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RESUMO 

Constitui-se intenção central deste estudo analisar o modo como se estabeleceram as relações 

entre técnicos do Estado e pequenos produtores rurais assentados em Áreas de Assentamento 

da Reforma Agrária do Ceará, explicitando os encontros e, ou confrontos de suas práticas, 

seus saberes e sua articulação com a questão do poder, identificando ao mesmo tempo as 

possibilidades e os limites da construção de uma práxis educativa entre esses sujeitos e 

agentes. A escolha deste objeto de estudo está referenciada no percurso prático e teórico que 

vivi na Secretaria da Educação do Estado e em outras experiências profissionais junto aos 

pequenos produtores rurais assentados e suas organizações associativas. A reflexão 

teórico/prática empreendida teve como campo de observação uma experiência concreta – a 

implementação do Programa de Apoio à Gestão de Organizações de Pequenos Produtores 

Rurais – que se desenvolveu no espaço geográfico e político de áreas de assentamento, no 

período de novembro de 1993 a julho de 1994. O Programa foi o resultado de uma história de 

luta dos assentados junto a instituições públicas, na tentativa de viabilizar um processo de 

cooperação técnico-administrativa compatível com seus interesses e necessidades. Para 

empreender a análise do objeto de estudo, busquei como suporte teórico-metodológico a 

contribuição de algumas categorias e concepções marxistas ou que compartilham dessa 

interpretação, como Estado, trabalho, práxis, saber social e poder, instrumentos fundamentais 

para a compreensão mais global do homem como sujeito de sua história e das relações que 

estabelece entre os demais homens e estes com a realidade. Considerando que a práxis 

educativa é uma dimensão da práxis humana, pontuei como achados deste trabalho os espaços 

potencializadores dessa práxis. Processos educativos se gestaram ao longo dos encontros e 

desencontros de práticas, de saberes e poderes, entre assentados e técnicos e destes com as 

instituições que fomentaram o Programa, e legitimaram a presença do Estado. Não apenas os 

encontros (caminhos), mas as oposições de práticas, saberes e poderes (descaminhos) 

traduzem a potencialidade de construção de uma práxis educativa, cujas sementes tiveram na 

experiência do Programa de Apoio um solo fértil para sua germinação.  

 

Palavras-chave: Pequenos produtores rurais assentados. Técnicos do Estado. Programa de 

Apoio. Reforma Agrária. Áreas de Assentamento. Práxis educativa. Estado. Saber social. 

Poder. Trabalho. 

 



 

ABSTRACT 

It constitutes the central intent of this study to examine how relations were established 

between the technicians of the State and smallholder rural settlers settled in Areas of 

Settlement Land Reform of Ceará, explaining the encounters and/or confrontations of their 

practices, their knowledge and their  articulation with the power question, identifying both the 

possibilities and the limits of the construction of an educational praxis between these subjects 

and agents. The choice of this object of study is referenced in the practical and theoretical 

path that I lived in the Secretaria da Educação do Estado and in other professional experiences 

along the smallholder rural settlers and their membership organizations. The theoretical / 

practice reflection had undertaken as observation field a concrete experience - the 

implementation of the following program: Programa de Apoio à Gestão de Organizações de 

Pequenos Produtores Rurais - that was developed in the geographical and political space 

settlement areas, from November 1993 to July 1994. The program was the result of a history 

of struggle of the settlers with public institutions in an attempt to enable a process of technical 

and administrative cooperation compatible with their interests and needs. To undertake the 

analysis of the object of study, I sought as a theoretical-methodological support the 

contribution of some marxist categories and conceptions or those that share this interpretation, 

as State, work, praxis, social knowledge and power, essential tools for a more global 

understanding of man as the subject of his history and of the relationships that he establishes 

between other men and them with reality. Whereas the educational praxis is a dimension of 

human praxis, I pointed out as discoveries of this study, the potentiating spaces of this praxis. 

