra 
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relação com a sociedade, de mais autonomia, onde ele encontre novos aprendizados e novas 

formas do fazer social mais afetivas e solidárias.

Como podemos perceber na reflexão da mesma aluna ao final de sua fala,

“Percebi que as pessoas estavam naquele lugar porque precisavam e que a 
miséria maior era depender de uma cesta básica, um litro de leite e alguns 
pães do governador Roriz." (Aluna do PA Canaã)

“Hoje, depois de conviver com a reforma agrária e agricultura familiar,  
vejo que as pessoas têm muito que aprenderem com a agricultura e com a 
vida dentro de um assentamento, porque mudei muito como pessoa e 
aprendi a ser mais solidário e viver com a comunidade, onde todos se 
conhecem e se ajudam." (Aluno do PA Vista Alegre)

A outra  questão é que o vínculo entre  trabalho e  sociedade  é,  também, um vínculo 

alienado. Raramente o trabalhador consegue compreender o ciclo complexo em que se insere 

do ponto de vista social, o seu trabalho e o trabalho em geral. Ainda que ele venha a se tornar 

um excelente profissional, raramente virá a questionar ou compreender o sentido social ou 

político  da  sua  ação,  ou  seu papel  na transformação  ou  conservação de  um determinado 

projeto social. Sua criatividade estará voltada para melhorar seu desempenho e seu salário e 

atingir altos níveis (reais ou potenciais) de consumo e poupança. 

"Imersa nesse processo, grande parte da juventude não consegue discernir a 
ideologia subjacente ao mundo cultural que a envolve, nem tampouco 
consegue visualizar a quem e/ou contra quem serve tal tipo de cultura." 
(SOUZA, 1999 p.2)

Neste  sentido,  a  condição  associativa  ou  comunitária  em  que  se  produzem  os 

assentamentos, ainda que esteja impregnada de contradições, leva o jovem a refletir sobre a 

situação em que vive. A educação é uma ferramenta importante para fortalecer este caráter 

que a situação associativa desencadeia, fazendo com que a reflexão possa ser transformada 

em crítica social e possibilidades de ação política.

Como aponta Weisheimer  (2005),  fazendo uma síntese dos  resultados  dos  trabalhos 

com educação de jovens no campo,
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“No conjunto percebemos a emergência de dois modelos que produzem 
efeitos distintos: a escola pública de matriz urbana, onde predominam... os 
projetos de saída da atividade agrícola, e os projetos educacionais voltado 
aos jovens rurais onde predominam... o incentivo à vida no campo. Em 
ambas as abordagens percebemos a influência da socialização dos jovens no 
processo educacional e sua disposição de permanência no campo.” 
(WEISHEIMER, 2005 p.17)

Assim, podemos acompanhar a reflexão de uma das alunas sobre a realidade educativa 

vivida nos assentamentos.

“Em principio os jovens tinham escola até o ensino fundamental completo.  
Para continuar os estudos, tinham que abandonar o campo e ir para a zona 
urbana onde isso causava uma evasão dentro da zona rural, sendo que nem 
todos os jovens tinham essas condições de continuar os estudos. A maioria 
dos adultos não tinha essas condições de continuar os estudos, pois a  
maioria dos adultos não sabia ler, outros nem assinar o próprio nome.” 
(Aluna do PA Vazante)

Esta é uma das alunas que vinha atuando como educadora do PRONERA, dentro do 

assentamento. No curso técnico ela desenvolveu, com sucesso, na sua comunidade, projetos 

de produção em hortas caseiras, buscando valorizar o componente produtivo e alimentar na 

formação destes assentados.

Do ponto de vista do Estado, a situação dos jovens é de uma quase "invisibilidade" 

social e política, conforme afirma Weisheimer (2005) que diz ainda

 “não sendo socialmente reconhecidos como sujeitos de direitos, dificilmente 
serão incluídos na agenda governamental”. (WEISHEIMER, 2005 p. 8)

Neste  sentido,  o  PRONERA  aparece  como  uma  das  poucas  políticas  públicas  que 

apresenta elementos educativos para apoiar o jovem, especialmente o da Reforma Agrária, na 

construção de sua identidade e sua inserção, como sujeito do campo.
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5.2.2.2 O Significado do Trabalho como Instrumento de Emancipação do Jovem da Família e 

de seu Reconhecimento Social como Sujeito

Apesar das grandes dificuldades encontradas pelos jovens, para conseguir trabalho na 

cidade,  o  trabalho  urbano, como diz  Dias  (2006),  marca  a  distância  entre  o jovem e sua 

família.  Na  verdade,  do  ponto  de  vista  do  jovem,  ele  tem um sentido  importante,  o  de 

emancipação em relação à autoridade familiar.

“... é importante dizer que em cada época, cada sociedade tem mantido um 
"diálogo" distinto com a juventude, sendo esta "colocada no palco de 
relações consigo mesma e com outras gerações que representavam a 
cristalização de normas, valores e expectativas" (SOUZA, 1999, p. 22). 

Essas  relações  com outras  gerações,  em muitos  casos,  são  marcadas  por  tensões  e 

resistências,  já  que  são  contextos  e  épocas  diferentes  que  se  encontram e  se  estranham. 

(SOUZA 1999 p. 22)

Ter o seu próprio dinheiro dá ao jovem liberdade para dirigir sua própria vida, mesmo 

nos casos onde ele contribui no orçamento familiar. O patrão pode ser terrível, mas não é o 

pai (exceto em alguns casos de empresas familiares).

Assim,  o  trabalho  urbano  tem duas  vertentes  importantes,  a  serem consideradas:  a 

primeira  a  forma  como  articula  a  relação  entre  o  jovem  e  a  sociedade,  num  processo 

fundamentalmente heterônomo e submisso, e a segunda como o situa diante de sua família 

como espaço de  transição  para  a  vida  adulta  e  liberação  ou  afrouxamento  da  autoridade 

paterna.

O trabalho,  nos moldes  da agricultura  familiar,  incluindo os assentados  de Reforma 

Agrária, funciona de forma completamente diferente. Socialmente, ele estimula as relações 

comunitárias, levando a uma reflexão política mais elaborada e à necessidade de uma relação 

mais próxima com o Estado e a sociedade, para superação dos preconceitos e atendimento das 

demandas das famílias de produtores. 

 Por outro lado, não sendo trabalho patronal e sim familiar, ele tem uma configuração, 

mais ou menos, tradicional, na qual a família funciona como uma pequena empresa, em que a 

autoridade patriarcal  costuma imperar,  a renda gerada não se transforma em salário, e, na 

maior  parte  das  vezes,  permanece  sob  controle  do  pai.  O  jovem,  muitas  vezes,  tem  de 

trabalhar  e  fazer  o  que  lhe  mandam  sem  poder  opinar,  pois  sua  opinião  é  vista  com 

desconfiança.
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Embora, Abramovay (2001) afirme que 

“o caráter rigidamente hierárquico da organização familiar tradicional, 
centrado no poder quase absoluto do pai está desaparecendo” 
(ABRAMOVAY, 2001p. 74), 

e que novas oportunidades de empreendimentos, geralmente pluriativos, estejam contribuindo 

para  esta  mudança,  no  Sertão  Mineiro  Goiano,  o  que  observamos  é,  ainda,  um  padrão 

tradicional,  em que a situação de encontrar seu espaço para se tornar adulto sem perder o 

vínculo familiar, muitas vezes, é resolvida pelo jovem, mudando para a cidade e mandando 

parte de seu salário para ajudar a manter a propriedade.

Para os que decidem ficar no campo, porém, isso implica, a médio e longo prazo, em 

tornar-se dono dos meios de produção e co-gestor da propriedade familiar, o que implica em 

que ele não pode permanecer alienado. O jovem deve se preparar para assumir, no futuro, a 

função de gerenciar a propriedade, o que significa que, mais cedo ou mais tarde, terá de tomar 

decisões, de fazer por si e terá de aprender com o pai, com todas as implicações que isto tem. 

A tendência a reproduzir a tradição, tanto na forma de plantio como de gestão, faz com 

que o trabalho se torne pouco criativo e cansativo, fora o fato de que a atividade agrícola tem 

um ritmo cíclico, que demanda muito trabalho em alguns períodos e grandes períodos de ócio 

em outros. É evidente que, aqui, nos referimos ao agricultor menos capitalizado, pois hoje os 

agricultores mais capitalizados já não se submetem tanto aos ciclos da natureza ou ao trabalho 

pesado,  feito  por  máquinas  e  insumos  e,  alguns,  vêm questionando  as  formas  de  gestão 

tradicionais. Independente do juízo de valor que façamos desta situação, podemos afirmar que 

na região do Sertão Mineiro Goiano as condições que persistem ainda são as da agricultura 

tradicional e pouco capitalizada.

De  qualquer  forma,  as  relações  que  se  criam  entre  o  jovem  e  a  família  para  sua 

emancipação,  obedecem a  outros  parâmetros,  isto  é  à  gradativa  confiança  que  o  pai  vai 

adquirindo na capacidade do filho de gerenciar sua terra. Isto sem contar as diferenças, nos 

papeis de gênero que torna a emancipação, para a mulher, ainda mais complicada, uma vez 

que o que se espera é que ela aconteça pelo casamento. (Silva 2004 p.74)
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Como  aponta  Weisheimer  (2005),  numa  síntese  dos  trabalhos  sobre  juventude  e 

inserção no trabalho,

“Destaca-se uma divisão por sexo e idade nas famílias de agricultores. Os 
jovens nesta situação encontram-se subordinados à orientação dos pais e 
geralmente não contam com o reconhecimento social de um adulto. Estes 
trabalhos evidenciam ainda que nas situações em que os jovens são 
valorizados pelo trabalho que realizam, por exemplo, quando se estabelecem 
parcerias entre pais e filhos, ou quando estes recebem alguma remuneração 
pelo trabalho que executam, eles demonstram ser mais favoráveis a 
permanecer residindo no meio rural como agricultores.” (WEISHEIMER, 
2005 p. 18)

O nível de escolaridade, extremamente baixo, entre a população mais velha torna difícil, 

para a maioria dos agricultores, lidar com financiamentos bancários, aplicação de dinheiro, 

compra  de  máquinas  e  outros  insumos.  Muitos  pais  criam  expectativas  com  relação  à 

escolaridade dos filhos como forma de ajudá-los a tomar decisões sobre o plantio e negociar 

com o governo, o que deixa o jovem do campo numa posição nada confortável diante de sua 

realidade,  especialmente  considerando  que  a  escola  não  o  prepara  para  lidar  com  esta 

realidade, não lhe oferecendo nenhum elemento novo que possibilite suprir estas expectativas, 

sendo  capaz  de,  efetivamente,  contribuir  para  a  melhoria  do  empreendimento  familiar  e 

alcançar a confiança paterna.

"... existem inúmeros mecanismos de controle e forte associação dos que são 
percebidos como jovens no assentamento com a imagem de "pouco 
confiáveis". Dessa maneira, reforça-se a imagem do jovem trabalhador (a) e 
estudioso (a) no discurso, mas, na prática, não há confiança para que ele e 
principalmente ela possa circular autonomamente livre." (Castro 2006, p. 
122)

Por outro lado, inserido em uma comunidade e, tendo de lutar pelos seus direitos, o 

jovem tem de participar da vida comunitária e aí, um novo processo de conquista o aguarda. 

Ele deve aprender a conhecer sua realidade,  ser capaz de discutir,  de se colocar, propor e 

adquirir  a confiança  da comunidade,  o que exige  um esforço e uma disposição,  às vezes 

maior, do que a que estes os jovens tem.

Na sua pesquisa Castro (2006 p. 122) observa que os jovens afirmaram ser tratados com 

descaso por parte dos adultos em determinados espaços, especialmente nos espaços de decisão 

políticas dos assentamentos/acampamentos, como assembléias e reuniões de associação. 

O mesmo observamos, quando alguns jovens descrevem as dificuldades que tiveram 

para envolver suas comunidades nos projetos do tempo-comunidade do CTADS.
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“A minha dificuldade, no começo, eram eles (lideranças) aceitarem 
minhas opiniões por ser bem mais novo e agora eles já entendem que 
precisam de técnico para fazer alguma coisa.” (Aluno do PA. Gameleira).

"Sempre tive uma boa relação com as lideranças da comunidade... mas  
sempre que eu convidava as lideranças para participar de algum evento em 
prol da comunidade eles não compareciam, tinham uma boa vontade, mas  
não participavam nem corriam atrás em busca de soluções" (Aluno do PA.  
S. Pedro Cipó)

Quanto à questão de gênero, um forte traço machista perpassa a idéia de que o lugar da 

mulher é em casa, cabendo ao homem a responsabilidade pelas tomadas de decisão, tanto na 

propriedade quanto nas instâncias associativas da comunidade.

“A própria estrutura organizativa dos acampamentos e assentamentos reforça 
as posições de hierarquia da família e do papel do homem como responsável 
(chefe de família) pelo núcleo familiar”. (Castro 2006 p. 123)

Segundo Silva (2004), 

“num país como o Brasil, marcado por inúmeras desigualdades sociais, as 
relações de gênero estão sujeitas a problemas que vão, desde as dificuldades 
de comunicação entre homens e mulheres, à própria questão da dominação 
masculina sobre estas, mas, sobretudo, são questões que passam "ao nível 
das representações" que, por sua vez, indicam as condutas aceitas para os 
homens e os comportamentos admitidos para as mulheres" (Saffioti, 
1993:160 in Silva 2004 p. 74)

Estes traços, embora possam variar de intensidade nas famílias assentadas, de acordo 

com as  experiências  por  elas  vividas,  são  ainda  bastante  gerais  e  fortes  heranças  de  um 

passado rural ao qual, a maioria dos assentados, nesta região, encontra-se vinculado.

No curso, também, encontramos reflexões neste sentido.

“O curso trouxe pontos positivos no sentido de parar e ver a realidade que 
gira ao meu redor, ter bom senso e ajudar a quem precisa sensibilizar com 
as dificuldades do próximo. Um ponto principal eu acho que é essa 
oportunidade das mulheres estarem superando todos os preconceitos e  
vendo que elas fazem parte do processo de mudança desse mundo." (Aluna  
do PA Cunha).

É interessante relatar que no 3° ano houve uma demanda, por parte das 14 alunas, para 

que se debatesse, em grupo, a questão do respeito ao ritmo delas. Elas relatavam que sentiam 

dificuldades  para  se  expressar,  para  colocar  suas  dúvidas  porque  os  rapazes  acabavam 

menosprezando o que elas colocavam. Aparentemente isto estava dificultando o processo de 
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aprendizagem e o próprio relacionamento entre eles, pois elas consideravam falta de respeito 

o tipo de atitude que eles tinham.

Foram feitas algumas reuniões com a turma, palestras sobre a questão de gênero, de 

forma a abrir espaço para ampla manifestação das alunas e para o debate. Aproveitando a 

abertura do espaço de diálogo, alguns rapazes colocaram que, também, sentiam dificuldades 

de esclarecer suas dúvidas, porque uma parte da turma não tinha respeito, o que abriu o debate 

de que nem todos os homens se comportavam da mesma maneira,  o que possibilitou uma 

reflexão mais aprofundada sobre as questões de ética e respeito ao ritmo do outro e de como 

isto refletia na sociedade, onde os que iam “na frente” não respeitavam os que estavam mais 

lentos em um determinado processo.

Lembrando a dualidade Buberiana (2005) podemos dizer que, sem uma reflexão mais 

aprofundada, os alunos estavam agindo mais na esfera do Eu-isso, que do Eu-tu, tornando, 

excessivamente  objetivas  as  relações  e  a  necessidade  de  chegar  “à  compreensão”,  “ao 

conhecimento”, esquecendo a importância do “chegar com”, dando oportunidade a todos de 

acessarem o conhecimento, apesar de suas diferenças.

Após este episódio, houve um aumento, significativo, na manifestação das alunas em 

sala  de  aula,  sua  autoconfiança  aumentou.  Também  os  rapazes  pareceram  compreender 

melhor o processo, pois começaram a abrir um espaço maior, não só para as mulheres, mas 

também para os alunos mais tímidos. Alguns acordos foram firmados, neste sentido, mesmo 

alguns  rapazes  entenderam  a  discussão  como  positiva  e  a  participação  das  mulheres  no 

processo como muito importante.

Um dos alunos destaca: 

 “A participação das mulheres, no contexto geral, ajudou muito no decorrer  
do curso.” (Aluno do PA Itaúna).

Neste  sentido,  é  a  partir  da  compreensão  e  administração  das  relações  que  se 

estabelecem entre trabalho, família e comunidade, que o jovem tem que encontrar estratégias 

de  construir  sua  liberdade  e  autoridade  em  comunidades  camponesas  com  fortes  traços 

patriarcais,  onde  ainda  é  visto  com  desconfiança  e  suas  opiniões  pouco  consideradas, 

especialmente em relação às decisões políticas. (Castro 2006 p. 122)

Assim, o jovem rural tem muitos motivos para não permanecer no campo e poucos para 

fazê-lo, se olharmos a questão pelo ângulo do esforço que ele terá de fazer para se colocar 

perante as pressões da sociedade instituída.
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Entretanto, considerando todas as dificuldades a maior parte dos jovens do curso olha 

para o campo com esperança.

“Meu maior sonho é permanecer no campo, trabalhando com agricultores,  
porque acredito que através da agricultura podemos promover uma grande 
mudança não só no país, mas no mundo, sempre pensei nisso.” (Aluno do 
PA Itaúna)

Estas  questões,  evidentemente,  não atingem apenas os jovens assentados,  mesmo os 

jovens que vivem no meio rural, hoje, são afetados pelos padrões urbanos, uma vez que o 

trânsito entre o rural e o urbano é cada vez mais intenso para o jovem rural.

Neste  sentido,  uma  outra  discussão importante  é  a  forma  como os  jovens  refletirão 

sobre a qualidade de vida no campo, dada a mistura que vem ocorrendo entre os imaginários 

do campo e da cidade.

Como aponta Silva (2004) em sua pesquisa sobre os jovens da região da Chapada do 

Norte, MG 

“Grosso modo, esses jovens podem ser chamados de “urbanos” dada à 
possibilidade deste contato cada vez mais estreito entre rural e urbano, de tal 
modo que os jovens assimilam, cultivam traços e valores urbanos no campo 
no urbano. ( SILVA, 2004 p. 105)

Além disto, a renda da agricultura, quando existe, costuma ser baixa, de forma que os 

padrões de consumo do agricultor não se comparam aos da cidade, embora os sonhos dos 

jovens não sejam tão diferentes como mostra Silva (2004).

“Na zona rural também constatei muitas motos dirigidas por jovens, bem 
como aparelhos eletrodomésticos, especialmente televisão. Estas, quase 
acompanhada de antena parabólica. Falta água, falta comida, falta... mas 
esses bens de consumo, não. Então eles têm fome de quê? Eles têm sede de 
quê? Muito provavelmente de não serem esquecidos, de não se sentirem 
isolados do mundo...”. (id. 91).

Diante desta situação, podemos nos perguntar até que ponto cursos como o CTADS 

contribuem para que os alunos possam construir referências alternativas para reorganizarem 

sua relação com o mundo rural e construírem sua identidade com a devida complexidade que 

o processo demanda.

5.3 A VIVÊNCIA DO CURSO E SUA INFLUÊNCIA NA CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA 

DOS ESTUDANTES
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5.3.1 As contribuições do Curso na visão dos Estudantes.

No  caso  do  CTADS,  podemos  encontrar  alguns  indícios  dessa  contribuição  nas 

declarações dos alunos sobre o significado do curso para sua vida.

“O curso mudou muito minha trajetória de vida porque antes não pensava 
em trabalhar com agricultura e a agora a necessidade de ajudar os  
produtores a cultivar seus próprios alimentos.” (Aluno do PA Gameleira)

“O que mudou é que hoje não sou mais uma pessoa sem profissão e isto me 
levou a participar de várias viagens e muitas reuniões das quais participo e 
estou comprometida.” (Aluna do PA Vereda)

"O Curso Técnico me amadureceu muito em termos de compromisso, me 
envolvi de uma certa forma que, se hoje fosse para deixar a área rural, teria  
um sério problema. Hoje me sinto com uma bagagem muito boa de ajudar a 
desenvolver trabalhos nas comunidades. " (Aluno do PA /fauna)

"A vida no campo é algo que jamais quero deixar para trás. Estou 
terminando o Curso Técnico em Agropecuária e Desenvolvimento 
Sustentável e assim como aos poucos fui conseguindo ver o mundo com 
outros olhos, quero que minhas filhas Ana Beatriz de dois anos e Nicole de 
seis meses, possam ter um olhar ainda maior do que o meu." (Aluna do PA 
Canaã)

As principais mudanças na sua visão de mundo, identificadas pelo conjunto dos alunos, 

foram o resgate da vontade de lidar com a agricultura e ficar no campo, a profissionalização, a 

vontade de estudar, o reconhecimento da importância do estudo, a construção de um novo 

olhar sobre a realidade vivida, o aumento do nível de compromisso e envolvimento com os 

agricultores.

“Bom, nesta trajetória o curso fez muitas mudanças na minha vida, me 
mostrou o olhar sistêmico, não ficou só em uma coisa, resgatou mais minha 
vontade de estudar e lutar por um curso superior, o meu desenvolvimento 
pessoal e profissional em ações coletivas, construções de profetas de rede,  
criatividade, falar em público, etc.” (Aluno do PA Jibóia)

Este é um dos alunos que hoje cursa a faculdade de agronomia com bolsa do Pró-Uni e 

foi aprovado em concurso como técnico agrícola da Prefeitura de Unaí.

Assim, os jovens identificam que o curso, de certa forma, mudou o seu olhar sobre o 

meio rural, sobre si mesmos que agora se vêem como profissionais comprometidos com o 

meio rural com perspectiva de continuarem estudando, o que, considerando as condições de 

educação no meio rural, pode ser visto como um fortalecimento de sua auto-estima e de sua 

crença em si mesmos, uma vez que, como apontam autores como Abramovay (1998 p. 17), os 
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jovens geralmente estudam para sair do campo e aqueles que permanecem, geralmente, são os 

que não tem muita aptidão para o estudo.

5.3.2 A Construção da Identidade frente à Família e à Comunidade

A identidade de técnico e a condição de assentado parecem, somadas, dar ao aluno uma 

referência  importante  para  se  colocar  diante  da  sua  comunidade  e  da  realidade  dos 

agricultores, em geral. Isto parece fortalecê-los para enfrentar os conflitos de geração e gênero 

a que estão submetidos. Como técnico e agente de desenvolvimento, estes jovens parecem 

encontrar um lugar dentro do processo de Reforma Agrária, ocupando um espaço de carência 

para a Agricultura Familiar que é o da ATER. 

5.3.2.1 As Transformações na Relação com a Família

A relação entre a trajetória dos alunos e o papel da família, foi, em sua maioria, de 

apoio. Embora nem todos tenham recebido total apoio no início, ao longo do percurso, quase 

todas as famílias passaram a apoiar.

A observação de uma das professoras que acompanhou este processo no campo mostra 

mais claramente esta situação.

“A primeira visão que eu tive desses meninos foi pelos pais deles, eu 
conheci os meninos no curso técnico, depois encontrei os pais sem os  
meninos, porque a gente passou a visitar 18 propriedades onde muitos têm 
filhos lá. Então a primeira percepção que eu tive foi a leitura dos pais de 
que os filhos se transformaram. Assim eu achei muito legal de ouvir os pais  
falando como é que os filhos, não só ajudam na mão de obra não, eles  
orientam, eles informam eles estão servindo para outros membros da 
família, os tios vem pedir para que eles façam tal coisa que fizeram na 
propriedade, pra fazer na propriedade do tio no outro assentamento, então 
assim, é minha percepção de como eles estão na volta ao assentamento é  
muito mais é o que tem acontecido no dia a dia.” (professora da UnB)

Outro ponto onde, também, podemos notar estas mudanças é com relação ao papel das 

alunas do curso nas tarefas que assumem junto à família.

“as meninas do curso técnico hoje estão muito junto, ao lado da atividade 
do pai, tem uma divisão do trabalho que a mulher trabalha no campo sim,  
mas tem um grosso de trabalho, de responsabilidades que é muito 
masculino nessa região e assim, mulheres e homens do curso técnico 
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passaram a estar ao lado do pai nesse grosso de tarefas que eles atribuem 
ao homem. Mas a menina do curso técnico também está lá com o pai.”  
(professora da UnB)

5.3.2.2 As mudanças nas relações com a Comunidade

Os alunos descrevem mudanças nas suas relações com a comunidade do assentamento..

“Nesse período do curso técnico consegui mobilizar os jovens e formar um 
grupo jovem que recebeu o nome de Filhos e Filhas da Terra. Foi muito 
gratificante porque foi o primeiro trabalho de organização que ajudei a 
promover nesse tempo, e que está mostrando bons resultados.” (Aluno do 
PA Itaúna)

“O meu projeto Bolsa Estágio era uma casa de farinha. Porém, no decorrer  
dos 3 anos conseguimos não apenas a casa de farinha, mas conseguimos um 
projeto pela Unisol-Banco Real que visa garantir a segurança alimentar,  
geração de renda e produção de farinha. Tudo isso contribuiu para a minha 
formação, ele deu-me uma identidade comunitária a qual tem um grupo de 
agricultores que estão juntos nessa ação.” (Aluno do PA Vereda I)

Na fala dos representantes das entidades de ATER que acompanharam os alunos no 

campo, durante períodos de estágio, podemos encontrar relatos destas mudanças nas relações 

com as comunidades.

“Olha pelo que eu conheci eu senti que estava havendo um crescimento 
muito grande por parte dos alunos, aqueles que a gente conheceu dentro  
dos assentamentos que mal conseguiam se expressar e a gente 
acompanhava a evolução deles tanto de conhecimento técnico como o  
desenvolvimento de pessoa mesmo, comunicação e a gente ficava muito feliz  
quando a gente conversava com esses alunos, aqueles que a gente conheceu 
antes e como eles estavam assim crescendo pessoalmente e tecnicamente,  
então a gente estava muito feliz de ver esse crescimento dele.” ( Técnica da 
Emater-MG)

Em muitos momentos as colocações feitas pelos alunos refletiram isso, o  
compromisso de estar voltando à comunidade, porque foram, muitas vezes,  
selecionados pela própria comunidade, para estar aqui, em sua grande 
maioria existe isso. Mais do que o discurso de voltar, os projetos que os  
alunos realizaram, ou seja, várias ações que eles realizaram em suas 
comunidades visando o benefício dos seus assentamentos (refletem isto).  
Por isso eu acredito que os alunos são pessoas especiais. “Eu colocaria  
minha mão no fogo pra dizer que, a grande maioria deles estaria preparada 
pra dar apoio a processos de desenvolvimento da Agricultura Familiar,  
dando uma bela contribuição” (Representante da Embrapa 2)
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A maioria  dos  alunos  amostrados  acha  que houve mudanças  na  sua  relação  com a 

comunidade, estimuladas pelo curso. As principais mudanças apontadas são a capacidade de 

se expressar e se colocar em reuniões, ter-se tornado referência como técnico e agente de 

desenvolvimento dentro da comunidade, aumento do nível de confiança e estreitamento dos 

laços com a comunidade. Quase todos apontam que tiverem a confiança e apoio de um grupo 

dentro  da  comunidade,  com o  qual  realizaram  seus  trabalhos.  As  principais  dificuldades 

encontradas foram a falta de credibilidade por ser jovem ou pela pouca participação anterior, 

pouco apoio das lideranças cuja relação foi, em boa parte, controvertida (ora de indiferença ou 

apoio apenas no discurso, ora de desconfiança), falta de apoio dos monitores ou do curso.

Dos  doze  alunos  amostrados,  apenas  dois  dizem textualmente  que  acham  que  não 

corresponderam  às  expectativas  da  comunidade.  Os  demais  dizem  que  sentem  ter 

correspondido, pelo menos parcialmente, e apontam algumas ações desenvolvidas como: ter 

conseguido mobilizar  e apoiar  a mobilização  das pessoas para participarem de reuniões  e 

buscarem alternativas para problemas coletivos, ter ajudado a criar grupos de interesse, ter 

realizado  projetos  comunitários  com  apoio  e  financiamento  de  entidades  (ITER  MG, 

UNISOL), ou do poder público, ou sem eles.

“A expectativa da comunidade em relação a mim era que eu seria a solução 
de parte dos problemas. Acabei provando pra eles que um indivíduo sozinho 
não faz tanta diferença e a verdadeira diferença é a união do grupo porque 
é a união que gera resistência.” (Aluno do PA Chico Mendes)

“Antes de entrar para o curso técnico eu participava de reuniões da 
comunidade, mas sem me envolver em nada, eu só ia para ouvir o que era 
dito. Após ter que fazer os trabalhos do curso, comecei a falar mais, ouvir 
mais. Hoje, quando preciso dizer algo às pessoas ouvem com mais atenção 
o que eu tenho a dizer.” (Aluno do PA Jibóia)

Também a questão do feminino reaparece aqui, quando uma das alunas ressalta suas 

vitórias, apesar do descaso de elementos da comunidade que ela  chama de "machistas".

“... junto com esse grupo da escola (do assentamento) conseguimos 
melhorias para o colégio e também aulas de 1ª  séries, com apoio da 
prefeitura e para aqueles em que o acesso a escola era mais difícil consegui  
levar, junto com o MST, duas salas de escolarização do PRONERA.  
Consegui, também. envolver pessoas para estarem participando do projeto 
Tecendo a Rede Territorial e estarem juntas com outros companheiros 
levantando as principais dificuldades do assentamento e buscando possíveis  
soluções para a região do Nordeste Goiano e das outras regiões.Muitas  
pessoas ainda não acreditavam que eu conseguiria ter essa formação 
técnica. principalmente, por ser mulher. Para os machistas, as mulheres só 
tem duas profissões cuidar de casa e dos filhos. Dessa maneira, ficou muito 
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difícil estar desenvolvendo projetos perante a comunidade. (Aluna do PA 
Canaã)

As condições precárias da assistência técnica, na região, são um importante fator que 

faz desses jovens uma esperança para as comunidades. Por outro lado, esta expectativa pode 

ser uma faca de dois gumes que faz com que o jovem se sinta pressionado a agir sem estar 

preparado para conseguir atender às demandas da comunidade, caindo na frustração.

Mesmo assim, esses jovens entendem que esta frustração inicial não deve ser motivo 

para que desistam da nova condição que estão assumindo.

"Dentro do meu assentamento sempre encontrei pessoas dispostas e com 
interesse de me ajudar e a eles, porque sempre passei uma expressão de 
confiança e segurança, visando objetivos comuns com coisas bem concretas.  
Mas sinceramente faltou ou falta algo de minha parte para executar as 
atividades propostas nesse processo de formação." (Aluno do PA São Pedro 
Cipó)

"Tive pouco contato com a comunidade, nesta parte não tive compromisso,  
não reagi no momento em que tudo aconteceu. Hoje eles me vêem como 
uma pessoa que está estudando e pode repassar todo conhecimento para 
comunidade. Não sei de que forma vou poder passar, mas isso é um 
compromisso que estou devendo diante de minha comunidade.” (Aluna do 
PA Cunha)

Também o envolvimento de diversos alunos com projetos realizados por entidades em 

seus assentamentos apontam para o aumento deste envolvimento com a vida da comunidade.

Cinco  dos  12  alunos  da  amostra  padrão  afirmam  ter  participado  de  projetos  com 

entidades governamentais ou ONGs durante o curso, sendo um do projeto Unaí (Embrapa), 

um do projeto do assentamento Colônia l (CNBBC, Embrapa, GTRA, ÜNISOL, ISPN-PPP), 

Projeto de construção da EFA de Padre Bernardo (UCB, UNB), Projeto PPP do assentamento 

Gameleira (GTRA, ISPN-PPP),

Abaixo  relatamos  as  impressões  de  três  deles,  um de  cada  micro  região  sobre  sua 

participação nestes projetos.

“O PA Jibóia tem uma equipe do projeto Unaí da Embrapa trabalhando 
forte na questão social e produtiva do PA. A comunidade tem muitas 
frutíferas nativas, água em abundância e clima bom para quase tudo. O 
assentamento pode crescer, só ainda está adormecido para essa situação.” 
(Aluno do No Mineiro)

“Participei de um projeto "EFA" de Pé. Bernardo juntamente com o 
Pronera, UnB, UCB e Unefab, o qual está apresentando os primeiros 
resultados neste ano. Ajudei na construção desta idéia e trabalhei para que 
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isso acontecesse, tanto na parte operacional como administrativo e até 
mesmo como influencia política. (Aluno do DF Entorno)

"No meu assentamento participo do projeto PPP (Programa de Pequeno 
Projeto). Lá temos um viveiro em andamento e uma casa de farinha para 
ser construída com o recurso deste projeto. Este projeto interferiu muito na 
minha formação, porque lá no viveiro pratiquei o que aqui no curso 
aprendi. Não desenvolvi, mais dei acompanhamento no projeto que estava 
sendo implantado." (Aluno do Ne Goiano)

Diante do quadro aqui traçado, podemos dizer que, aparentemente, o CTADS contribuiu 

para que os jovens, por meio de uma oportunidade de profissionalização como técnicos em 

agropecuária e desenvolvimento sustentável, encontrassem uma referência de transição entre a 

lógica do trabalho  rural  e urbano,  para construir  sua identidade  como sujeitos  do campo, 

valorizando a si mesmos, a partir do papel que passam a desempenhar, encontrando novas 

formas de se relacionar e se colocar socialmente frente as suas famílias e comunidades, que 

passam a  ter,  sobre  ele,  um olhar  mais  confiante,  e  construindo  novas  possibilidades  de 

geração de renda que viabilizem sua permanência no campo.

5.4 AS MUDANÇAS NAS REPRESENTAÇÕES DE REFORMA AGRÁRIA, 

AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS ALUNOS 

DO CTADS 

As  mudanças  produzidas  no  imaginário  dos  estudantes  não  se  restringem apenas  a 

desfazer os preconceitos  sobre o rural  e o urbano ou a sua visão de si  mesmos e do seu 

universo mais próximo, mas se produz, também, na forma como recompõe as representações 

de  categorias  do  seu  ambiente  como  Reforma  Agrária,  Agricultura  Familiar, 

Desenvolvimento Sustentável e Educação, como enxergam seu papel dentro deste contexto, 

como articulam as identidades de técnico, agente de desenvolvimento e agricultor assentado e 

como  projetam seu  futuro  e  constroem seu  vínculo  com o  processo  de  desenvolvimento 

sustentável.

Assim, podemos começar analisando as transformações produzidas nas representações 

de  Reforma  Agrária,  Agricultura  Familiar  e  Desenvolvimento  Sustentável,  no  sentido  de 

compreender  se  existem  mudanças  importantes  na  forma  como  o  aluno  enxerga  o  seu 

contexto.
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5.4.1 Mudanças nas representações de Reforma Agrária e Agricultura Familiar

5.4.1.1 A visão de Reforma Agrária dos alunos do CTADS

Foram analisados os memoriais de 36 alunos que se manifestaram sobre o tema, a partir 

de categorias construídas a posteriori. Os resultados são descritos na tabela abaixo.

Tabela  l  –  Representações  dos  alunos  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária  e 

Desenvolvimento Sustentável sobre Reforma Agrária

REFORMA AGRÁRIA FREQUÊNCIA (36)
Forma de diminuir a miséria, incluir socialmente e mudar o mundo 7
Processo estagnado, com descaso, um desastre 7
Forma de aprendizado para o sujeito 5
Forma de melhorar a vida dos agricultores 5
Dar terra e condições de trabalho e sobrevivência 4
Luta pela aquisição de direitos 3
Realidade dos assentamentos 2
Processo complexo de raízes históricas 1

Uma  das  questões  importantes,  observadas  na  análise,  é  o  grau  de  implicação  dos 

sujeitos no processo. Na maior parte das falas, podemos notar que os sujeitos se sentem parte 

do processo, sendo que, em alguns, aparece uma análise crítica da própria participação dos 

assentados.

“Em 1997 fui acampado e em 98 foi realizado o parcelamento da fazenda 
Vazante. Eu morava ali e pensava que as coisas iam acontecer deforma 
natural, sem demandas. Hoje tenho outra visão. Acredito na Reforma 
Agrária, somos parte dela e tenho convicção de que pode ser ainda melhor 
através de nossas políticas de organização, lideranças dos assentados de  
RA." (Aluno do PA Vazante).