Educational processes gave birth over the comings and goings of practices, knowledge and 

powers, between settlers and technicians and those with institutions that fostered the Program, 

and legitimized the presence of the state. Not only the meetings (paths), but the oppositions of 

practices, knowledge and powers (waywardness) translate the potentiality of construction of 

such an educational praxis whose seeds had in the experiment of the Support Program, a 

fertile soil for germination. 

 

Keywords: Smallholder rural settlers. Technicians of the State. Support Program. Agrarian 

Reform. Areas of Settlement. Educational praxis. State. Social knowledge. Power. Work.
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INTRODUÇÃO 

As áreas de assentamento1 da reforma agrária, além do conceito legal ou jurídico, 

ou de significar poucos ou muitos hectares de terra desapropriados e benfeitorias garantidas, 

além do mato, da pedra, da poeira, do sol e sempre muito pouca água, constituem-se um 

espaço de luta, de resistência, de sobrevivência, de perdas, de ganhos, de sonhos e de muitas 

esperanças dos sujeitos que lutam pela terra. 

Nesse cenário de vida (e de morte também), circulam os camponeses assentados, 

proprietários, em tese, das terras desapropriadas e denominados de pequenos produtos rurais. 

Ao lado destes assentados, formados desde crianças nas “dificuldades da vida do campo”, 

circulam de quando em quando outros atores, aliás, diferentes atores, que às vezes ajudam os 

camponeses em suas andanças, outras atrapalham as caminhadas. Entre estes, situam-se os 

técnicos2, normalmente formados nas “faculdades da vida da cidade”, vinculados às diversas 

instituições estaduais e federais responsáveis diretas pela assistência técnica e financeira a 

essas áreas. 

No Estado do Ceará, especialmente a partir do Plano Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA 1985/1989) e seu congênere em nível de região: o Plano Regional de 

Reforma Agrária, de igual período, vários latifúndios foram desapropriados (muitos por 

conflitos sociais) para fins de reforma agrária no Estado. Com base nas desapropriações3, 

                                                           
1  Uma área de assentamento é uma unidade jurídica, constituída legalmente através de um processo de 

desapropriação, compra e venda, doação, arrecadação de terras, efetivado pelo governo federal ou estadual, via a 

política de Reforma Agrária vigente. Por outro lado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) considera, também, uma área de assentamento como um Projeto de Assentamento (PA), quando além 

de uma unidade jurídica, passa a ser uma unidade econômica, social e política. Cria-se o PA ao serem as famílias 

assentadas legalmente. O PA é uma unidade produtiva de natureza econômica, no qual se desenvolvem 

atividades ligadas à agropecuária, podendo, ainda, realizar atividades de prestação de serviços, geradoras de 

renda para o assentamento. A unidade produtiva organizada pressupõe a existência de um Plano de Ação, que 

orienta o funcionamento das diversas atividades econômicas e onde estão definidas as formas de exploração e 

destinação das terras. A unidade jurídica existe ao se criar uma Associação ou Cooperativa, com poderes para 

representar formar e legalmente o PA, na defesa dos interesses comuns dos assentados, assumindo, portanto, 

diferentes funções no tocante à organização e ao funcionamento do assentamento, tais como: organizar o 

processo produtivo; prestar serviços (beneficiamento da produção, comercialização, treinamento, turismo e 

outros); articular-se com entidades públicas e privadas; e reivindicar junto aos órgãos públicos. Finalmente, a 

definição da forma de titulação da terra desapropriada está diretamente relacionada com o sistema de exploração 

definido pelo assentamento: individual, misto e comunitário. Na forma de exploração mista, coexiste na área o 

sistema individual e coletivo, que é a forma mais encontrada atualmente nos assentamentos. Construindo o 

Assentamento - A Reforma Agrária em Marcha, MAARA/INCRA. – Fortaleza, dezembro/93. 
2  Os técnicos que atuam nos órgãos públicos, voltados para Reforma Agrária, são profissionais de 

diversas áreas, com certa predominância da área agronômica (nível superior e médio), mas também da medicina 

veterinária, economia, administração, contabilidade, engenharia civil, alguns da pedagogia e sociologia, entre 

outros. Enfim, funcionalmente são servidores públicos, alguns voltados para a essa área por opção e 

compromisso, outros pela contingência do emprego. 
3  Segundo dados do INCRA e do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE), foram 

desapropriados 55 imóveis rurais, no Estado, atingindo uma área de 136.600 ha e envolvendo 2.839 famílias. 