As duas  categorias  mais  freqüentes  remetem às  duas  faces  antagônicas  da Reforma 

Agrária: de um lado, como processo de produção de melhoria na vida dos agricultores e do 

outro como estagnação e descaso por parte do governo. A ênfase em um ou em outro parece 

estar relacionada com a situação específica da família ou comunidade do aluno ou ao seu 

temperamento. 

“Com relação à Reforma Agrária ela é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil, só que não deve colocar o homem no campo,  
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deve dar condições para que o homem se desenvolva em sua propriedade  
rural. Acho que o Brasil não está preparado para o grande número de 
assentados que tem, agora é preciso correr atrás de soluções e tentar não 
cometer mais erros, isto é, colocar o agricultor na terra e dar condições  
para que ele desenvolva suas atividades com créditos e assistência técnica."  
(Aluno do PA Boa União)

"A Reforma Agrária sempre foi um desastre pra mim. Sempre que ouvi falar  
de Reforma Agrária as falas são bonitas, mas o trabalho não. Ele sempre 
deixou a desejar, nunca cumpriu com seus compromissos não concretizando 
seus objetivos. Não tenho boas falas a respeito desta instituição." (Aluno do 
PA)

O caráter da Reforma Agrária como processo rico em aprendizagem também aparece, 

de  forma  marcante,  na  fala  de  cinco  dos  indivíduos  que  entendem  ser  esta  a  principal 

característica do processo.

“... participar da Reforma Agrária foi e está sendo uma experiência  
incrível, muitas portas e caminhos foram abertos para mim, minha vida 
mudou totalmente. Com o passar dos tempos vi que as pessoas teriam que 
juntar para conseguir mudar aquela situação que não levava a nada, só não 
sabia como, pois tudo que tentava fazer no coletivo não tinha bom 
resultado. Hoje a mudança foi radical porque tive um aprendizado 
riquíssimo e consigo articular e participar de atividades coletivas com 
sucesso, apesar das pequenas dificuldades encontradas pelo caminho.  
Tenho outra visão e pretendo melhorar a cada dia. Vejo as políticas de  
Reforma Agrária e Agricultura Familiar como um das saídas emergenciais  
para o homem do campo estabilizar." (Aluna do PA Vereda II)

Além disso, cinco indivíduos apontam que não sabiam nada sobre Reforma Agrária e 

outros 5 que tinham uma visão semelhante à mídia (bagunça, confusão, baderna) e que, depois 

de participarem do curso sua visão sobre o mesmo ficou mais clara e mais respeitosa. Estes 

parecem ser alunos que foram levados pelo pai  para dentro do processo,  sem uma maior 

reflexão ou politização. Alguns deles estavam a pouco tempo morando com os pais, pois, até 

terminarem  o  2º  grau,  ficaram  morando  na  cidade,  geralmente  em casa  de  parentes,  ou 

trabalhando.

"Eu e minha família trabalhávamos na fazenda Vista Alegre, quando os 
agricultores decidiram ocupar fazendo. Visto que era certo que haveria  
desapropriação, então escolhi um local na fazenda onde seria meu lote e o 
do meu pai. Este foi o meu 1º contato com a reforma agrária e também o 1º  
contato da minha família. "(Aluno do PA Vista Alegre)
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Estes últimos cinco apontam que, antes de fazer o curso, sabiam pouco sobre o que 

representava o processo e que hoje estão mais informados e implicados.

“Antes não entendia nada sobre Reforma Agrária e hoje, após três anos de  
curso, adquiri um conhecimento básico sobre quem eu sou e quem são os 
meus pais enfim, descobri minha forma de viver.” (Aluna do PA Vale do 
Macacão)

As análises também ficaram mais complexas com o curso, contextualizando a Reforma 

Agrária como parte do processo social-histórico.

“Falar de Reforma Agrária é muito complexo, por envolver um processo 
histórico na evolução da Reforma Agrária, mas diante das experiências já 
vividas, percebo que são muitos os pontos que devem ser melhorados; os  
envolvimentos das comunidades em decisões públicas, a assistência técnica 
e recursos do governo.” (Aluno do PA Vista Alegre)

"Na Reforma Agrária vejo que falta muito dos políticos porque eles se 
comprometem a ajudar, mas nuca fazem nada. Vejo que as políticas  
deveriam ser coerentes com a Reforma Agrária, porque os pequenos 
produtores é que nos sustentam." (Aluno do PA Atalaia.)

Pode-se  dizer  que,  na  medida  em  que  o  curso  avançou,  houve  mudança  nas 

representações  dos  alunos  sobre  a  Reforma  Agrária,  ajudando-os  a  desconstruir  os 

preconceitos  colocados  pela  mídia  (bagunceiros,  baderneiros,  invasores,  ladrões),  que 

representam a visão hegemônica na sociedade instituída, fornecendo-lhes elementos para a 

construção de uma análise mais crítica e mais complexa do processo social histórico em que 

ela se insere e de sua importância para o desenvolvimento do país. Entretanto,  o nível de 

complexidade atingido, não foi homogêneo entre os alunos.

“O pouco que sei sobre Reforma Agrária aprendi aqui no curso, aprendi  
que na Reforma Agrária se luta por uma causa nobre, se pensa no bem estar  
de várias pessoas e não só em uma, visa à sustentabilidade das famílias em 
conjunto.” (Aluna do PA Cunha)
"Vejo a Reforma Agrária como sendo um programa no qual as políticas  
estão em permanente construção e sempre passando por modificações.  
Antes do curso eu não gostava nada dos movimentos sociais, achava aquilo 
tudo muito complicado, aquela política de ter que viver em grupo,  
trabalhando coletivo. Hoje vejo diferente e quanto é bom viver em grupo,  
aprendendo a organizar e respeitar o espaço e o momento de cada um." 
(Aluna do PA Vereda I)
"A Reforma Agrária no Brasil tem andado a passos de "tartaruga”, pois o 
governo tem deficiência até por falta de apoio da bancada do Senado. Na 
minha concepção. Reforma Agrária no Brasil tem que acontecer, que só 
assim haveria pessoas no campo, não haveria favelas e pessoas passando 
fome, ela é o caminho para o Brasil tornar-se rico, cada brasileiro ter sua 



255

parcela para trabalhar e para sua própria subsistência.” (Aluno do PA 
Atalaia)

5.4.1.2 Análise comparativa com a visão de alunos de outros Cursos da Escola

Para termos uma noção, ainda que aproximada, de como essa reflexão tem suas raízes 

no processo educativo  formal  ou na própria  condição  vivencial,  fizemos uma análise  das 

representações  de  Reforma  Agrária  dos  alunos  do  curso  pós-médio  da  Escola  Agrícola, 

habilitação correspondente ao CTADS em grau, e dos alunos selecionados em 2006 para o 

curso  de  formação  em  Técnico  em  Agropecuária  e  Desenvolvimento  Sustentável  para 

Assentados  da  Reforma  Agrária  com  habilitação  em  Meio  Ambiente  e  Agricultura 

Sustentável, que substituiu o CTADS na Escola Agrícola.

O primeiro grupo é composto por alunos na mesma faixa etária dos alunos do CTADS 

que já completaram o 2° grau e que possuem vínculos rurais ou urbanos, sendo que a grande 

maioria não é de assentados da Reforma Agrária. O segundo é composto por alunos também 

com a  mesma  faixa  etária  (ou  ligeiramente  mais  jovens),  todos  assentados  ou  filhos  de 

assentados,  muitos  vinculados às Federações de Trabalhadores  Rurais ou aos sindicatos,  à 

FETRAF ou ao MST.

Numa análise comparativa com as respostas dadas pelos alunos do curso regular pós-

médio da Escola Agrícola encontramos a seguinte visão:

Tab.2  Representações  de  Reforma  Agrária  dos  alunos  do  Curso  Pós-Médio 

Regular da Escola Agrícola de Unaí.
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REFORMA AGRÁRIA FREQUÊNCIA (56)
Projeto de Governo 13
Distribuição de Terra 21

Geração de renda e produção 4
Processo de formação de apoio ao trabalhador rural 3
Acesso a Terra 2
Organização para o próprio sustento 1
Outros  (voltada  para  o  desenvolvimento,  não  entendo,  verdadeira 

desgraça

3

A  Reforma  Agrária  é  vista,  por  estes  alunos,  como  um  projeto  de  governo  para 

distribuição de terras para famílias carentes. O caráter improdutivo das terras é reforçado por 

18 dos 21 estudantes que deram esta resposta. O apoio governamental para a ATER e crédito 

é apontado, por alguns, quase como um privilégio.

O caráter produtivo da sustentação ou geração de renda aparece de forma difusa, sendo 

a carência ou necessidades de trabalho enfatizados.

O sentido de necessidade/carência das famílias bem como o objetivo de trabalhar na 

terra  são sentidos  recorrentes  na fala  dos alunos que podem ser apreendido das seguintes 

expressões, associadas ao termo distribuição de terras, ou similar: para quem quer trabalhar, 

para  pessoas  que  precisam,  famílias  realmente  necessitadas,  pessoas  a  espera  de  ter  sua 

própria terra para trabalhar, pessoas que tem o objetivo que alguma coisa melhore, pessoas 

que são agricultores, mas não tem terra pra plantar, famílias carentes que queiram produzir o 

seu sustento, para pessoas que não tem onde cultivar, busca de um lugar onde trabalhar no 

meio rural.

Algumas  resistências  ao  processo  podem  ser  notadas  em  falas  como:  verdadeira 

desgraça,  financiamento  a  juros  baixíssimos,  pessoas  que  dizem  que  irão  produzir,  não 

entendo, prioridade dada aos assentados.

“é um programa em que o governo pega terras improdutivas, dividindo e 
repartindo para as pessoas sem condições, fornecendo financiamento a  
juros baixíssimos.” (Aluno do curso pós médio regular)

"da forma que está sendo conduzida uma verdadeira desgraça." (Aluno do 
curso pós-médio regular)

Por outro lado, também podemos encontrar algumas falas, aparentemente, simpáticas ao 

processo como: política pública voltada para o desenvolvimento, melhor distribuição da terra 
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e dos subsídios agrícolas,  igualdade de terras para todos,  trabalhar  em prol da agricultura 

familiar. Estas, porém, são menos freqüentes.

"desapropriação de terras improdutivas que são dadas para pessoas que 
precisam." (Aluno do curso pós-médio regular)
"Igualdade de terra e direito para todos.” (Aluno do curso pós-médio 
regular)

Comparando a visão das duas turmas, podemos notar que, o nível de implicação com o 

processo  é  completamente  diferente,  sendo  que  nas  respostas  dos  alunos  do  CTADS  a 

vivência  aparece,  em boa parte  das falas,  ancorando as reflexões.  Por outro lado,  para os 

alunos do curso regular, o processo é externo e diz respeito à forma como o governo aproxima 

o  agricultor  sem terra  da  terra  sem agricultor  (improdutiva),  com um caráter  fortemente 

assistencialista e, aparentemente, compensatório, uma forma de inclusão passiva.

Algumas categorias como forma de aprendizagem ou luta pela terra não tem muito eco 

entre estes alunos do curso pós-médio, enquanto uma crítica velada aparece, volta e meia, 

como se os agricultores estivessem sendo beneficiados com algum tipo de privilégio e não 

conquistando  direitos.  As  falas  desses  alunos  são  sintéticas,  não  havendo  análises  mais 

complexas, em sua maioria.

Para  avaliarmos  se  o  nível  de  implicação  seria  suficiente  para  gerar  um padrão  de 

análise das respostas, perguntamos, também, aos alunos assentados que estavam iniciando o 

novo curso técnico para assentados, qual a sua percepção da Reforma Agrária. Esses alunos 

são, na sua maioria, oriundos das mesmas regiões e dos mesmos assentamentos que os alunos 

do CTADS.

Tab.3. Concepções dos alunos do Curso de Técnico Agrícola com Habilitação em 

Meio Ambiente e Agricultura Sustentável da Escola Agrícola de Unaí (CTAMAAS).

REFORMA AGRÁRIA FREQUÊNCIA (56)
Projeto de Governo 19
Distribuição de Terra 19
Processo de inclusão e justiça social 11
Luta pela terra 9
Forma de organizar o setor produtivo para o próprio sustento 6
Processo de formação e apoio ao trabalhador rural 4
Geração de renda e produção 3
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O nível de implicação é grande no sentido de as pessoas se sentirem como parte do 

processo e,  neste  caso,  embora  o caráter  político  de acesso à terra  como direito  apareça, 

notamos que as duas principais categorias se assemelham mais às concepções dos alunos do 

curso pós médio regular do que às do CTADS.

Chama atenção, principalmente, o quanto os alunos consideram que a Reforma Agrária 

seja um projeto de governo e não uma luta dos agricultores pelo seu projeto de campo e pelos 

seus direitos. Mesmo sendo este segundo grupo selecionado com uma maior participação dos 

movimentos sociais,  nota-se, ainda, um forte sentido de compreensão da Reforma Agrária 

como algo que vem do Estado para os agricultores, como forma de compensação e não de 

construção de uma estratégia para o desenvolvimento.

“E um projeto que o governo fundou para distribuir terras para as pessoas 
que estão debaixo de lonas, pontes e viadutos.” (Aluno do curso CTAMAAS)
“A divisão de terras feita pelo INCRA.” (Aluno do curso CTAMAAS)

Alguns traços ideológicos são observados, entre alunos do novo curs, na sua forma de 

referir-se ao processo. O grupo parece ser bastante heterogêneo na sua capacidade de análise e 

nível de politização

"Distribuição do meio de produção com políticas para desenvolver a 
produção e comercialização." (Aluno do curso CTAMAAS)

Assim,  consideramos que a  forma dos alunos  do CTADS elaborarem o conceito  de 

Reforma Agrária, sofreu modificações no modo de ordenar suas vivências e dar sentido a elas, 

aumentando a complexidade da análise, inserindo mais dimensões como a social-histórica, a 

política, a afetiva, a crítica e ampliando a capacidade dos alunos de apontar rumos para o 

processo.

Em nenhum dos casos, entretanto, há um análise propriamente teórica do processo. O 

que podemos apontar é, em boa parte dos casos, que a análise dos alunos do CTADS aparece 

como uma tomada de consciência  do processo e  de seu sentido para o  indivíduo,  para a 

comunidade ou mesmo para o país, e da complexidade das dimensões de que se compõe. Isto 

lhes permite vislumbrar a Reforma Agrária como processo que vai além da distribuição de 

terras ou da  inclusão social passiva, representando, também, aprendizado, melhoria de vida e 

condições de trabalho para os agricultores, luta por direitos, havendo, ainda, críticas à situação 
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de abandono percebida na própria ação governamental apontando, em alguns casos, para a 

necessidade de conquistar as condições necessárias para produzir.

Também é  ressaltada  a  importância  do  processo  para  o  país  e  sua  dimensão  como 

processo histórico (embora não seja uma postura majoritária), o que não aparece nas demais 

turmas.

5.4.1.3 A visão de Agricultura Familiar dos Alunos do CTADS

Fizemos  o  mesmo tipo  de  análise  para  mais  dois  conceitos:  Agricultura  Familiar  e 

Desenvolvimento Sustentável e os resultados estão descritos abaixo.

Tabela 4 - Concepções de Agricultura Familiar dos alunos do CTADS da Escola 

Agrícola de Unaí

AGRICULTURA FAMILIAR FREQUÊNCIA (40)
Não responderam 20
Forma de resistência e luta 4
Diversificação da produção/qualidade de vida- produção/preservação 3

Forma de produção/geração de renda para o sustento autônomo da família 3
Forma de contribuição/transformação social 2
Grupo social abandonado pelo governo 2
Grupo  social  que  precisa  se  apropriar  do  conhecimento  e  das  técnicas 

(modernas ou alternativas)

2

Chama  atenção,  nesta  categoria,  o  grande  número  de  questionários  nos  quais  não 

pudemos encontrar uma definição explícita de agricultura familiar ou agricultor familiar. Isto 

não significa que não haja referência, mas que elas aparecem de uma forma difusa, às vezes, 

como se esta definição já estivesse dada ou não fosse necessária.

Para  a  maioria  dos  que  responderam,  nota-se  um  forte  grau  de  implicação  com  o 

processo, uma forte vinculação entre o agricultor familiar e o processo de Reforma Agrária. 

Apenas  um aluno distingue entre  agricultores  familiares  e agricultor  da Reforma Agrária, 

sendo o  segundo o  que  luta  pela  terra  e  o  primeiro  o  que  "põe  seus  conhecimentos  em 

prática." (Aluno do PA Mambaí)



260

Algumas das falas mostram também esta implicação.

“Eu me sinto parte da agricultura familiar, amo o que tenho e procuro 
preservar a natureza e fico muito feliz de levar para minha mesa algo 
produzido com qualidade e sem agrotóxico e procuro conscientizar minha 
família sobre estes novos valores.” (Aluna PA Vereda I)

“O agricultor familiar é uma pessoa que vem de uma luta constante, não 
tendo medo de encarar as dificuldades apresentadas pelo governo, mas é 
uma pessoa esperançosa que trabalha hoje para ver o resultado amanha.
"Sou uma assentada de Reforma Agrária e Agricultura Familiar. Porque 
moro e trabalho na minha parcela e ainda trabalho com educação, tento 
tirar minha sustentação e da minha família das atividades de 
desenvolvimento da parcela, pois, pelo que entendo, agricultura familiar é 
quando o pequeno agricultor retira de sua propriedade a sua melhoria de 
vida, através das ações feitas juntamente com a família.” (Aluna do PA 
Paraíso)

Ha  um  certo  orgulho,  ou  uma  certa  exaltação  com  relação  aos  agricultores  como 

lutadores,  persistentes,  que avançam apesar do governo,  responsáveis pela alimentação do 

país ou mesmo associado à diversificação da produção, o que, possivelmente demonstra a 

necessidade de se dar um sentido positivo no imaginário social.

“Pessoas corajosas assim, que nunca desistem de seus ideais, mesmo que  
por isso tenham que pagar um alto preço.” (Aluno do PA)
"Mesmo não estando no assentamento, já me sinto uma agricultora familiar,  
já consigo ver e identificar a importância que tem viver no meio rural. Os 
benefícios que ganhamos em troca são valiosos.” (Aluna do PA Cunha)

“A Agricultura Familiar vem movimentando, no meio rural, e,  
principalmente, os agricultores assentados da Reforma Agrária que somos.  
Eu tenho orgulho de ser assentado da Reforma Agrária e, com certeza,  
pretendo permanecer no campo. Não seria diferente de três anos atrás, só  
que hoje tenho outra visão e acredito que vai poder contribuir muito no 
desenvolvimento do assentamento e para a sobrevivência do povo 
camponês.” (Aluno do PA Chico Mendes).

“Apesar de tantas frustrações, continuo vendo o agricultor familiar 
assentado como um sujeito extremamente persistente, que acredita que a  
Reforma Agrária ainda será e terá seu espaço na sociedade, porque a 
agricultura familiar é a que mais emprega as pessoas no campo, tanto 
direta quanto indiretamente, bem como é responsável pela grande maioria 
(percentual) da produção de alimentos para a mesa do brasileiro.” (Aluno  
do PA.)

Sendo o agricultor tão desvalorizado no imaginário instituído pela sociedade industrial, 

o resgate de sua competência e de sua conseqüente auto-estima é fundamental  para que o 
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indivíduo, especialmente o jovem, aceite passar pelos diversos sacrifícios exigidos por esta 

condição, principalmente quando se trata da Reforma Agrária. Esta pode ser, também, uma 

forma de resgatar a imagem e o respeito pelos pais, compreendendo o sentido da vida que 

escolheram.  Como  alguns  que,  no  início,  não  podiam  compreender  porque  as  pessoas 

optavam por passar “por tanta miséria” como em um acampamento, mas que, hoje, entendem 

que as pessoas estão tentando “resgatar sua dignidade.”

Expressões  como:  Tenho orgulho de ser  agricultora,  ou apaixonada  pela  agricultura 

familiar, sinto na pele o sofrimento desta classe, temos obrigações de permanecer no campo e 

lutar pelos nossos direitos”, são freqüentes e reforçam o vínculo discursivo com este novo 

imaginário instituinte do campo.

Outro elemento importante nas falas é a importância da capacitação dos agricultores.

 “Sou apaixonada por agricultura familiar e sempre vou lutar por 
mudanças na Reforma Agrária e na Agricultura, porque o Brasil tem uma 
potencialidade, muito ampla na parte da agricultura, nós podemos fazer a 
diferença do que temos hoje. Podemos melhorar e muito se nós corrermos 
atrás dos nossos objetivos e sonhos. Antes eu não tinha esse pensamento,  
achava que a gente se qualificava para sair do campo e atuar lá fora.  
Achava que só o grande proprietário ia pra frente, dava certo, mas vejo que 
não é bem assim, apesar das coisas funcionarem num processo lento e  
alternativo, mas a gente poderá ter mais vitória e compreensão” (Aluno do 
PA. São Pedro Cipó).

“Há três anos atrás,  achava que a agricultura familiar não dava certo.  
Hoje digo que dá certo sim, desde que nós nos capacitemos, como também 
os camponeses em geral.” (Aluno do PA. Chico Mendes).

Os termos camponês e agricultor familiar são usados sem muita distinção, sendo que o 

último só está presente nas falas dos alunos vinculados ao MST.

Assim,  o que encontramos é um alto grau de implicação e um imaginário que vê o 

agricultor familiar como agricultor da Reforma Agrária, sendo o caráter da luta para resistir às 

pressões,  mais  forte  que  a  sua  forma  de  produzir,  embora  alguns  elementos  inovadores 

apareçam neste sentido, em especial na forma de relação com o meio ambiente.

5.4.1.4 Análise comparativa com a visão de Alunos de outros Cursos da Escola

Para os alunos do curso regular pós-médio da Escola Agrícola, a Agricultura Familiar 

aparece como “agricultura praticada com a família e agricultura de subsistência." O termo 

mais usado para definir o agricultor é produtor ou pequeno produtor.
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Em poucos casos as falas tem algum sentido de implicação, ou mesmo de valorização 

deste produtor, aparecendo uma única alusão à família trabalhando pelo desenvolvimento e 

uma outra falando sobre democratização da terra.

Tabela .5 – Concepções dos alunos do curso pós-médio regular da Escola Agrícola 

de Unaí 

AGRICULTURA FAMILIAR FREQUÊNCIA (40)
Agricultura praticada com a família 30
Agricultura de subsistência 11
Comercialização, geração de renda e abastecimento 4
Diversificação da produção 2
Outros (democratização da terra permanecia no campo, famílias 

trabalhando pelo desenvolvimento

4

Agricultura comunitária 3

 As  idéias  de  produção  familiar,  sustento  da  família  e  mesmo  diversificação  de 

produção estão presentes, sendo dominante o sentido de prática familiar de subsistência.

“É a agricultura que produz somente para a família, trabalha mais com a 
família.” (Aluno do curso pós-médio regular)

“Produzir seu produto e vender no meio urbano como seu sustento.” (Aluno 
do curso pós-médio regular)

“Aquela que é movida por toda a família e todos trabalham em prol dessa 
produção e diversificação com produto.” (Aluno do curso pós-médio 
regular)

Podemos dizer que, para estes alunos, agricultor familiar é uma categoria de produção e 

que diz respeito a um conjunto de pequenos produtores de subsistência encontrado no campo, 

não  muito  valorizado,  tendo  o  termo subsistência  um certo  caráter  de  pouca  inserção  no 

mercado, que eles não associam à Reforma Agrária.

Por outro lado, para os alunos do novo curso técnico para assentados é o seguinte o 

quadro que encontramos.
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Tabela. 6 –  Concepção dos alunos do CTAMASS da Escola Agrícola de Unaí

AGRICULTUR FAMILIAR FREQUÊNCIA (62)
Agricultura praticada com a família 30
Agricultura de subsistência 16
Agricultura comunitária 7
Definições cm ênfase em aspectos de saúde e qualidade ambiental 4
Comercialização, geração de renda e abastecimento 4
Outros  (democratização  e  terá  permanecia  no  campo,  famílias 

trabalhando  pelo  desenvolvimento  o  que  cada  um  cultiva 

acompanhamento técnico)

5

As respostas se assemelham mais às dos alunos do pós-médio. Apenas a categoria que 

enfatiza a saúde e a qualidade ambiental  aparece como nova e, também, a consciência do 

papel social deste tipo de agricultura,  mas apenas para poucos alunos. Para estes alunos a 

categoria aparece mais como categoria de produção.

“É uma forma de trabalho com agregação da família nas atividades 
desenvolvidas em sua propriedade e diversificando  a sua produção de 
modo sustentável.” (Aluno do CTAMASS)

“... é responsável por uma boa parte da renda do país, como mostra a  
estatística.”

O que nos parece é que, para os alunos do CTADS, a questão da subsistência continua 

aparecendo, bem como do trabalho familiar, mas a percepção parece se organizar a partir de 

outras referências como capacidade de resistir às dificuldades na relação com o Estado e com 

a sociedade. Mesmo quando referida à subsistência ela se associa à autonomia, diversificação 

e outros termos semelhantes, entretanto, muitos não dizem nada, o que pode significar que 

ainda  não  tenham  uma  definição  muito  clara  do  significado  imaginário  desta  expressão 

propriamente, em separado do processo de luta pela terra. O termo campesinato não aparece 

para nenhum outro grupo, associado a esta categoria.

A carga afetiva colocada tanto nas definições de Reforma Agrária quanto de Agricultura 

Familiar,  apontam para  o  fato  de  que,  mais  do  que  uma  simples  mudança  no  conteúdo 

cognitivo do conceito, podemos notar, mudanças  no valor dado a um e a outro, valores que, 

inclusive, se invertem, conforme apontado em várias falas. Os alunos se colocam não só como 
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moradores do campo, em sua maioria, mas como agricultores da Reforma Agrária, orgulhosos 

de sua identidade e com motivos para permanecerem no campo e bagagem para ajudar os 

demais agricultores.

Da identidade deteriorada e descrente da realidade do campo e da imagem da Reforma 

Agrária associada ao “sem terra baderneiro” da mídia,  ele passa a se ver como sujeito do 

processo, comprometido com ele e disposto a participar. Sujeito do campo como propõe a 

própria Educação do Campo.

5.4.2 Mudanças nas representações Desenvolvimento Sustentável

Outro conceito importante para que possamos entender a compreensão que os alunos 

tiveram  do  seu  papel  como  técnico/agente  de  desenvolvimento  sustentável,  nos 

assentamentos,  é  como avançou o entendimento  do próprio  conceito  de Desenvolvimento 

Sustentável.

Para isto, fizemos o mesmo tipo de análises usada para os conceitos anteriores.
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5.4.2.1 Visão de Desenvolvimento Sustentável dos Alunos do CTADS

Tabela. 7 – Concepções de Desenvolvimento Sustentável dos alunos do CTADS da 

Escola Agrícola de Unaí

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL FREQUÊNCIA (34)
Desenvolver para sustento 8
Preservar o meio ambiente, saúde e qualidade de vida 9
Equilíbrio econômico de várias dimensões 4
Promoção da autonomia do agricultor 4
Renda e comercialização 3
Desenvolvimento local ou regional 3
Mobilização comunitária 3
Utilização de recursos para hoje e para o futuro 2
Desenvolvimento de projetos 2
Desenvolver práticas alternativas de acordo com a realidade de vida 

de cada um

1

Não responderam 5

Embora a categoria mais freqüente seja “produzir para o sustento”, há, dentro da fala de 

um mesmo aluno, uma diversidade de categorias, bem como uma articulação entre diferentes 

dimensões do processo. A qualidade e organização das respostas é elaborada e diversificada 

segundo um padrão complexo e multidimensional. Além disto, muitos alunos demonstram se 

sentirem envolvidos na construção do desenvolvimento, apontando condutas para este fim.

“Considerando o desenvolvimento sustentável, entendo como um conjunto 
de práticas que proporcionam um bem estar social e sustentável no campo,  
respeitando as peculiaridade econômicas e ambientais de cada região. Em 
todas as situações, o curso proporcionou-se uma politização e a enxergar,  
lógico, todas as diversidades.” (Aluno do PA).

"A melhor maneira de pensar em desenvolvimento sustentável é trabalhar  
na organização conscientização dos agricultores." (Aluno do PA Itaúna)

“Entendo que o desenvolvimento sustentável é quando você produz para sua 
própria subsistência e não depende de outras maneiras para sobreviver, ex.  
você planta com sua própria terra todos os alimentos que gasta para 
sobreviver, destes alimentos produzidos você vende um pouco para comprar  
os outros que você não pode produzir na sua própria terra. O curso teve  
toda influência porque, antes do curso não pensava assim, até mesmo não 
procurava, para mim, tendo um emprego para ganhar dinheiro era o  
suficiente porque, com ele, comprava o necessário. Não só é possível como 
necessário ter apropria sustentabilidade no campo. O trabalho de um 
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técnico é ajudar os produtores a produzirem a sua sustentabilidade.” 
(Aluno do PA Gameleira).

Estas falas apontam para a relação entre sustentabilidade e autonomia, demonstrando, 

também, que o aluno começa a perceber a diferença entre trabalho na cidade (ter um emprego 

e  comprar)  e  no campo  (assumir  a  produção),  embora  sua  definição  de desenvolvimento 

sustentável se confunda com a de produção familiar. 

Um grande diferencial  na  concepção de desenvolvimento  sustentável  dos  alunos  do 

CTADS  parece  ser  a  inserção  da  idéia  de  desenvolvimento  local,  integrada  à  idéia  de 

sustentabilidade  e  da  visão  de  que  a  educação  e  mobilização  sociais  e  comunitárias  são 

processos importantes para alavancá-lo.

“Sistema que envolve um todo, ser humano, assentamento, 'meio ambiente e  
município, etc. Não é possível/falar de sustentabilidade sem pensar na 
região. Essa educação é preciso envolver mais pessoas, as políticas  
públicas são necessárias para o desenvolvimento local." (Aluno do P 
Colônia) 

"Desenvolvimento local com dignidade social e respeitando a natureza." 
(Aluno do PA) 

Também o equilíbrio entre diferentes dimensões do desenvolvimento e a importância de 

pensar nas gerações futuras são componentes presentes na fala dos  alunos. 

“Produzir hoje para ter amanhã e deixar para as próximas gerações” 
(Aluno do PA Vereda II) 

“Prática de utilização de recursos naturais, de forma racional, dando 
condições de sobrevivência para as gerações futuras.” (Aluno do PA) 

“Um sistema onde o econômico, o ambiental e o social estão juntos e 
equilibrados.” (Aluno do PA Bonsucesso.)

“desenvolvimento sustentável é quando as famílias conseguem ter 
orientação suficiente para tirar renda de sua propriedade e alimentar sua 
família, usando tecnologia a baixo custo e com qualidades saudáveis.” 
(Aluna do PA Vereda I)

“Ainda nesse primeiro ano comecei a entender melhor iodo o processo em 
que o curso estava englobado. Além de futuros técnicos agrícolas, o objetivo 
e, também, estar formando esses 60 jovens assentados para serem agentes 
de desenvolvimento local, passamos não só a enxergar o setor de produção 
dos assentamentos, começamos, também, a procurar desenvolver as  
questões relacionadas à educação, à saúde, ao meio ambiente, os técnicos  
também se interessam pelo desenvolvimento de cada comunidade. O 
desenvolvimento sustentável agora é visto de outra maneira, com outros 
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olhos. O que no começo era um coisa desconhecida hoje é um maneira  
melhor de estar construindo o desenvolvimento da Reforma Agrária.” 
(Aluna do PA Canaã)

Aparentemente,  para os alunos do CTADS, Desenvolvimento Sustentável vincula-se, 

em primeiro lugar, a um processo que viabilize o sustento básico das famílias no campo, em 

torno disso, somam-se as dimensões de manejo ambiental e de organização social e política, 

que levam, naqueles que avançaram mais, à noção de que esta sustentabilidade de base está 

associada ao processo mais amplo de desenvolvimento local.

5.4.2.2 Análise comparativa com a visão dos outros Cursos da Escola Agrícola de Unaí

Já para o curso pós-médio regular da escola são as seguintes as categorias que aparecem 

nas falas.

Tabela. 8 – Representações de Desenvolvimento Sustentável dos alunos do Curso 

Pós Médio Regular da Escola Agrícola de Unaí

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL FREQUÊNCIA (36)
Produzir para consumo próprio 24
Preservação ambiental, saúde e qualidade de vida 9
Geração de renda 2
Outros  (melhoria  de  vida  do  pequeno  produtor,  dando  recursos, 

aumento  de  produtividade  no  campo,  baseado  no  desenvolvimento 

social-econômico e ambiental, ter seu objetivo alcançado e permanecer 

no campo

4

Não responderam 2

Neste  caso,  produzir  para  o  próprio  consumo,  para  se  sustentar  é  a  concepção 

majoritária  no grupo. A sustentação familiar  aparece ligada à produção de alimentos  com 

qualidade e à preservação do meio ambiente em um número pequeno de respostas.
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“Agricultor que trabalha para seu patrimônio com saúde, alimentação e  
moradia.” (Aluno do curso pós-médio regular)

“É aquele que visa apenas o sustento da família” (Aluno do curso pós-
médio regular)

Assim, aparentemente, o desenvolvimento sustentável não é um tema muito conhecido 

por  estes  alunos  que  o  associam,  principalmente,  com  a  capacidade  de  subsistência  das 

famílias.  Para  aqueles  que  têm um maior  conhecimento  ele  aparece  vinculado  à  questão 

ambiental e, mais raramente, social.

No caso dos alunos ingressantes do CTAMAAS podemos apreciar o seguinte quadro:

Tabela. 9 – Concepções de Desenvolvimento Sustentável dos alunos do CTAMAAS 

da Escola Agrícola de Unaí

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL FREQUÊNCIA (62)
Não responderam 30

Produzir para consumo próprio 23

Desenvolvimento das famílias, comunidades ou assentamentos 9

Preservação ambiental 8

Geração de renda 7

Sobrevivência e melhoria de vida 4

Trabalhar com recursos naturais 3

Desenvolvimento da agricultura familiar 2

Conceitos  que  remetem ao  desenvolvimento  sustentável  sem tentar 

explicá-lo

5

Outros (troca sem dinheiro, produção balanceada) 2

Uma porcentagem expressiva dos alunos não respondeu à questão, o que pode indicar 

que  não  sabiam o  que  responder,  ou  não  tinham suficiente  clareza  para  expressar  o  que 

sabiam. Dentre os que se expressaram a categoria "produzir para o consumo próprio" contínua 

sendo a maior, sendo que, se computarmos somente as porcentagens dos que responderam, ela 

corresponde  a  77%  do  número  de  respostas.  Entretanto,  novas  categorias  como  a  de 

desenvolvimento comunitário aparecem com uma freqüência relativamente alta neste grupo, 

ao contrário do grupo anterior.
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“Tudo que traz benefícios; Forma de produzir para o seu sustento; um projeto que ajuda 

o sustento das comunidades e ajuda a desenvolver trabalhos; tudo aquilo que se troca sem 

dinheiro, viver e trabalhar com as coisas naturais.”

Comparando os resultados das três turmas, notamos uma tendência, em todos, a associar 

a  expressão  Desenvolvimento  Sustentável  à  idéia  de  sustento  como  sobrevivência  do 

indivíduo, família ou grupo. Nossa hipótese é que, no caso, o termo remete a significações já 

instituídas no campo da linguagem do senso comum, o que leva os indivíduos a buscarem seu 

significado por aproximação, empobrecendo seu sentido. Desta forma, talvez, termos como 

desenvolvimento durável ou eco desenvolvimento tivessem, no imaginário do senso comum, 

um  sentido  mais  próximo  do  que  se  deseja  comunicar.  Por  outro  lado,  para  os  grupos 

trabalhados, a questão da sobrevivência é uma questão prioritária o que pode levar, também, 

ao falar de desenvolvimento sustentável, a imaginar que se está tratando da solução daquilo 

que é o principal problema que os indivíduos enfrentam, neste caso, dando ao termo um valor 

positivo, os indivíduos imaginam que se trata de solucionar a questão que os têm excluído do 

processo de desenvolvimento que é o auto-desenvolvimento, no sentido mais básico do termo. 

De  qualquer  forma,  o  termo  não  remete,  automaticamente,  às  suas  significações  mais 

importantes, nem mesmo à complexidade em que implica.

Um outro ponto a considerar é porque esta significação persiste como freqüente  nos 

alunos do CTADS, mesmo tendo convivido com uma discussão diferenciada sobre o tema, 

durante três anos. Nossa hipótese é que, mesmo entrando em contato com as outras dimensões 

com que se conceitua o desenvolvimento sustentável, ou mesmo olhando de uma forma mais 

complexa para a própria idéia de sobrevivência, o termo remete, ainda, àquela significação 

imaginária sem a qual as outras não fazem sentido para o sujeito, e que, para este grupo, não 

está  bem  resolvida,  que  é  a  da  sobrevivência  ou  inclusão  na  base  do  processo  de 

desenvolvimento ou autonomia de sustentação.