Pelos processos de compra e venda, no mesmo período, foram transformados em áreas de assentamento mais 2 
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essas áreas foram alvo de diversas ações por parte dos órgãos públicos, no intuito de apoiar o 

processo organizativo e produtivo das famílias assentadas. Essas ações incidem basicamente 

na implementação de atividades de assistência financeira e técnica. Na assistência financeira, 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), viabiliza os primeiros 

créditos de implantação (normalmente de forma assistemática, devido à própria burocracia do 

órgão, com os problemas habituais de atraso na liberação e repasse dos recursos financeiros), 

criados para dar condições de trabalho às famílias e apoiar a retomada ou início das atividades 

produtivas, a exemplo do crédito alimentação que visa à compra de gêneros alimentícios, 

corresponde a 80% do salário mínimo e é distribuído por um período de 3 a 6 meses. 

Adquirindo uma infraestrutura básica, os assentamentos passam a contar com os créditos de 

investimento4. Na área da assistência técnica (também realizada de forma pontual) os técnicos, 

ou assessores técnicos como são chamados, apoiam o processo de organização e tentam fazer 

o acompanhamento da aplicação dos recursos. 

A assistência técnica, ao lado da escassez de recursos financeiros, tem se 

constituído um dos problemas cruciais enfrentado pelos assentados para organizar sua 

produção com maior produtividade e rentabilidade econômica, capaz de tornar o 

assentamento uma unidade produtiva autossustentável.  

Desde 1991, os assentados organizados em cooperativas de produção 

agropecuária inseridas no Sistema Cooperativista dos Assentados5 (SCA), instituído pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), vinham se mobilizando e 

reivindicando junto aos órgãos federal e estadual para conquistar um tipo de assistência 

técnica diferenciada, que atendesse às suas necessidades e peculiaridades. Em 1993, depois de 

um árduo processo de negociações junto ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da 

Reforma Agrária (MAARA), ao INCRA, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), e 

                                                                                                                                                                                     

imóveis, somando 849 ha e beneficiando 29 famílias; da mesma forma, pelo processo de doação, mais 4, com 

9.032 ha e envolvendo 236 famílias; e arrecadados mais 4 imóveis, de 3.454 ha e beneficiando 87 famílias. Total 

de imóveis: 66; hectares: 150.017; e famílias: 3.231. A média anual respectiva foi de 16 imóveis; 37.504 ha e 

808 famílias. Martins, Mônica. In: Os desafios da cooperação, 1994, p. 24. 
4  Os créditos de investimento são: O Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) e o 

Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Nordeste (FNE). Os recursos do PROCERA são oriundos do 

orçamento do INCRA. Os recursos do FNE são oriundos da receita do Tesouro Nacional, assim distribuídos: 

1,8% da arrecadação líquida do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Do 

total destes recursos, 10% são destinados às áreas de assentamento. O financiamento se destina para custeio e 

investimento. (INCRA, 1993). 
5  O Sistema Cooperativista dos Assentados é a organização do Setor de Produção e Comercialização do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Sua grande meta é organizar cooperativas nos 

assentamentos, entendendo que esta forma representa um salto de qualidade e uma etapa superior de organização 

da produção dos assentados. Propõe-se a desenvolver cooperativas em três níveis: - na base: cooperativas de 

produção e comercialização; no nível de estado: criar as centrais estaduais; e no nível nacional: a confederação 

nacional das cooperativas (criada em maio de 1992: CONCRAB - Confederação das Cooperativas de Reforma 

Agrária do Brasil). (Caderno de Formação nº 20 – MST, 1993). 
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mediado pela Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do Ceará (CCA6), cria-se o 

Programa de Apoio à Gestão de Organização de Pequenos Produtores Rurais (Programa de 

Apoio ou simplesmente Programa), experiência piloto de assistência técnica aos assentados, 

por intermédio da implementação de um Módulo Experimental. 