A rigor,  garantir  o  próprio  sustento  aponta,  ainda,  para  o  primado  da economia  na 

construção do conceito, mas, também, para um outro conceito, muito associado à idéia de 

agricultura familiar que é o de agricultura de subsistência, o que pudemos observar na análise 

feita do conceito  anterior. Subsistência,  sobrevivência,  sustentação,  sustentabilidade  talvez 

acabem se constituindo numa cadeia de significações imaginárias superpostas e, ao  mesmo 

tempo, difusas ou confusas com a qual os assentados fazem a mediação para um conceito que 

lhes é heterônomo. 
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Outro aspecto para se pensar é como o termo chega até essa população. Aparentemente 

este é um termo muito comum nas políticas públicas e no jargão governamental. Também é 

freqüente  no  discurso  de  ONGs  nacionais  e  internacionais  que  atuam  no  meio  rural. 

Freqüentemente está associado a projetos para obtenção de recursos. Neste sentido, torna-se 

uma fonte de sobrevivência para os assentados falar em desenvolvimento sustentável, mas, 

sem uma discussão mais profunda do que seja o processo de desenvolvimento e do que seja a 

sustentabilidade  aplicada  a  este  conceito,  é  possível  que  ele  não  ganhe  nenhum  valor 

ideológico, ou afetivo para este grupo.

Por  outro  lado,  sendo  o  desenvolvimento  sustentável  uma  categoria  complexa  com 

significação aberta,  é possível que seja necessário  esclarecer,  aprofundar e reorganizar sua 

significação, junto às populações do campo, inserindo, inclusive, a dimensão imaginária para 

a qual elas estão apontando, para que o conceito de desenvolvimento sustentável possa ganhar 

um sentido  mais  amplo,  especialmente sendo desenvolvimento um  conceito  bem mais 

abstrato do que Reforma Agrária ou Agricultura Familiar, para os sujeitos em questão.

Entretanto, consideramos que o curso, embora não conseguindo fazer com que muitos 

ultrapassassem esta visão de desenvolvimento como sustento, trouxe algumas contribuições 

importantes para os alunos, no sentido de permitir um aumento no nível de complexidade nas 

relações que se estabelecem entre a representação do desenvolvimento sustentável, sendo uma 

das que consideramos mais importantes aquelas que fazem o aluno ligar o desenvolvimento a 

um contexto mais amplo como a região ou o local.

Estas mudanças  na forma de enxergar  seu contexto,  certamente interferem no modo 

como o estudante do CTADS passa a enxergar sua identidade e seu papel mais articulado ao 

desenvolvimento do campo tanto como Agricultor da Reforma Agrária quanto como Técnico 

Agente de Desenvolvimento.

Soma-se a  isto  as  mudanças  ocorridas,  também,  na  sua forma  de ver  e  valorizar  o 

processo educativo que analisaremos a seguir.

 

5.5 MUDANÇAS NAS REPRESENTAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO

Começamos  analisando algumas  das  razões  que levaram os  alunos  a  fazer  o  curso. 

Dentro dos memoriais analisados encontramos: profissionalizar, encontrar uma fonte de renda 
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ou  simplesmente  aproveitar  uma  oportunidade.  Na  maior  parte  dos  casos,  ao  longo  do 

processo, novos sentidos vão surgindo, na medida que o aluno começa a pensar sobre sua 

própria forma de pensar.

Aqui, como na pesquisa de Silva (2004 p-50), encontramos o apoio das mães, muitas 

vezes aliado à descrença dos pais.

“O que me motivou foi a oportunidade de estudar e ainda em um curso 
técnico profissionalizante. Além disso, minha família se encontrava 
desmotivada com o projeto de irrigação de 3 hectares de feijão, o qual  
perdemos tudo por alta de acompanhamento.” (Aluno dói PA Vista Alegre)
“As expectativas eram diversas, ganhar dinheiro, adquirir mais  
conhecimentos, mudar a situação do produtor e afazer assistência 
acontecer. Com o decorrer do curso, aprimorei os meus conhecimentos e  
notei que a questão não é ganhar muito dinheiro, mas solidariedade.” 
(Aluno do PA Brejo da Onça)

“Em 2003 fiquei sabendo do CTADS, meu pai não queria que eu fizesse esse 
curso, achava que o curso no interior era igual à escola do interior,  
despreparado, já minha mãe me deu a maior força. " (Aluna do PA Boa 
União)

Tanto a questão metodológica como a tomada de consciência sobre o papel social  e 

político  da  educação parecem ter sido  questões  que levaram os  alunos a  mudar suas 

representações de educação, o que pode ser percebido nas falas abaixo.

“A minha forma de falar de educação, hoje, está totalmente mudada pela 
forma que fui tratado pelos professores e alunos do curso técnico.” (Aluno  
do PA Vereda II).

Esta fala é importante, por ser este o aluno de mais idade no curso, mostrando que a 

metodologia, embora usando recursos bastante modernos, não deixou de fora os mais velhos 

que, também, se sentiram integrados e modificados.

A importância do contexto social na formação pedagógica vai ficando, durante o curso, 

mais clara para os alunos.

“No período em que estudei sempre foi em escola pública, minha 
avaliação é que, em termos didáticos, era muito bom, mas a escola não 
desenvolvia atividades de conhecimento social..-ao longo dos três anos (de  
curso) amadureci muito sobre o contexto educacional e social, um 
amadurecer que se relaciona sempre com a vivência e troca de experiências  
com outros colegas.” (Aluno do PA Vista Alegre)

Este é um depoimento de um aluno vindo do Rio Grande do Sul, sua avaliação da escola 

pública é  diferenciada  da maioria  dos  seus  colegas,  isto  pode estar  ligada  à  diferença  de 

qualidade entre as próprias redes estaduais.
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Já os alunos oriundos das demais regiões, fazem uma análise diferenciada da escola, 

embora também levantem a importância de que ela seja voltada para a realidade do campo.

“Na zona rural o ensino escolar deveria ser melhor, porque os alunos não 
estão aprendendo direito, os professores mal tem o 3 ano do 2° grau. Penso 
eu que nas escolas da zona rural os professores deveriam ter um ensino 
melhor. Penso assim porque moro na zona rural e vejo esses problemas,  
principalmente, nos assentamentos de reforma agrária. Queria que isto 
melhorasse porque me sinto como um agricultor e não penso em sair da 
agricultura. Há tempos atrás eu não me importava muito com isto, hoje  
vejo que é uma grande necessidade.”  (Aluno do PA Gameleira)
"Antes de chegar ao assentamento por tantas escolas passei e guardei  
grandes recordações. Não me lembro de ter estudado ou ouvido sobre  
reforma agrária e agricultura familiar, quando ouvi peia primeira vez nem 
parecia que era a identidade da minha família escondida em tantos talentos 
(Aluno do PA Colônia Í)

É interessante notar que as análises dos alunos sobre educação não se restringem ao 

conteúdo político do processo, embora este esteja presente, mas à própria noção de pedagogia, 

de aprender a aprender, do ser capaz de analisar, buscar soluções para  problemas e outras 

formas de construir o pensamento e a ação, independentes do conteúdo.

“Antes de entrar nesse curso eu pensava que o importante era 
saber, saber e saber. E crie certa maneira, decorava o assunto, mas não 
aprendia as coisas. Hoje eu vejo que o ensino deve ser dinâmico e que 
valorize as coisas dos alunos, principalmente, de todos os envolvidos 
processo. O aluno deve aprender a pensar e desenvolver seus próprios 
argumentos. Foi, principalmente a minha vivência nesse curso que me fez  
ter uma visão diferente sobre o assunto, pois participei do processo descrito  
acima." (Aluno do PA Jibóia)

Isto fica mais claro quando os alunos fazem a análise de sua formação técnica onde a 

maioria aponta como aprendizados importantes as competências desenvolvidas.

“me considero apto a buscar soluções para aquilo que eventualmente possa 
ter dificuldades.” (Aluno do PA Chico Mendes)

"Tem um grande avanço nos conhecimentos técnicos para criar alternativas  
locais para solucionar problemas, mas, em algumas coisas, ficou um pouco 
a desejar, no sentido de resolver, detectar e solucionar problemas.” (Aluno  
do PA S. Pedro Cipó)

O sentimento de grupo, o aumento da auto-estima, são características importantes no 

desenvolvimento da práxis dos alunos do CTADS, mas ele vem junto com uma capacidade de 

construir a crítica,  muitas vezes acompanhada de sugestões para as mudanças.  A crítica  é 

confiante e pode ser feita da mesma forma aos professores, às lideranças comunitárias, ou à 
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comissão  pedagógica,  sugerindo que um clima de  confiança  foi  criado  no  processo que 

reforçou  o  sentido  de  autonomia,  criando  um  ambiente  favorável  para  a  liberdade  de 

expressão, já que a pesquisadora foi, também, a coordenadora do projeto, o que poderia, em 

outras circunstâncias, ter inibido a manifestação das insatisfações.

Um dos alunos, assim manifesta sua critica em relação aos estágios:

 “Nota 6,0, pois houve uma certa bagunça com os estágios, pois  
alguns alunos tinham local para desenvolver o estágio, mas a coordenação 
ficou analisando muito onde cada pessoas deveria desempenhar o trabalho 
com mais eficiência para sua própria formação. Isso fez com que os alunos 
se acomodassem esperando a iniciativa só da coordenação, isto é, a solução 
de seu problema e ficassem quase transtornados, pois no fim do curso, 
muitos ainda não haviam estagiado, embora pudessem tê-lo feito, em outro 
momento. "

Em seguida aponta o que deveria ser a solução, no seu entender: 

"Não faz mal haver vários estágios. Se o aluno já tem um local que 
ele quer fazer o estágio, que ele o realize. Se a coordenação tem outro lugar 
para ele estagiar que ele faça esse segundo, terceiro estágios também, pois  
não tem nenhum problema nisso." (Aluno do PA Jibóia)

A forma de ver a educação, bem como sua relação com as políticas públicas, também 

parece ter sofrido mudanças, durante o período do curso.

A visão de educação como direito vai-se construindo no processo, tanto daqueles que já 

tinham alguma politização, como daqueles que começavam a despertar.

"Antes pensava que participar desse curso era um privilégio enorme para 
poucos, só agora consigo ver que é um direito de todos os cidadãos 
assentados de Reforma Agrária e que Reforma Agrária não consiste só em 
distribuir terras, mas em dar condições para que essas pessoas permaneçam 
em suas terras, levando para suas comunidades educação, saúde, projetos 
de geração de renda e outros.” (Aluna do PA Boa União)

A importância da educação para o processo de construção do desenvolvimento é assim 

descrita por um dos alunos

"Educação é a chave de tudo, para mudar um povo com tantas riquezas 
perdidas, políticas públicas para o Brasil é fácil pensar, com tantas 
possibilidades que podemos mudar, educação é uma delas, meio ambiente e  
ser humano, claro, não podemos ficar fora delas, vamos juntos construir 
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porque está na nossa mão, participando da democracia da nação.” (Aluno 
do PA Colônia l)

Para  diversos  alunos,  há,  ainda,  problemas  para  compreender  o  funcionamento  das 

políticas  públicas,  aspecto que consideram uma fragilidade do curso,  mas que conseguem 

perceber ser importante na sua formação.

"A questão política ainda está muito complicada. Vejo que falta muito 
esclarecimento no que é política e políticas públicas, tanto nas ações de 
construção quanto nas avaliações e também no levantamento de análises de 
conjuntura, o que será bastante interessante para nós como agentes 
multiplicadores." (Aluno do PA S. Pedro Cipó)

Para outros alunos que já tinham uma compreensão mais avançada da situação política, 

o curso parece ter contribuído para aprofundar a reflexão sobre a importância da educação 

para a transformação social.

"A educação do campo na Reforma Agrária mudou um pouquinho a cara 
desde que partiu a demanda dos movimentos do campo quando pontuaram 
ao governo as necessidades de uma política de educação específica para o 
meio rural. Há, portanto, boas experiências como aquelas realizadas pela 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), peto MST e pela Contag. Estas  
experiências valorizam a ideologia camponesa, resgatando a cultura,  
costumes camponeses, buscando preservá-lo. Antes desse curso eu tinha 
uma concepção de educação, mas era pouco vaga e intuitiva (Aluno dor PA 
Chico Mendes)

Ao mudarem sua forma de ver o campo e a educação, os alunos passam a integrar estas 

novas representações  à  sua  vida, a  partir  da  construção de uma  visão de futuro  que 

incorporará a necessidade de continuar estudando, caracterizando a educação como formação 

permanente.

5.6 A CONTRIBUIÇÃO DO CTADS NA CONSTRUÇÃO DA VISÃO DE FUTURO DOS 

ESTUDANTES

Assim, podemos avaliar que tipo de contribuição os alunos enxergam que o curso deu 

para esta nova construção imaginária.
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"O curso ajudou a fortalecer minhas expectativas e passei a ter certeza que 
sou capaz de alcançá-las. Como o fim dos jovens dos assentamentos é sair  
do campo para a cidade, o curso mudou minha trajetória de vida,  
mostrando que somos capazes de permanecer no campo através da 
organização. Hoje não tem como me desvincular do campo....tenho vontade 
de não parar de estudar, meu sonho é o maior objetivo de um dia fazer 
urna/acuidade veterinária ou agronomia, porque a carência de informações  
no campo é grande, como agentes de desenvolvimento precisamos acabar 
com isto. " (Aluno do PA Itaúna)

"Ainda não tenho proposta de trabalho, mas pretendo, assim que pegar o 
diploma, procurar um bom emprego na zona rural. Essa ação vinculada 
com a Reforma Agrária, porque é nela que pretendo arranjar emprego.  
Pretendo continuar o estudos porque quanto mais conhecimento melhor e 
assim sempre estarão atualizados para desenvolver trabalhos." (Aluno do 
PA )

"Quanto ao trabalho, no momento não tenho nada em vista. Minhas 
perspectivas para o futuro, espero o melhor e também desejo conseguir um 
trabalho remunerado, mas um em que eu fique perto do meu assentamento, 
pois ainda tenho muitos trabalhos inacabados e pretendo concluí-los. Tenho 
intenção de continuar estudando porque sei que estou apenas começando o 
processo de aprendizado nesta área que às vezes se torna tão complicada." 
(Aluno do PA

O processo do curso parece ter possibilitado aos alunos um aumento da crença em si 

mesmos e na sua capacidade de agir para transformar a sua própria história. Consolidou ou 

despertou  sua  vontade  de  permanecer  no  campo  e  de  trabalhar  com  os  agricultores  da 

Reforma Agrária 

Além disto, o curso despertou neles, também, segundo alguns, uma vontade espontânea 

de  continuar  estudando  que  podemos  entender  como  uma  releitura  da  necessidade  da 

qualificação profissional, que articula as necessidades do mercado com a vontade de aprender, 

de  ser  cada vez melhor  em  relação  a  si  mesmo,  de  ajudar  a  ampliar  o  conjunto  dos 

conhecimentos coletivos disponíveis para as comunidades. Uma vontade de estudar para ser 

mais autônomo e para conciliar sua ascensão pessoal com as necessidades sociais, instituindo 

entre  mercado (agricultores  familiares)  e  sociedade  (agricultores  familiares  incluindo suas 

famílias)  um  vínculo  coerente  e  sustentável  a  partir  da  identidade  de  agente  de 

desenvolvimento.

O que  entendemos  é  que,  a  trajetória  educativa  que  levou estes  jovens  ao  CTADS 

aponta,  no  geral,  para  uma  fragilidade  na  formação  que  dificulta  buscar  um  emprego 

especializado, acompanhada,  ao mesmo tempo, de um apoio, pelo menos de uma parte da 

família,  para  que  estes  alunos  continuem sempre  estudando,  como forma  de  melhorar  as 
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condições  de  vida,  ascender  socialmente  e  ganhar  dinheiro.  Entretanto,  por  verem  a  si 

mesmos como pessoas com poucas chances de ascender socialmente, estes jovens atendem ao 

apelo da família,  muitas  vezes,  sem muita  convicção de seu resultado.  Neste sentido,  sua 

participação no CTADS ajudou a que despertassem, dentro de si, a importância da educação 

para sua construção como sujeitos autônomos e socialmente comprometidos.

5.6.1 Visão de Futuro dos Alunos do CTADS

No geral, estão assim relacionadas as visões de futuro dos diferentes jovens do curso. 

Tabela 10. – Visão de futuro dos jovens do CTADS

ALTERNATIVA FREQUÊNCIA (40)
Emprego no campo como técnico remunerado 28
Entrar na cooperativa (COOPATEC) 4
Trabalhar como agricultor 3
Trabalhar como técnico 2
Trabalhar na Reforma Agrária 1
Trabalhar como monitor na EFA 1
Ir para o quartel 1
Ir para a cidade trabalhar 1

Trabalhar é a principal opção dos alunos do CTADS, muitos esperam uma remuneração 

para exercer a profissão. A maioria aponta para a vontade de trabalhar em assentamentos ou 

em outros espaços ligados à agricultura familiar. A COOPATEC é uma opção explicitada por 

poucos, bem como o trabalho nas parcelas como agricultor. Apenas uma aluna fala em buscar 

trabalho na cidade.

Quinze alunos querem continuar estudando, sendo que destes, quatro falam em fazer 

faculdade.  No presente  momento,  após  o término  do curso temos  notícias  de três  alunos 

cursando faculdades  de agronomia,  um cursando a faculdade de direito  e uma de serviço 

social, além de uma que, já durante o curso, começou a cursar pedagogia.

Em termos das condições reais de trabalho hoje dispomos das seguintes informações:

Os  12  estudantes  de  Unaí  e  2  do  NE Goiano  estão  trabalhando  como  bolsistas  da 

Embrapa no Projeto Unaí. Destes, três acompanham, também, um projeto de desenvolvimento 
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em um assentamento da região financiado pelo PPP (Programa de Pequenos Projetos) também 

como bolsistas, um é gerente de uma grande fazenda em Uberlândia.

No DF Entorno temos 4 trabalhando como monitores da EFA de Pde Bernardo, sendo 

que  um  é,  também,  monitor  de  um  escola  de  informática  e  cidadania  de  assentamento, 

montada pelo CDI (Centro de Democratização da Informática), 3 são bolsistas de projetos de 

desenvolvimento nos seus assentamentos, l trabalhou, até recentemente, como estagiário na 

EMATER-DF., um trabalha em ONG ligada às populações do campo e 2 em empresa privada 

de ATER que atende também aos pequenos agricultores.

No NE Goiano 2 estão trabalhando em empresa privada de Assistência Técnica com 

assentamentos e com grandes produtores,  l  trabalha como estagiário  na Agência Rural de 

Monte Alegre, l trabalha em órgão ambiental na cidade de Mambaí, l é professor de escola 

municipal de assentamento, l trabalha no sindicato dos trabalhadores rurais, um trabalha em 

apoio a projetos com biocombustíveis, l é caixa de supermercado, 1 trabalha em cartório.

Dois prestaram concursos públicos e um já está contratado como técnico para atuar com 

populações rurais e o outro ultrapassou a primeira fase da seleção e está à espera da segunda 

fase.

A região de Unaí foi aquela onde as instituições conseguiram prosseguir com seu apoio 

tanto  para  viabilizar  a  absorção  produtiva  dos  alunos como  em  dar  continuidade à  sua 

formação. Com o apoio da Embrapa,  CIRAD e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais os 

alunos conseguiram condições para a instalação da cooperativa e a mantiveram viva em um 

momento  de  crise.  Hoje  estão  negociando  com o  INCRA um contrato para  atender aos 

assentamentos da  região pela  política de  ATES  e  participam de alguns  projetos,  com 

financiamento a fundo perdido, em assentamentos da região.

Uma  outra  dimensão  importante,  que  analisaremos  em  trabalho  posterior,  mas  que 

merece ser lembrada, foi a formação das identidades coletivas pela via da COOPATEC e da 

Rede Territorial. 

5.6.2 A criação da COOPATEC

A Cooperativa de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável (COOPATEC) 

foi  uma  iniciativa surgida  durante o  curso nos debates  sobre o futuro dos  alunos  após  o 

término do curso.
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Duas eram as questões centrais para dar continuidade ao processo depois de formados - 

construir o caminho para o curso superior e organizar a cooperativa. Estas duas prioridades 

foram elencadas, pelos próprios alunos, após uma longa discussão sobre a melhor forma de 

organização social para o trabalho.

O  que  podemos  notar  é  que,  como  aponta  Castoriadis  (2000),  as  dificuldades  do 

trabalho em co-gestão tanto por parte do grupo de estudantes como dos órgãos com os quais 

deveriam negociar, no caso o INCRA, acabaram por dificultar a organização do trabalho dos 

alunos por esta via, aparentemente, muito promissora.

5.6.3 A Construção da Rede Territorial

Os  projetos  Tecendo  a  Rede  Territorial  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  da 

Agricultura  Familiar  do DF Entorno,  Noroeste  Mineiro  e  Nordeste  Goiano  l  e  II  foi  um 

processo construído onde os alunos puderam compreender melhor as dificuldades, demandas 

e sonhos dos agricultores da região, conhecer as experiências de produção alternativas em 

andamento, os conhecimentos tradicionais de que dispõem e as principais lutas que realizam 

ou precisam realizar para integrar o processo de desenvolvimento da região. Também durante 

este processo, os alunos tiveram oportunidade de trocar experiências com outros técnicos que 

já trabalham na região, bem como manter um contato mais próximo com o poder público, 

inclusive no sentido de articular parcerias. O projeto serviu, também, para fazer com que os 

alunos pudessem apresentar aos agricultores um pouco da sua formação e de seu estilo de 

prestar assistência técnica, bem como para apresentar a COOPATEC.

Assim, os alunos reconhecem a importância destes processos na sua formação como um 

momento importante de desenvolver a prática.

"A minha expectativa é que ia ser uma curso normal com uma carga 
curricular bem avançada e metodologia bem trabalhada, sem projetos  
pilotos. Foi através desses projetos que minhas expectativas foram atingidas 
como o processo do teatro do oprimido , ajudando no nosso 
desenvolvimento pessoal, as oficinas de história atualizando a gente no 
contexto nacional e internacional, fazendo com que a gente tivesse a 
capacidade de fazer análises de conjuntura, as aulas de português  
resgatando e desenvolvendo a capacidade de comunicação, criatividade e a  
busca de informação, etc., o projeto Rede Territorial no nosso processo de 
formação, construção e avaliação de políticas públicas. " (Aluno do PA S.  
Pedro Cipó)
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5.7 OS ALUNOS E SUAS RELAÇÕES COM OS DEMAIS PARCEIROS

Outro aspecto importante  na compreensão das transformações dos estudantes é dado 

pela forma como vêem e são vistos pelos demais parceiros.

5.7.1 A VISÃO DOS PARTICIPANTES DA REDE TERRITORIAL SOBRE OS ALUNOS 

DO CTADS

Dos participantes da Rede entrevistados, a maioria entende que a realização de cursos 

como o CTADS ajudam os alunos a ter uma opção de emprego e uma vontade de ficar no 

campo e que são importantes para as comunidades, na medida em que estes alunos ajudam a 

multiplicar este conhecimento. A Rede é vista como um espaço de multiplicação, embora nem 

todos a associem ao curso. Quando perguntados se conheciam os alunos do CTADS no seu 

assentamento e se estes têm contribuído de alguma forma, a maioria respondeu que conhecia e 

que eles têm contribuído, principalmente com informações técnicas, fazendo trabalhos com 

instituições como a Embrapa ou desenvolvendo projetos. Todos  consideram  que  a  Rede  é 

importante  e pode contribuir  para melhorar  os processos de assistência técnica e acesso a 

informação para os agricultores que não tem condições de deixar o assentamento por muito 

tempo.

5.7.2 Os Alunos e a relação com as Entidades que organizaram o Curso

O envolvimento  dos  alunos  com as  entidades  que  organizaram ou  participaram  do 

processo do curso, especialmente com relação às ações de tempo comunidade, foram também 

analisados, dividindo esta participação pelas micro-regiões da Rede Territorial. Tentamos, em 

discussão com a turma, destacar as dez entidades vistas por eles como as mais importantes, 

em cada micro região.

A escolha dessas entidades diz respeito ao período geral do curso e não a nenhum dos 

anos especificamente.
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Somente quatro entidades são reconhecidas  pelas três microrregiões  como realmente 

ligadas ao curso como um todo: são elas a Escola Agrícola, GTRA da UnB, PRONERA e 

SAF.

A Escola  Agrícola,  embora  não  tenha  estado  muito  no  campo,  é  reconhecida  pela 

contribuição geral que deu ao processo do curso.

O GTRA como entidade  que esteve  presente  tanto  na  escola  como no campo  e  as 

entidades financiadoras PRONERA e SAF pela contribuição financeira ao curso e ao trabalho 

de campo.

A Embrapa  aparece  de  forma  diferenciada  para  os  diferentes  alunos.  Para  Minas  é 

Embrapa Cerrados e tem uma importância muito grande, para o DF Entorno é Embrapa geral, 

pois muitos fizeram estágio e tiveram contato com Embrapa Hortaliças e Sede, já o Nordeste 

Goiano  não  sentiu  muito  profundamente  a  participação  da  Embrapa,  pois  o  contato  foi 

distante no campo.

A participação do INCRA foi lembrada pelos alunos do NE Goiano e DF Entorno e 

quase não apareceu para NO Mineiro, sendo que a entidade referencial de apoio foi o ITER, 

que financiou os micro-projetos da região.

Alguns parceiros como ISPN ( Instituto Sociedade, População e Natureza), Agência 

Rural, UCB (Universidade Católica de Brasília) que nunca estiveram na Escola Agrícola, mas 

contribuíram  com  estágios  ou  projetos  locais,  onde  os  alunos  desempenharam  ações  de 

campo, também foram considerados importantes.

O CDI (Centro de Democratização da Informática), embora tenha desenvolvido ações 

nas três microrregiões, parece ter-se tomado mais importante no DF Entorno, onde as Escolas 

de Informática e Cidadania estavam sendo implantadas com contribuição maior dos alunos.

A Rede Territorial teve muito significado no NE Goiano e DF Entorno e pouco no No 

Mineiro,  o  que  corresponde às  observações  de  pouca participação  nos  eventos  da  região, 

embora tenha havido esforços dos alunos para organizar e divulgar suas ações.

O  grupo  teatral  O  Avesso  da  Máscara,  que  coordenou  as  atividades  de  Teatro  do 

Oprimido, embora não seja uma entidade, foi considerado uma participação importante para a 

formação dos estudantes, principalmente no que diz respeito à desinibição e aumento da auto-

estima, bem como o reconhecimento de situações de opressão.
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Tabela.  11  –  Principais  entidades  participantes  do  CTADS  citadas  como 

importantes  em  cada  micro-região  pêlos  alunos  do  CTADS  (por  ordem  de 

importância)

Noroeste Mineiro Nordeste Goiano DF Entorno
Escola Agrícola Escola Agrícola Escola Agrícola
UNB/GTRA UNB/GTRA UNB/GTRA
Embrapa Cerrados Pronera Rede
Pronera SAF Assentamentos
Emater MG Agência Rural SAF
Cirad Assentamento Pronera
Iter Rede Territorial CDI
Capul ISPN (PPP) Embrapa
Caritas INCRA SR28 INCRA SR28
SAF - Universidade Católica (UCB)

5.7.3 A visão dos Representantes das Entidades sobre o papel da Juventude do CTADS na 

construção do Desenvolvimento dos Assentamentos

A  visão  que  as  entidades  organizadoras  tiveram  do  processo,  seja  a  dos  seus 

representantes mais próximos, seja das chefias foi, de maneira geral positiva.

O  interessante  na  fala  destes  representantes  institucionais  é  que  todos  puderam 

acompanhar  os  alunos  em  campo,  uma  vez  que  tinham  ações  de  assistência  técnica, 

asseguramento social ou projetos de desenvolvimento, nos quais os alunos se envolveram.

Assim,  esta  visão  traz,  em muitos  casos  impressões,  também,  dos  sentimentos  das 

famílias e das próprias comunidades.

A síntese da visão que estes representantes  tiveram dos alunos,  seu comportamento 

durante o processo e nas comunidades foi que, de uma maneira geral, a maioria dos alunos 

estão  preparados  para  atuar  adequadamente  nas  comunidades  e  muitos,  inclusive,  têm 

acompanhado e apontam ações concretas que já estão sendo realizadas por estes alunos ou 

indicadores de mudanças de atitude que vem ocorrendo no sentido de maior envolvimento dos 

alunos com a realidade de suas comunidades.
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A  maioria  entende  que  os  alunos  têm  uma  boa  capacidade  de  diálogo  com  os 

assentados, são capazes de traduzir sua realidade para outros atores sociais, tem elementos 

para ajudar a promoção do desenvolvimento nos assentamentos e que o curso contribuiu para 

que estes alunos amadurecessem, se humanizassem e adquirissem conhecimentos técnicos que 

possibilitassem o  bom desempenho  profissional.  Entendem que  os  alunos  foram,  em sua 

maioria,  interessados,  comprometidos  com  seu  processo  de  formação  e  com  a 

responsabilidade  delegada  pelas  comunidades.  Vários  enxergam  que  os  alunos  precisam 

continuar a ser apoiados no seu processo de desenvolvimento, mesmo depois de formados, 

que a cooperativa é uma boa saída para que eles possam fortalecer-se, diante das situações e 

instituições com as quais terão que conviver, e que é papel das instituições que ajudaram a 

formá-los, continuar dando apoio a eles depois de formados.

As chefias também entendem que eles tiveram uma boa formação e estão preparados 

para  aturarem  e  contribuírem  com  o  desenvolvimento  dos  assentamentos.  Apenas  a 

coordenação do PRONERA levanta que a formação política precisaria ter sido aprofundada. 

Todos entendem, também, que o apoio após a formação é importante e responsabilidade das 

instituições.

“eu diria que, tecnicamente, eles me parecem que tão bastante  
afinados, eu acho que isso, de diferentes medidas, a dimensão da 
sustentabilidade, a importância da organização social, da construção de 
parcerias, da relação com vários atores, enfim eu entendo que eles têm 
todas as condições para atuar como agentes de desenvolvimento rural. Mas 
acho que a gente falhou no processo de politização,, de  produção de  
consciência, de criticidade, isso aconteceu também, eles melhoraram muito,  
se a gente for ter um marco zero do que eles partiram para o que eles são,  
mas eu acredito que, pela experiência que o GT tem, pelos vínculos com os 
movimentos que a gente tem, pela visão histórica que a gente tem dos  
processos sócio -econômico, eu acho que a gente poderia tê-los politizado 
mais." (Coordenação do PRONERA)

"Ah, eu acredito, pelo que eu vi e pelos que eles aprendem. Porque 
todos os meninos, nós temos convênio com outras escolas agrícolas que não 
tem esse sistema, todos eles estão capacitados para ajudar a desenvolver o  
meio rural, principalmente os pequenos produtores."
 (Chefia da Embrapa)

"Sem dúvida, eu diria que a capacitação é um processo continuo e 
constante, mas eles saem com uma boa base e nós estamos torcendo para 
que parte deles continue aglutinados, na cooperativa de técnica e possam 
dar continuidade aí nesse trabalho." ( Direção da SAF)
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A fala de um dos representantes da Embrapa sintetiza a importância destes alunos, do 

ponto de vista das instituições, para o desenvolvimento dos assentamentos.

“Um curso técnico como o que foi feito aqui, pra SR28, embora seja muito 
importante, do ponto de vista da demanda que existe ele é muito pouco. É 
um motivo claro, que é preciso preencher esse espaço. Atuando visão do 
curso técnico a gente vai dar uma contribuição significativa na hora que  
esses alunos retomarem para as comunidades, mesmo que eles possam até 
não trabalhar como técnicos, pra atuar na outra parte que me parece ser 
fundamental que é a qualificação do assentado de Reforma Agrária, e não é 
uma qualificação apenas técnica, do ponto de vista da produção, é uma 
qualificação no sentido da organização. Atualmente a fragilidade dessas 
organizações é muito grande. Agentes de desenvolvimento são muito 
importantes para ajudar os agricultores a transformar suas organizações 
em ferramentas poderosas para a promoção do desenvolvimento.” 
(Representante da Embrapa)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFLETINDO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL NO PROCESSO ANALISADO

Segundo Paiva (2003)

A afirmação da existência de estreita relação entre nível de educação da 
população de um país e seu desenvolvimento econômico é antiga, mas 
fortaleceu-se progressivamente na segunda metade do século XX – período 
que assistiu à a grande revolução mundial da educação e no qual se 
desenvolveu uma “economia do setor educacional”.
Hoje, porem, diante da desregulação e transformação ocorridas no mercado e 
da abundancia de qualificação da força de trabalho em algum nível (graças à 
difusão e, em muitos países, da universalização de diversos patamares de 
ensino e tipo de conhecimento) são poucos os que ainda pretendem que – 
sistematicamente – o número de anos de escolaridade se reflita 
positivamente nos salários. Embora eventualmente ainda se afirma que esta 
regra possa manter –se válida para segmentos populacionais com baixa 
escolaridade, a verdade que a mensuração de tais benefícios tornou-se mais 
problemática. Escolaridade já não é seguro contra desemprego, contra 
emprego precário, baixo salários, insegurança e instabilidade profissionais. 
Não garante emprego de longa duração nem careiras que se cumprem ao 
longo da vida – recheando o ciclo de vida intermediário entre escola e 
aposentadoria. (PAIVA, 2003 p.2)

Entretanto,  se  o  tempo  de  escolaridade,  por  si  só,  não  é  sinônimo  de  garantia  de 

emprego,  isto  não  quer  dizer  que  a  educação  tenha  se  tornando menos  importante  como 

ferramenta de garantia de acesso as condições de trabalho, pelas novas gerações.

Como afirma a mesma autora

a qualificação média geral que o desenvolvimento exige da população se 
elevou. A posição individual na gangorra social e profissional que marca 
movimentos de “inclusão/ exclusão” depende do acionamento concreto de 
conhecimentos, habilidades e qualidades pessoais. Mas a possibilidade 
mesma do desenvolvimento sócio-econômico e cultural de uma sociedade – 
em especial se levamos em conta que, esgotado um dia o setor serviços, é a 
área da cultura aquela que será capaz de absorver grandes contingentes de 
pessoas ativas de forma ilimitada – depende cada vez mais dos 
conhecimentos disponíveis para todos e de sua qualidade. (PAIVA, 2003 p. 
2)

Se esta é uma realidade geral para os jovens urbanos, para os jovens do campo esta 

situação é, ainda, mais complexa, uma vez que o acesso à escolaridade é precário e marcado 

pela baixa qualidade, altos índices de evasão e afastamento ou desqualificação de sua própria 

realidade. A educação rural nunca foi prioridade do Estado.
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Segundo Cordão (2002 in Kolling et alli 2002).

“há que se registrar na abordagem dada pela maioria dos textos 
constitucionais, um tratamento periférico da educação escolar do campo. É 
uma perspectiva residual e condizente, salvo conjunturas específicas, com 
interesses de grupos hegemônicos na sociedade. As alterações nesta 
tendência, quando identificadas, decorrem da presença dos movimentos 
sociais do campo no cenário nacional.” (CORDÃO in KOLLING et alli 

Retomando a questão central deste trabalho, que implica na compreensão das relações 

entre educação e desenvolvimento, podemos dizer como diz Miguel Arroyo.

“Nós temos que fazer tudo para que a criança, o jovem e adolescente e o 
adulto do campo tenham acesso ao conhecimento  isto tem que ficar claro. 
Mas não podemos dizer-lhes que apenas com habilidades mínimas de 
leituras e contas é suficiente.”(ARROYO IN ARROYO E FERNANDES 
1999,p. 37).

Como afirma o autor, 

“...os instrumentos de acesso ao conhecimento devem estar, desde cedo, 
ligados aos saberes socialmente construídos e o sujeito deve, desde cedo, 
aprender, simultaneamente, a ler o mundo e usar os instrumentos que lhe 
permitem lê-lo melhor, de preferência sob uma diversidade de prismas.” 
(ARROYO IN ARROYO E FERNANDES 1999 p. 37).