Este Módulo desenvolveu-se, oficialmente, no período compreendido entre fins de 

novembro de 1993 e meados de 1994, fruto de um Convênio assinado entre a CCA e uma das 

instituições financiadoras da proposta global – o BNB. Foi implementado em 04 (quatro) 

municípios do Estado. Em Itarema (Região do Litoral Norte), beneficiando os assentamentos 

Lagoa do Mineiro e Salgado Comprido; em Itapipoca (Região do Litoral), abrangendo os 

assentamentos Mulungu, Macaco e Taboca-Laginha; em Monsenhor Tabosa (Região do 

Sertão Central), envolvendo os assentamentos Santana, Bargado, São Manuel, Vista Alegre e 

as comunidades vizinhas de João Lopes/Ciclista, Tourão, Viração e Santana dos Domingos; e 

em Madalena (Região dos Sertões), atingindo o maior assentamento do Ceará: 25 de Maio. 

No discurso dos produtores rurais, o Programa foi o resultado de um processo de 

luta, de muita mobilização e organização, que contou com a participação efetiva do MST e o 

respaldo do SCA. 

No discurso das instituições que conceberam a proposta do Programa e 

responderam pelo aporte de recursos financeiros que o viabilizaram, tratava-se de uma 

política institucional voltada para apoiar o desenvolvimento autossustentado das áreas de 

reforma agrária, consequência de outro Programa do MAARA em desenvolvimento: o 

Programa de Apoio às Áreas de Reforma Agrária (PROARA). Ainda que sua principal 

característica tenha sido a de facultar aos pequenos produtores a responsabilidade pela 

definição do tipo de assessoria técnica e pela escolha dos técnicos que melhor conviessem às 

necessidades do assentamento, inclusive a coordenação e o acompanhamento das ações do 

Programa, as instituições governamentais determinaram em grande parte os rumos do 

Programa de Apoio. 

                                                           
6  A CCA é uma entidade representativa de todos os assentados que estão diretamente vinculados ao SCA. 

Congrega três Cooperativas de Produção Agropecuária (CPA) e inúmeras associações de assentados no Ceará. 

Foi fundada em maio de 1991 e, apesar de sua estrutura formal ser a tradicional, a gestão é exercida por um 

colegiado de direção. O objetivo básico de uma Central é o de coordenar as operações de venda em conjunto da 

produção agropecuária das CPA e associações, bem como suas compras de produtos e insumos. As CPA são 

organismos mais complexos, estruturados através de setores de atividades. Têm como função organizar 

coletivamente a produção e a comercialização e criar agroindústria. Normalmente são geridas por uma direção, 

conselho de representantes e assembleias gerais. Podem se associar homens, mulheres e jovens acima de 16 

anos. O uso da terra é feito, de forma geral, através do sistema misto: coletivo e individual. As associações, por 

sua vez, têm como característica básica a prestação de serviços de comércio e transporte etc. e o 

encaminhamento das reivindicações da comunidade. Existem nos assentamentos mais de 500 associações. 

(Caderno de Formação nº 20 – MST, 1993). 
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Neste cenário, brevemente traçado, é que se define o objeto central deste estudo: a 

relação entre os saberes e as práticas dos pequenos produtores rurais (usuários diretos dos 

serviços e gestores, em tese, do Programa) e dos técnicos assessores (selecionados pelo 

Programa e agentes de sua implementação), e sua articulação com a questão do poder. Com 

base no pressuposto de que técnicos e produtores detêm e desenvolvem saberes que são de 

tipo e qualidade diferenciados, interessa explicitar o modo como esses saberes e práticas se 

cruzaram nas relações sociais de trabalho estabelecidas ao longo do desenvolvimento do 

Programa de Apoio e em que medida se encontraram/complementaram e/ou se confrontaram. 

E nesses caminhos e descaminhos, verificar as possibilidades e limites de ocorrer uma práxis 

educativa entre esses sujeitos.  

O esforço de análise, na direção aqui apontada, traduz-se na busca de algumas 

alternativas de respostas para as seguintes proposições: 

a) considerando que a relação entre técnicos e pequenos produtores rurais é 

marcadamente assimétrica, porém pedagógica, por que e como ocorreram e se 

expressaram os encontros e/ou confrontos de práticas, de saberes e de poder 

entre esses sujeitos? 

b) entendendo que se estabeleceu uma teia de relações entre as várias instâncias 

que efetivaram o Programa de Apoio e, em particular, entre técnicos e 

pequenos produtores assentados, de que forma esses encontro e/ou confrontos 

de práticas, de saberes e de poder contribuíram para a afirmação da identidade 

social e política dos assentados e da construção de seu projeto de vida e 

trabalho? 

c) e, finalmente, diante da suposição de os técnicos poderem assumir um papel de 

educadores, de intelectuais orgânicos, política e tecnicamente comprometidos 

com a organização social e produtiva dos pequenos produtores assentados e 

com a reforma agrária, quais as possibilidades e limites, os caminhos e 

descaminhos da construção de uma práxis educativa nessas relações? 

A necessidade de refletir sobre a relação saber/poder entende-se como a busca de 

iluminar, com o apoio de algumas ferramentas teóricas, a reinserção dessa problemática numa 

dimensão concreta – uma experiência vivida entre sujeitos e agentes sociais concretos. 

Necessidade que traz a marca, ainda, de resgatar e elevar à condição de objeto de estudo, 

como um compromisso político, o saber/fazer/poder dos pequenos produtores rurais 

assentados, bem como o saber/fazer/poder dos técnicos, na perspectiva de evidenciar os 

limites e as possibilidades de seu trabalho junto a essa categoria de trabalhadores rurais. 
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Considero fundamental destacar que a formulação deste objeto de estudo é resultado de minha 

experiência de vida e trabalho junto a uma instituição educacional – Secretaria da Educação 

do Estado do Ceará (SEDUC) e junto a técnicos de outras instituições, que desenvolvem 

ações em áreas de assentamento – Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária (SEARA), do 

Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE) e INCRA, bem como junto a 

movimentos e organizações associativas de pequenos produtores e trabalhadores rurais sem 

terra. 

Diante do exposto, faz-se necessário delimitar e explicitar alguns conceitos e 

categorias temáticas que balizaram a apreensão do objeto em foco. 

A categoria práxis constitui eixo fundamental neste estudo, porque dá substância e 

significado ao conceito de educação como práxis educativa. Ao analisar as relações que se 

estabeleceram entre técnicos/agentes e pequenos produtores rurais assentados, busquei 

identificar em que medida essas relações se constituíram em um processo educativo ou não. 

Nesse sentido, tornou-se importante atentar para outra dimensão dessa possível práxis 

educativa: evidenciar as relações de poder gestadas nessa relação pedagógica que tanto podem 

reproduzir relações de poder autoritárias, dominadoras, centralizadoras como fortalecer a 

construção de relações de democratização desse poder entre pequenos produtores. 

O conceito de práxis tornou possível também discutir a dimensão teoria e prática 

que envolveu todo o processo de concepção e desenvolvimento do Programa de Apoio, 

considerando o discurso e as práticas dos técnicos/agentes e instituições financiadoras, bem 

como dos pequenos produtores rurais. 