A Educação do Campo tem-se constituído a partir das reflexões feitas pelos sujeitos 

envolvidos com a vida do campo, nas mais variadas práticas estabelecidas nas organizações e 

movimentos  sociais  que  integram  a  Articulação  por  uma  Educação  do  Campo.  Essa 

articulação  parte  do  entendimento  da  importância  que  a  educação  tem na  construção  do 

projeto de sociedade que os movimentos sociais almejam. Isso significa ter a educação como 

estratégia de ação direta da libertação dos sujeitos, podendo, assim, obter avanços concretos 

na formação dos seres humanos, para que estes sejam capazes de ultrapassar as barreiras da 

desigualdade, forjando uma nova sociedade.

A Articulação por uma Educação do Campo nasce como resultado de uma caminhada 

que se iniciou em julho de 1997, quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - 

MST realiza  o  I  Encontro  Nacional  de  Educadores  e  Educadoras  da  Reforma  Agrária  (I 

ENERA), em parceria com organizações como o Fundo das Nações Unidas para a Infância - 

UNICEF,  a  Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  - 

UNESCO,  a  Confederação  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  -  CNBB e  a  Universidade  de 

Brasília - UnB. Neste encontro, lançou-se o desafio de as entidades parceiras desenvolverem 

algo mais amplo, que dessa conta do contexto do campo, em geral, e de todos os seus sujeitos.
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É nesta perspectiva que inserimos esta reflexão. Assim, entendemos que a proposta do 

CTADS  pode  ser  identificada  como  Educação  do  Campo,  na  medida  em  que  seus 

fundamentos e sua práxis trabalham na perspectiva de levar os jovens a pensar sua formação 

profissional em sintonia com os sentidos sociais  de sua realidade e de sua inserção como 

sujeitos comprometidos com a transformação da realidade do campo em prol dos agricultores 

familiares, especialmente os assentados pela Reforma Agrária.

Neste contexto, existe um entendimento de que há diferentes saberes cujas formas de 

apropriação são diferenciadas e que alguns deles como os ligados ao mundo do trabalho e da 

cultura, têm sua origem fora, às vezes bem longe da escola e a ela cabe uma aproximação 

crítica. (Molina e Jesus 2004 p.47)

Podemos dizer que a parceria interinstitucional, construída a partir do PRONERA, para 

realização do curso, gerou uma construção pedagógica diferenciada que produziu mudanças 

tanto nos sujeitos que dela participaram como na própria escola como organização. Dentre 

estas mudanças destacam-se as relativas às representações de campo e desenvolvimento por 

parte dos professores, incorporação de novos parâmetros metodológicos e novas formas do 

fazer pedagógico, bem como a construção da gestão em parceria. Também a relação de maior 

autonomia  da  escola  nas  suas  relações  externas  parece  ter  ampliado  sua  capacidade  de 

resolver os seus problemas.

Inseridos  num  ambiente  pedagógico  diferenciado,  os  estudantes  puderam  perceber 

aspectos de sua realidade que antes não lhes eram muito visíveis, como a própria situação 

histórica da Reforma Agrária ou reler seus preconceitos, encontrando pontos de referência 

para ancorar sua identidade como sujeito do campo.

Simultaneamente,  estes  jovens  foram capazes  de  mobilizar  e  envolver,  em níveis  e 

ritmos diferenciados, outros sujeitos ao seu redor, seja a família, os vizinhos ou grupos na sua 

comunidade, para lhe dar suporte e com os quais pode iniciar um diálogo de construção de 

uma  leitura  conjunta  sobre  a  realidade  da  propriedade,  da  comunidade  ou  mesmo  dos 

assentamentos e da região.

A pouca experiência destes sujeitos, muitos dos quais encontravam-se numa situação de 

quase alienação em relação a sua realidade, e a ausência de um processo de  questionamento 

ideológico  mais  forte,  que  direcionasse  estas  ações,  deram,  a  elas,  um  caráter  disperso, 

heterogêneo  e,  muitas  vezes  frágil,  em  relação  à  construção  geral  do  curso.  Todavia, 

entendemos que, ainda assim, elas foram de extrema importância e fizeram uma diferença no 

processo educativo, não só dos alunos, mas também das entidades participantes e que, dentro 
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de um contexto de educação continuada, podem levar a um adensamento maior, em termos da 

compreensão política pelos jovens assentados.

Por outro lado, foram criadas estruturas, como a Coopatec, e mobilizadas outras, como 

a  Rede  Territorial,  que  podem  contribuir  para  ampliar  e  multiplicar  os  processos  de 

capacitação  dos  agricultores,  ajudando  a  qualificar  a  participação  desses  sujeitos  na 

organização do desenvolvimento na sua região, de forma autônoma.

As mudanças na visão dos jovens com relação à realidade rural e suas perspectivas de 

inserção na mesma, a partir de sua profissionalização, parecem ser o ganho mais importante 

do processo do curso. Consideramos que elas foram uma forma de construir uma transição 

entre a perspectiva de trabalhador no modelo urbano, para o qual sua experiência escolar não 

os  preparou  adequadamente  e  a  condição  de  produtor  rural  que  a  Reforma  Agrária  lhes 

oferece.

Como  técnico  agente  de  desenvolvimento,  o  jovem retoma  a  confiabilidade  de  sua 

família e de sua comunidade, ao mesmo tempo que adquire uma bagagem de conhecimentos 

para a produção, a mobilização social que o capacitam para participar, mais efetivamente, do 

processo de construção do desenvolvimento, nas comunidades de assentamento, e  vincular-se 

a uma organização que lhe de um suporte profissional e lhe permita gerar renda, parte da qual 

pode vir a ser investida na propriedade familiar.

Entendemos que, neste processo, o jovem, e a partir dele suas famílias e comunidades, 

fizeram um movimento próprio para buscar suprir suas demandas, em sintonia com o que 

aponta o documento da primeira Conferência de Educação do Campo,

Os povos do campo têm uma raiz cultural própria, um jeito de viver e de 
trabalhar distinto do meio urbano e que inclui diferentes maneiras de ver e de 
se relacionar com o tempo, o espaço, o meio ambiente, bem como de viver e 
de organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação. Nos 
processos que produzem sua existência vão também se produzindo como 
seres humanos. (II CONFERÊNCIA NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO 
DO CAMPO, 2004 p. 10).

Uma análise mais geral das mudanças nas representações desses estudantes para os três 

termos analisados (Reforma Agrária, Agricultura  Familiar  e Desenvolvimento Sustentável) 

aponta para uma reconfiguração imaginária dos processos vividos. Uma nova mística se cria 

em torno da figura do Agricultor Familiar e da Reforma Agrária, fazendo com que a imagem 

instituída do Jeca Tatu,  dê lugar a uma classe de homens e mulheres que lutam pelo que 

querem, são capazes de resistir e sobreviver, mesmo sem apoio, que desejam permanecer no 

campo e viver com dignidade, ter autonomia de sustentação a partir do resgate de seus meios 
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de produção, que podem gerar renda e satisfazer seus desejos de consumo mais básicos e que 

tem uma contribuição social importante a dar, no que concerne à produção de alimentos para 

o país.

Neste  sentido  podemos  pensar  que  este  processo  encontra-se  em  sintonia  com  os 

princípios da Educação do Campo que

“defende a superação da antinomia rural urbano e da visão predominante de 
que o moderno e mais avançado é sempre o urbano e que a tendência do 
progresso de uma localidade se mede pela diminuição de sua população 
rural” (Molina e Jesus 2004 p. 24).

Neste cenário,  o técnico agrícola é visto, pelos jovens, como um ator importante  na 

construção dessa nova agricultura,  por  ter  um elemento  fundamental  para trocar  com sua 

comunidade, que é o conhecimento socialmente instituído. Ele se sente útil responsável e, ao 

mesmo tempo, profissionalizado, o que pode lhe garantir uma remuneração (sobrevivência), 

possibilitando que ele assuma novas funções, dentro de sua comunidade como organização 

comunitária,  o  próprio  apoio  técnico,  a  capacitação  e  a  troca  de  experiências  com  os 

conhecimentos da tradição, a construção de redes que insiram o conjunto dos assentados no 

processo de desenvolvimento rural sustentável.

O  olhar  sistêmico,  a  capacidade  de  diagnosticar  problemas,  buscar  soluções  com 

recursos locais  e projetar para o futuro,  bem como a capacidade de buscar informações e 

parcerias  aparecem,  na  sua  própria  visão,  como  competências  por  eles  desenvolvidas, 

importantes para este papel.

Entretanto, podemos constatar que este tipo de processo não foi assumido, de forma 

homogênea, por todos os alunos do curso. Apenas em alguns podemos perceber que, de fato, 

se estabeleceu uma relação mais profunda entre a autonomia e sustentabilidade individual ou 

familiar e a autonomia e sustentabilidade do desenvolvimento, num sentido mais amplo, seja 

local, regional ou territorial.

Ainda  assim,  os  dados  parecem apontar  que,  com relação  a  cursos  tradicionais  de 

formação técnica, ou mesmo a experiência militante sem a formação escolar, os alunos do 

curso ainda puderam construir sua reflexão de forma mais complexa, articulando as diversas 

dimensões da realidade vivida.

Entendemos,  junto  com  as  próprias  entidades  que  participaram  do  curso,  que  esta 

compreensão  capta  boa  parte  da  intenção  original  proposta  na  concepção  do  CTADS de 

formar um agente de desenvolvimento rural sustentável, e que, para ampliar este conceito de 



289

inserção em processos mais amplos,  seria importante que os alunos pudessem continuar  e 

aprofundar sua formação, junto com os velhos e novos parceiros.

Outro  aspecto  importante,  que  aparece  como  relevante  para  a  construção  do 

desenvolvimento sustentável, mas que mereceria um aprofundamento, é a questão ambiental. 

Em várias falas podemos notar que houve uma sensibilização dos alunos a este respeito, que, 

nem sempre, se traduziu em ação, na realização dos projetos de campo.

De qualquer forma, é importante avaliarmos que, toda construção conceitual é sempre 

uma reconstrução, e que esta reconstrução precisa ser compreendida,  não só em nível das 

informações recebidas, mas no campo das significações imaginárias que a produziram e que 

são, geralmente,  socialmente reconhecidas ou hegemônicas.  Isto implica em que, construir 

passa por desconstruir e ressignificar imagens, o que não pode ser feito, apenas com palavras. 

As imagens tem suas âncoras, seus pontos de resistência que podem ser palavras ou 

outras imagens que remetem-nas a um universo simbólico. 

Como bem define Castoriadis, (1998)

“simbolizar é tomar uma coisa por outra, associar imagens a palavras, por 
exemplo, que nada tem a ver originalmente com elas.” (CASTORIADIS 
1998 p. 52)

Às vezes, mexer no universo simbólico é suficiente para reconstruir uma significação, 

às vezes não, especialmente quando o sentido está ancorado em experiências históricas mais 

profundas do sujeito individual ou coletivo. A nosso ver, tudo depende da profundidade com 

que  a  significação  está  ancorada.  Em alguns  casos,  pode-se  dizer  que  instituir  um novo 

sentido  é  um  processo  que  transita  no  limite  entre  o  educativo  e  o  terapêutico.

Assim,  entendemos  que,  neste  caso,  os  alunos  dispõem  de  novos  elementos  para 

ressignificar a Agricultura Familiar, porém, também aqui, o componente produtivo ainda está 

profundamente vinculado ao plano da subsistência ou sobrevivência. No caso do CTADS, ela 

aparece como forma de resistência, como luta, mas é difícil imaginar que possa se definir uma 

classe produtiva por estas categorias.  Assim, a idéia de Reforma Agrária e de Agricultura 

Familiar refletem, ainda, um sentido de desamparo social, embora ele possa aparecer de forma 

mais passiva ou mais ativa no sentido de luta, mas, de certa forma, a luta e a resistência, 

talvez, ainda impeçam a construção de uma visão mais clara da identidade produtiva destes 

assentados. O termo agricultor familiar remete a uma circularidade vazia, supostamente auto-

explicativa, mas que, no senso comum pode não sair do campo da subsistência que é o sentido 

da  “agricultura  que  se  faz  com  a  família”.  Serve  para  definir  o  processo  de  trabalho, 
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diferenciando-se, de certa forma, o pater familis do patrão. Dada a confusão histórica entre 

estes dois sujeitos, pode ser considerado um avanço a separação entre eles, mas, por outro 

lado,  embora  haja  uma  gama  de  definição  sobre  a  agricultura  familiar,  ela  circula  mais 

estritamente  nos  meios  acadêmicos  e,  em  alguns  casos  políticos,  mas  parece  ser,  ainda, 

heteronômica, do ponto de vista da sociedade em geral, incluindo ai o meio rural. 

Por outro lado, o termo camponês, se considerado em relação ao senso comum, também 

remete ao campo, aprofundando os laços de pertencimento, as raízes, o vínculo com a terra, e 

uma identidade produtiva,  o que demanda uma discussão ainda mais  complexa,  visto que 

remete a condições pré capitalistas, o que a fez sofrer distorções no imaginário capitalista. 

Assim, estas definições acabam se fechando em si mesmas ou acompanhando os significados 

simbólicos  que  recebem,  por  exemplo,  nas  políticas  públicas,  nas  propagandas 

governamentais,  ou nos sentidos apreendidos do imaginário  dos movimentos sociais, mais 

especialmente  para  seus  militantes,  mas,  no  imaginário  geral  de  um  grande  número  de 

assentados, não tem, ainda, um sentido muito nítido.

No caso dos alunos do CTADS entendemos que eles desenvolveram a capacidade de 

valorizar os agricultores e a agricultura familiar pela sua capacidade de luta e potencial de 

produção em condições adversas, mas ainda não parecem ter desenvolvido uma idéia clara de 

seu potencial produtivo, embora, para alguns, a idéia de serem produtores de alimentos para o 

Brasil (mercado interno) esteja presente. Aparentemente, alguns temas foram abordados, mas 

não aprofundados como, por exemplo,  a questão da segurança alimentar,  não só em nível 

individual,  mas  em nível  de  país,  o  que  é  uma discussão  feita  com relação  ao papel  do 

agricultor familiar e que poderia fazer a ponte entre a auto-produção e a produção social.

Como aponta Caume (2003) em artigo sobre este tema

“Ela (agricultura familiar) não produz só para o abastecimento do mercado 
interno, mas estes são os principais produtos, por isso ela tem uma grande 
vocação para efetivação da política de segurança alimentar.” (CAUME, 2003 
p. 1)

Mesmo assim,  as  falas  demonstram que  a  disposição  dos  alunos  de  permanecer  no 

campo  e  trabalhar  com  agricultura  familiar,  seja  como  agricultor  ou  como  técnico, 

contribuindo para o desenvolvimento, seja pessoal, comunitário ou regional vai substituindo, 

como significação imaginária, a vontade de deixar o campo para ir trabalhar na cidade e ter 

um salário para comprar alimentos.
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A produção de alimentos se torna algo de valor, o agricultor, uma espécie de herói dessa 

produção e a Reforma Agrária um processo de luta, que torna a saga do agricultor ainda mais 

heróica.  Dentro  deste  contexto,  o  técnico  se  torna  um apoio,  um conselheiro  para  que  o 

agricultor realize  essa vocação,  neste sentido,  o compromisso e a responsabilidade que os 

alunos  atribuem  ao  técnico  faz  com que  seu  papel  ultrapasse  o  meramente  profissional, 

transformando-se,  no  discurso,  em  compromisso  social.  A  proposta  não  é  do  trabalho 

alienado, mas, efetivamente, do trabalho que, ao transformar a natureza das relações sociais, 

transforma o próprio homem e que coloca o trabalhador como cidadão.

Para  os  jovens  da  Reforma  Agrária,  impregnados  das  significações  de  campo  do 

imaginário urbano, a Reforma Agrária é enfrentar o novo, não o novo que está feito, mas o 

novo por fazer.

Neste sentido construir um novo imaginário que alargue as possibilidades de enxergar o 

campo e o sujeito do campo passa por ir encontrando novos significados, que permitam o 

trânsito  para  novos  padrões,  novas  simbologias.  Ressignificar  a  própria  história  é  buscar 

autonomia e, como autonomia só pode ser pensada como autonomia para todos, a práxis desse 

novo  homem  do  campo  terá  de  caminhar  no  sentido  de  pressionar,  também,  os  demais 

homens do campo e da cidade, mesmo os que não querem, a tomar consciência de si e da 

sociedade, por isso Reforma Agrária é, como toda práxis, conflituosa.

Neste  sentido,  entendemos  que  o  CTADS,  ao  cumprir  este  papel,  trabalha  para 

desconstruir, em parte, a visão do projeto hegemônico para o campo que se apóia na visão do 

campo como espaço industrial, na produção com técnicas convencionais de monoculturas, os 

processos  de  exportação  em massa  de  produtos,  enfim,  numa  visão  de  desenvolvimento 

centrada na economia e no padrão agroindustrial.  Entendemos que o processo pedagógico 

possibilitou, a uma parte dos alunos, pensar o campo como espaço de convivência, de vida 

familiar e comunitária ou de preservação cultural e ambiental, ajudando-os a reinstituírem sua 

identidade rural, sem desqualificar seus valores culturais.
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Segundo podemos ler no documento da I Conferência,

Manter os jovens no campo é a principal preocupação que devemos ter hoje em 

dia e nesse sentido é necessário:

Consolidar  estratégias  políticas  para a profissionalização  e ensino superior  que 

possibilitem a continuidade da formação do jovem no campo,

Reduzir  a distância  educacional  entre  os homens do campo e os da cidade no 

sentido da qualidade do ensino e do atendimento profissional de ambos, garantidas 

as especificidades já conquistadas em lei

Todavia os alunos do CTADS apenas começaram a trilhar este caminho e, neste sentido, 

podemos nos perguntar quais os novos passos que devem ser dados para que este processo 

não se perca?

Assim,  compreendemos  que a  forma como o trabalho  se  organiza no campo,  como 

gestão  e  co-gestão  da  propriedade  familiar  e  até  mesmo  comunitária,  sendo  bastante 

diferenciada da cidade pode significar para o jovem a necessidade de aprofundar sua reflexão 

sobre  o  trabalho  para  construir,  sobre  ele,  novas  representações,  inserindo-o  como  eixo 

importante do desenvolvimento da Agricultura Familiar e Camponesa.

Neste sentido,  a formação continuada e práxica é fundamental  para que essas novas 

significações  possam,  de  fato,  ir  substituindo  as  antigas,  de  forma  mais  efetiva.