Na busca de identificar categorias que possibilitassem confrontar ou ratificar os 

conceitos centrais que norteiam este estudo, procurei, a partir do entendimento de práxis 

social e de práxis educativa, refletir sobre a categoria de saber social, como instrumento capaz 

de poder evidenciar os saberes que se inter-relacionam entre técnicos/agentes e pequenos 

produtores rurais. Nessa perspectiva, busquei compreender a racionalidade subjacente a esses 

saberes, as diferentes lógicas que o marcam. Supondo tratar-se a relação entre técnicos e 

camponeses de uma relação pedagógica e educativa, procurei verificar as possibilidades 

concretas de, nessas relações, ocorrer uma troca de saberes ou se construir um espaço para a 

elaboração/apropriação de ‘novos saberes’. Nesse sentido, então, seria possível ocorrer um 

diálogo entre saberes? E em que medida esses saberes referenciam e demarcam uma 

identidade social e política dos sujeitos em relação? 

A categoria saber social está sendo aqui entendida em sua profunda 

articulação/vinculação a uma prática social específica – a possível práxis educativa entre 
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sujeitos sociais determinados e situados: pequenos produtores rurais assentados e 

técnicos/agentes, responsáveis pelo desenvolvimento de ações de cooperação técnica junto a 

organizações associativas desses assentados. 

Eleger a categoria saber social como ferramenta de análise, permitiu aguçar a 

percepção da possível emergência das formas de dominação e resistência que podem ocorrer 

no confronto de saberes. Supondo que esse confronto não é apenas um desencontro cultural, 

mas que guarda, em última instância, uma estreita relação com a questão política e econômica 

da classe a que pertence cada grupo ou categoria dos sujeitos envolvidos no Programa, torna-

se fundamental identificar a forma de saber que impulsiona e expressa a dominação e a 

resistência em ambos. 

O esforço que se fará a seguir consiste em dar conteúdo aos conceitos e às 

categorias acima enunciados. Se a escolha de determinadas categorias e conceitos não é um 

ato aleatório, neutro, de quem investiga. Não se trata, por outro lado, de uma camisa de força 

capaz de “adequar” o real às categorias eleitas. Isto porque o movimento de construção dos 

conceitos e categorias tem como primeiro momento o real como ponto de partida. 

Junges (apud Oliveira, 1995) reconhece no conceito de práxis duas dimensões: a 

práxis produtiva e a práxis interativa. São duas expressões de categorias da única práxis 

humana, duas maneiras de o homem relacionar-se com a realidade. 

Por práxis produtiva entende-se a maneira pela qual o homem intervém na 

natureza para transformá-la em bem de consumo que possibilite sua reprodução material, pela 

satisfação de suas necessidades básicas. Na práxis interativa, o homem se confronta com seus 

semelhantes e com as estruturas que sustentam as diferentes formas de suas relações sociais. 

Estas duas dimensões da práxis humana estão mutuamente imbricadas. 

Esta imbricação é assim explicitada pelo autor: 

 
 “Não existe o homem só do trabalho ou da práxis produtiva e o homem só da 

interação comunicativa ou práxis social. Todo trabalho é também interação 

comunicativa e esta leva sempre a alguma forma de trabalho... A práxis produtiva, 

quando procura projetar uma forma a ser aplicada ao dado material, necessita 

expressar e comunicar este projeto, e isto é interação comunicativa. A práxis social, 

quando tenta interpretar e comunicar a realidade através da linguagem, chega a 

conclusão de que é preciso fazer algo ou produzir algo em relação ao dado 

situacional, e isto a reenvia para o trabalho”. (Junges, apud Oliveira, 1995, p. 74) 

 

Decorre daí um aspecto fundamental a ser retomado no interior do conceito de 

práxis. O trabalho não pode ser tomado isoladamente como o horizonte categorial fundante do 

modo de existência do ser humano, visto que o contexto prático é um contexto 

linguisticamente mediado. Assim, o processo de entendimento é mediatizado pela linguagem. 
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Oliveira (1995) afirma que: 

 
“falar é criar o mundo do sentido: este mundo emerge agora como o mundo onde 

sujeitos interagem na busca de um consenso racional. Na fala, os homens 

estabelecem relações consigo mesmo, com a natureza, com a comunidade humana; 

com a sociedade e sua história; numa palavra: com a totalidade da realidade”. 

 

O discurso emerge, então, como a problematização da vida: assume-se uma 

postura reflexiva diante de todo e qualquer dado. O discurso é mediação de racionalidade. 

Esta reflexão remete, consequentemente, à relação teoria e prática. No terreno das 

ciências empírico-analíticas, essa relação é “reduzida ao grande objetivo da racionalização, 

isto é, o controle sobre os processos da natureza e da sociedade: a função social da teoria é o 

controle do aumento técnico” (Oliveira, 1995, p. 87). As questões que emergem da vida dos 

homens e que não são capazes de um tratamento técnico, não podem ser racionalmente 

consideradas. A racionalização da vida humana se entende como uma tecnologia reguladora 

de todas as dimensões da vida dos homens. Tudo se reduz à análise científica e ao 

planejamento técnico. Mesmo que a teoria esteja intimamente ligada à práxis, tanto uma como 

a outra são interpretadas na ótica do horizonte tecnológico. Todos os interesses da práxis 

humana são submetidos ao interesse fundamental na eficiência das ações e na economia das 

ações. 

Embora não seja com essa perspectiva que se elegeu o conceito de práxis, em que 

o homem é submetido à lógica da racionalidade do controle e da manipulação e passa a fazer 

parte integrante do próprio aparato técnico, é oportuna a reflexão no sentido mesmo de 

identificar em que medida o Programa de Apoio desvela, na esfera do discurso e da prática, 

essa preocupação com o triunfo da racionalidade tecnológica, no qual a economia dos meios e 

a eficiência se transformam nos únicos valores de todo o processo. A relação entre teoria e 

prática, nesta perspectiva, passa a ser uma relação meramente técnica. 

Ao contrário, pretende-se examinar a relação teoria e prática na esfera do ético e 

do político. Assim, nesta perspectiva a teoria “emerge do mundo prático das interações 

sociais, ou seja, do mundo do entendimento entre os homens, dos costumes, e das instituições 

que regem a vida humana” (Oliveira, 1995, p. 97). A teoria, por conseguinte, se faz em função 

da práxis. E ambas – teoria e prática – se vinculam em função da liberdade e a partir da 

liberdade. Prática teórica e prática experimental. 

A práxis educativa, uma dimensão fundamental da práxis humana, tem como 

lócus de sua produção não apenas a escola, mas também as práticas produtivas e política. 

Trata-se de uma categoria macrossocial e que tem como referência mais ampla “as 
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contradições sociais que delimitam as possibilidades e limites da produção, sistematização, 

apropriação e difusão do saber pelas diferentes classes sociais”. (Grzybowski, 1986, p. 49, 

apud Damasceno e Therrien, 1992, p. 29) 

A produção da existência humana é um processo onde interagem dialeticamente 

homem e mundo, sujeito e objeto. A humanidade se constrói material e espiritualmente nessa 

relação fundamental, que é social e histórica. No processo de agir sobre o mundo e fazer-se 

homem, este realiza não só uma ação instrumental, na medida em que procura apropriar-se do 

mundo, dominar suas leis e fenômenos, submetê-los; como pratica uma ação comunicativa ou 

práxis comunicativa, onde a busca é a comunicação entre sujeitos: a linguagem como 

“mediação entre os sujeitos sobre o sentido de algo real”. (Oliveira, 1986, p. 18) 

Dessa relação fundamental constrói-se o saber que é a mediação da ação, 

porquanto a possibilita e explica, e a ação surge, então, como expressão desse saber. Ora, 

pode-se conceber a educação dentro desta perspectiva mais abrangente que é o fazer-se 

humano. A educação seria, portanto, “o processo, através do qual, o homem conquista uma 

forma própria de ser homem” (Saviani, 1980, p. 39) e cuja natureza só poderá ser 

compreendida a partir da compreensão da natureza humana. 