A formação centrada na competição e no mercado, de fato, atende às necessidades de 

um olhar social específico e de um projeto de sociedade com ele sintonizado, porém, deixa de 

fora  aspectos  importantes  para  a  construção  de  uma  sociedade  autônoma,  sendo  o  mais 

importante, exatamente, a perpetuação da inconsciência deste mesmo projeto social, que não 

entra na formação do trabalhador como um aspecto determinante.

Na  verdade,  seria  mais  correto  dizer  que,  a  formação  assume  um  aspecto  de 

naturalização do projeto social dominante, sem se abrir para um debate mais profundo sobre a 

diversidade de projetos que compõe o cenário social.

Assim, a função social do trabalhador, o sentido do seu trabalho, da sua produção, do 

seu desejo, da própria organização do seu tempo e da sua vida são aspectos que fogem ao seu 

controle e ao seu comando, limitando sua participação na construção de uma sociedade que 

atenda a suas necessidades mais básicas.
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Ofuscado pela necessidade de aprimorar suas competências, o trabalhador vê crescer a 

sua  incompetência  e  a  sua  impotência  política,  sendo  afastado  de  outras  dimensões 

importantes  da vida social  como,  por exemplo,  a luta pelos seus direitos.  As políticas do 

Estado acabam funcionando, também, para legitimar este processo.

Aprofundar o debate político sobre o papel do trabalho e da produção no campo e dos 

próprios  agricultores  é  outro  aspecto  que,  necessariamente,  precisaria  estar  presente  num 

processo de formação continuada dos alunos do CTADS. A transição do trabalho remunerado 

para o trabalho cooperativo é um importante passo no caminho da construção do sentido de 

apropriação dos meios de produção pelo trabalhador e assim, o aprofundamento do sentido da 

cooperativa dentro deste universo precisaria ser aprofundado com os alunos.

Outro aspecto importante seria o aprofundamento do próprio sentido e papel do Estado 

no contexto do desenvolvimento.

Como diz Oliveira (2003),

ao afirmar que a intervenção estatal, quando aponta para uma cidadania 
associada à regulação do mercado”ao mesmo tempo afirma (se) a 
desigualdade social não como uma deformação, mas como decorrência 
normal de um sistema que se mantém, antes de tudo, pela mostra de 
competência dos indivíduos.” (OLIVEIRA, 2003 p.56).

Assim, na zona urbana, o jovem, mesmo quando consegue se qualificar, acaba aderindo 

ao projeto hegemônico  e  a cidadania  como consumo,  mesmo sem ter  consciência  de sua 

adesão, convicto de que este é o caminho para sua realização, mesmo quando não tem os 

meios,  nem sequer  a  vocação  para  isto,  o  que  torna  inevitável,  além do  desemprego,  o 

sentimento  de  frustração  da  maioria  dos  trabalhadores  com  a  sua  própria  vida,  o  que, 

inevitavelmente, termina acentuando os processos de fuga para as mais diversas atividades 

alternativas, muitas das quais perversas.

Na zona rural o processo é ainda mais cruel.  As péssimas condições das regiões de 

campo da agricultura familiar, na maior parte do país, não oferecem condições para os jovens 

desenvolverem seu potencial e nem satisfazer seus sonhos, levando-os, muitas vezes, a buscar 

na  cidade,  ou  em  áreas  rurais  mais  industrializadas,  mesmo  distantes,  condições  de 

complementar sua renda no campo. (Silva 2004 p. 16).

Outras questões importantes para aprofundamento seriam:

As determinações de gênero, possibilitando a homens e mulheres um aprofundamento 

sobre  o  papel  social  da  mulher  no campo  e  seus  direitos,  sobre  as  questões  referentes  à 
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violência e sexualidade, bem como o papel da família e do planejamento familiar consciente, 

questões que foram apenas tangenciadas.

Fazer uma discussão mais consistente sobre os novos modelos de agricultura, a relação 

campo-cidade e os modelos de desenvolvimento dentro de um processo de mundialização, 

reforçando os conceitos de território, região, nação, globalização e outros e sua articulação 

com os níveis locais, comunitários e subjetivos.

Também torna-se importante  compreender  ,  mais  profundamente,  como administrar, 

numa  nova  configuração  social,  as  relações  entre  a  técnica,  a  comunicação  e  seu 

desdobramento sobre a produção das singularidades e as novas formas de interação social 

( redes, implantes cooperativos, comunidades de aprendizagem, inteligência coletiva) e como 

serão os rebatimentos deste processo na educação.

Pensar o papel das novas tecnologias da comunicação e da informação na construção do 

novo campo e a inclusão dos agricultores, com autonomia e visão crítica, na formação da rede 

mundial.

Aprofundar  o  espaço  de  participação  na  construção  e  implementação  das  políticas 

públicas, acompanhando e avaliando, de perto, seus efeitos.

Simultaneamente, é, ainda, importante continuar os processos iniciados em formação de 

língua portuguesa, matemática, informática e atividades de formação humana.

COMO SE CONSTRUIU A RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO 

NO CTADS

Como diz Castro (2006)

as políticas públicas para a juventude são fundamentais como garantia da sua 
continuidade e permanência no campo. (CASTRO, 2006 118)

A questão relativa  ao êxodo da juventude  do campo precisa  ser abordada,  tanto  do 

 ponto  de  vista  das  significações  imaginárias,  que  precisam  ser  reconstruídas,  como  das 

possibilidades concretas, que permitam um alavancamento destas novas significações, tanto 

do ponto de vista econômico como social. É preciso construir oportunidades políticas para 

que  estas  novas  significações,  mais  coerentes,  lhes  permitam  construir  padrões  de  vida 
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capazes  de  articular  as  fortes  relações  familiares  e  comunitárias,  de  forma  a  permitir  a 

passagem para a vida adulta, adquirindo, dessas instituições, o respeito e confiança de que 

necessitam para dar continuidade à vida familiar, seja pelo casamento, pelo compartilhamento 

da  gestão  da  propriedade  ou  pelo  acesso  à  liderança  comunitária  e,  simultaneamente, 

reorganizar sua identidade como agricultor, ou profissional do campo, dentro de um padrão 

novo que,  sem jogar fora os aspectos mais  significativos  da tradição camponesa,  possam, 

também, abrir espaço, de forma crítica e criativa, para a tecnologia, a educação, a qualidade 

de vida, em geral e a própria capacidade/necessidade de empreender da juventude.

Se  trabalharmos  com uma  definição  simples  de  empreendedorismo,  veremos  que  o 

termo  refere-se  à  aquisição  de  atividades  técnicas  e  gerenciais  e  pessoais,  que  dão  ao 

indivíduo um dinamismo específico para agir no ambiente, de forma criativa, com o intuito de 

solucionar  problemas e  se  antecipando às situações.  Embora  o termo seja  usado mais  no 

sentido de contextos gerenciais ele se refere a uma característica de extrema importância para 

que as organizações, de uma maneira geral, possam funcionar.

Muitos  jovens  esperam  a  oportunidade  de  poder  demonstrar  sua  capacidade 

empreendedora para fortalecer suas comunidades e a agricultura familiar, em geral. Para isto é 

necessário  que  o  espaço  destinado  a  esta  categoria,  mesclado  de  capacitação/ 

profissionalização dê condições para o indivíduo exercer aquilo para que se qualificou.

Neste sentido,

 “A “cobrança” de permanência e continuidade dos “jovens” no campo da 
valorização e possível reversão do quadro de esvaziamento do meio rural – 
recorrente em algumas pesquisas recentes sobre o tema e no âmbito das 
políticas públicas – deve problematizar esse olhar que percebe no “jovem” o 
ator heróico da transformação social. A mudança dessa realidade demanda 
ações coletivas e políticas públicas de longo alcance que gerem 
transformações mais profundas na realidade brasileira.” ( CASTRO 2006, p. 
118).

Nos jovens formados nesta experiência pedagógica, podemos perceber a construção de 

uma  ponte  imaginária  entre  a  formação  profissional,  desde  o  nível  de  construção  da 

identidade do sujeito até sua inserção e engajamento a um processo, mais amplo, de educação, 

envolvendo as comunidades e sua articulação em uma rede, com diversos sujeitos, individuais 

e coletivos, que atuam no campo, numa malha educativa e reflexiva, que pode interferir, de 

forma conjunta, na construção política local.

A dificuldade de se pensar, a longo prazo, em termos da continuidade das ações de base 

que  nascem das  políticas  públicas,  é  uma das  questões  mais  sérias,  tanto  em termos  das 
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possibilidades  de avaliar  seu sucesso, como em termos de otimização do uso de recursos.

Ao todo, derivam do CTADS, pelo menos dois novos cursos técnicos (um em, Unaí 

outro  na  EFA  de  Padre  Bernardo),  a  COOPATEC  e  a  Rede  Territorial.  Sofrem  forte 

influência o projeto Unaí, as ações do CIRAD na região e outros projetos comunitários de 

desenvolvimento gerados pelos alunos como o PPP do assentamento Santa Clara, o Projeto 

Banco Real Unisol, PPP do assentamento Colônia 1, fora as profundas mudanças ocorridas na 

Escola  de  Unaí,  que  tornou-se  um  espaço  aberto  para  a  formação  e  capacitação  de 

agricultores. Entretanto, este conjunto de ações não chegaram a ganhar autonomia nem do 

ponto  de  vista  de  sua  gestão,  nem  do  ponto  de  vista  político  e  financeiro,  sendo  seu 

crescimento e sustentabilidade, tanto em termos de recursos humanos como financeiros, bem 

inferior às necessidades demandadas pela complexidade gerada.

Embora possamos notar ,na fala dos agentes sociais que acompanharam o processo mais 

de perto, uma visão mais clara das articulações que estavam emergindo desta construção, esta 

compreensão não se generalizou para os setores burocráticos e administrativos e em alguns 

casos, mesmo acadêmicos, das organizações.

A falta  de  compreensão  do  caráter  sistêmico  desta  organização  e  mesmo  as  outras 

demandas  geradas  para  que  este  sistema  se  auto-organizasse  como  um  sistema 

fundamentalmente  articulador  dos  processos  educativos  com  o  desenvolvimento  rural 

sustentável,  fez com que, do ponto de vista das políticas públicas, elas aparecessem como 

fragmentos desconectados ou superpostos de ações dissociadas, sendo os parâmetros para o 

seu  julgamento  de  natureza  burocrática  ou  vinculados  a  critérios  heteronômicos,  forjados 

dentro de cada órgão específico, ou de entidades financiadoras nacionais ou internacionais, 

sem  que  a  própria  lógica  impressa  pelos  sujeitos  daquele  “empreendimento”  à  sua 

transformação  fosse,  de  fato,  interpretada  e  considerada  numa  construção  integrada.

Por outro lado, a organização em redes que conectam, simultaneamente,  processos e 

espaços educativos e processos e espaços comunitários, pode acelerar a comunicação entre os 

sujeitos  e  a  construção  de  uma  linguagem comum,  de  uma simbologia  comum e  de  um 

imaginário integrado, centrado em objetivos comuns, construídos a partir do diálogo e troca 

de experiências entre seus participantes. Assim como os movimentos sociais criam suas redes 

de luta, as organizações produtivas criam suas redes empresariais e cooperativas, também o 

desenvolvimento  territorial  implica  na construção de redes de redes ou “redes trans”,  nas 

quais  os  mecanismos  dialógicos  são  instrumentos  fundamentais,  entendendo  diálogo  na 

perspectiva Morianiana, que incluiu as disputas (antagonismos e concorrências) próprias da 
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construção  territorial,  mas  também a  busca das  solidariedades  (complementaridades)  e  os 

permanentes  movimentos  que esses processos geram, garantindo uma alternância  contínua 

entre transformação e conservação, instituinte e instituído, necessária aos processos de auto-

organização.

Neste  sentido,  entendemos  que  uma  educação  transformadora  deve  facilitar  este 

processo e um dos caminhos pode ser a transformação das redes de representações de alguns 

aspectos chave da realidade, processo que pode se dar a partir da escola, embora ela, sozinha, 

não de conta de sua institucionalização.

Assim, é possível que a presença de alguns setores como os movimentos sociais neste 

processo, possa reforçar alguns aspectos importantes de sua construção e institucionalização 

que, neste caso, parecem ser identificados pelos participantes como pontos de fragilidade. 

Dentre eles podemos destacar o aprofundamento dos questionamentos ideológicos, colocando 

para os jovens diferentes visões de mundo, desenvolvimento, política e do próprio sentido da 

sua  realidade  e  o  maior  apoio  na  institucionalização  dos  processos,  que  garantam  a 

continuidade das ações.

No caso do CTADS, se após todo o processo, os alunos não encontrarem as condições 

concretas  para  que  as  novas  significações  se  manifestem,  para  exercer  sua  profissão  dar 

continuidade à sua formação, é provável que voltem à cidade ou encontrem outros espaços 

para  serem  absorvidos,  por  mais  sinceros  que  sejam  os  seus  discursos.

De qualquer forma, sabemos que a percepção que eles têm da realidade rural sofreu 

alterações, bem como a sua própria maneira de olhar a realidade.

Não sabemos, ao certo, como as características adquiridas interferirão na construção de 

sua trajetória. Mesmo que ele volte à cidade, volta modificado, suas competências são outras, 

sua autonomia aumentou.

Resta-nos  acompanhar,  em  pesquisa  posterior,  se  este  aluno,  mesmo  quando  não 

permanece  na  situação  para  a  qual  foi  preparado,  entra  num  processo  de  frustração  e 

acomodação como descrito por Silva (2004 p. 100) ou se é capaz de buscar outras alternativas 

para sua vida.

Não estamos, com isso, legitimando a ausência de políticas, muito menos a ideologia de 

que o aluno se tornou mais competitivo no mercado urbano ou rural, apenas levantamos a 

questão para que possamos acompanhar o processo e verificar se, ao não encontrar o espaço 

adequado,  o  prejuízo  será  tão  grande  para  ele  como  para  as  comunidades  de  onde  eles 

evadirem.
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Silva (2004), na sua pesquisa, aponta a migração sazonal dos jovens de Chapada do 

Norte  para  as  agroindústrias  de  São  Paulo  ou  Sul  de  Minas  Gerais  como  alternativa 

encontrada para complementação de renda.

Segundo a autora,

“percebe-se que alguns jovens convivem com o conflito- o desejo de 
autonomia que se expressa na possibilidade de ir e vir, de ter seu próprio 
dinheiro para realizações individuais versus o sonho de realizar-se através do 
que é o modelo familiar local.” (SILVA 2004, p. 103).

Assim,  a possibilidade de encontrar uma condição que lhe permita, simultaneamente, 

uma capacitação de qualidade, uma oportunidade de construir uma condição de ser respeitado 

na comunidade e, ocupar um espaço social de extrema importância para a consolidação da 

agricultura familiar dos assentamentos, pode refletir numa nova configuração do espaço da 

juventude no cenário social do campo.

A participação  de  novos  sujeitos  sociais  em novos  processos  desta  natureza,  bem 

como a continuidade dos processos formativos  e o apoio a ação efetiva dos alunos e sua 

incorporação como técnicos são aspectos fundamentais para a sustentabilidade do que já foi 

desenvolvido até o momento.

Por último, podemos refletir que o devir social histórico, em cujo projeto se engaja a 

educação do campo, é aquele a que se refere Castoriadis (1986, p. 107-111), quando fala em 

construção de um projeto de autonomia pessoal e coletiva onde a sociedade, a partir de seus 

indivíduos  e  grupos,  possa ampliar  a  sua  consciência  sobre a  própria  forma  como ela  se 

institui e possa se auto-produzir, num processo constante de criatividade de seu imaginário 

radical e social, compreendendo exatamente que a desordem revolucionária é parte integrante 

do processo de auto-organização.

O caráter transformador, nesta experiência, passou, para os jovens, pela possibilidade 

de  construção  da  identidade  rural  a  partir  da  profissionalização,  desconstruindo  os 

preconceitos em relação ao rural urbano, fazendo o movimento apontado por Molina e Jesus 

(2004) de

 “fortalecer a identidade e autonomia das populações do campo e conduzir o 
povo do Brasil a compreender que há uma não-hierarquia mas 
complementaridade: cidade não vive sem campo que não vive sem cidade.” 
Molina e Jesus 2004 p.68)

Consideramos ainda relevantes, as mudanças no próprio sentido e importância dadas 

ao  conhecimento,  à  educação  no  processo  de  construção  social,  na  compreensão  dos 
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processos pedagógicos e das representações de educação (capacidade de crítica e autocrítica, 

mudança na forma de enxergar a educação e de viver as relações educativas) e na vontade dos 

alunos de continuarem estudando.

Outro aspecto importante de mudança passa pelas representações das parcerias, como 

o grupo enxergou as ações de apoio dentro e fora da escola, como construiu suas relações com 

os outros sujeitos, implicando numa complexificação da sua visão de mundo e de si mesmos e 

alargamento  do  seu  imaginário  em  relação  ao  mundo  rural  e  as  próprias  relações  entre 

educação, técnica e ética e mesmo como reorganização das redes de relações simbólicas das 

instituições no sentido da retomada, pelos homens sociais, de suas instituições, a cada vez que 

elas se autonomizam (Castoriadis  2000, p. 120),  ação que pudemos acompanhar,  mais de 

perto, nas transformações produzidas na escola.

Uma última consideração que podemos levantar ,com relação à experiência analisada, 

é que, ela se situa dentro de um movimento limite entre abrir a Educação do Campo para a 

construção  instituinte  de  um  grupo,  ampliando  a  polissemia  de  seus  sentidos  sociais  e 

produzindo novos sentidos de transformação, não necessariamente no caminho original e, a 

exigência de uma institucionalização que pode roubar-lhe a novidade e vê-la sucumbir  na 

formação  instituída.  O  grande  desafio  foi  como  deixar  que  a  novidade  ganhasse  novos 

sentidos, incorporando novos parceiros e ampliando seu Universo de debate , abrindo mão de 

sua total determinação, sem que ela perdesse o essencial naquilo que a caracterizava como 

novidade e que, em última instância foi a razão primeira de sua existência.

Consideramos que, apesar de alguns aspectos de fragilidade na construção, o CTADS 

pode ser  caracterizado como uma experiência  de  Educação do Campo cuja  incompletude 

demandaria  uma  continuidade  tanto  do  processo  formativo  dos  estudantes  como  da 

organização do sistema que se construiu ao seu redor e cujo objetivo, em última instância, é 

articular e fortalecer as relações entre educação e parcerias na construção do desenvolvimento 

sustentável do Sertão Mineiro Goiano.
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