Ao conceber a educação como “um fenômeno próprio dos seres humanos”, 

Saviani afirma que “ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho, 

bem como é, ela própria, um processo de trabalho” (Saviani, 1991, p. 20). Situa este autor a 

educação no conjunto da produção humana, distinguindo-a, porém, na categoria de produção 

do trabalho não material, já que se trata da “produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, 

hábitos, habilidades e atitudes”. Ou seja, “a produção do saber, seja do saber sobre a natureza, 

seja do saber sobre a cultura”. Diferencia ainda a educação dentro da categoria de trabalho 

não manual, uma vez que “[...] as atividades do trabalho educativo não operam a divisão entre 

o produto e o ato da produção: ato de produção e o ato de consumo se imbricam” (Saviani, op. 

cit., p. 20) 

Com base nestas reflexões, verifica-se não só a profunda vinculação da educação 

com o processo de produção do homem, como a estreita relação educação/saber, 

conhecimento. Para Marques (1989), “o campo último a que se vincula a educação na 

qualidade de fenômeno fundamental da vida humana em sociedade é o campo do 

conhecimento”. Por isso, afirma Marques, pensar frontalmente a educação é pensar o saber 

humano no interior dos processos e das relações em que ele se produz/reproduz, no âmago da 

reprodução do mundo social humano. Por conseguinte, há uma reciprocidade entre a educação 

e o mundo do conhecimento. Conclui, acrescentando: 
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“Se a educação pressupõe o conhecimento sem o qual não existiria, por seu lado o 

conhecimento necessita reproduzir-se e reativar-se em novos sujeitos com outras 

objetivações, do contrário não teria nem o enraizamento na história vivida pelas 

sucessivas gerações, nem sua própria continuidade”. (Marques, 1989, p. 18) 

 

Revela-se dessa indissociabilidade da história do conhecimento e da história da 

educação seu caráter dialético, expressa na exata medida em que ambos os campos respondem 

histórica e socialmente aos desafios concretos que os homens precisam enfrentar, nos 

diferentes estágios de sua produção material, na vida em sociedade. E na medida em que, 

também, ao responder a essas exigências, vão sofrendo alterações e se transformando ao 

longo da história e da produção social humana. 

As diferentes formas de conceber o processo de educação e da produção do 

conhecimento, do saber, ao longo da história humana, têm a ver com o modo como os homens 

se organizam para produzir sua existência material, com o desenvolvimento das forças 

produtivas e o tipo de relações de trabalho e de produção que foram criadas. Há, assim, 

determinações mútuas entre trabalho, conhecimento e educação, entre o contexto histórico-

concreto dos homens e as ideias, os valores e conhecimentos aí produzidos. Isto leva à 

reflexão de que à medida que o processo da produção material e da produção do 

conhecimento passa a configurar-se na indústria dividida entre operações parciais e 

intermediada pelo capital, dá-se a desintegração e a desarticulação do trabalho diferenciado e 

parcializado, dicotomizado entre o saber e o fazer. A produção do conhecimento vinculada à 

produção capitalista faz com que o conhecimento, ao mesmo tempo em que comanda o 

desenvolvimento de novas tecnologias, passe também a ser impulsionado pelos interesses e 

pela lógica materializada nas máquinas e aparelhos. “Isto faz com que o conhecimento seja 

produzido, distribuído e utilizando como mercadoria, monopolizado e manipulado em forma 

de privatização ao mesmo tempo econômica e cultural”. (Marques, 1988, p. 20) 

Por outro lado, são estes mesmos trabalhadores parcializados em seu saber e fazer 

que buscam a escola como forma de acesso ao saber sistematizado, à cultura, e à compreensão 

dos dinamismos sociais e das condições de vida e trabalho da própria classe. 

O conceito de educação aqui adotado ultrapassa, portanto, os limites do que se 

entende por instrução: aquisição de determinados conteúdos e certas práticas para o exercício 

das funções específicas na vida social (instrução material/formal). A educação como práxis 

educativa dá um rumo à instrução. É, por outro lado, conforme afirma Oliveira: 

 
“a aprendizagem de um relacionamento junto com o todo da vida humana, uma 

ajuda para que o homem possa encontrar seu lugar no todo da realidade. A educação 
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é precisamente o processo através do qual o homem toma consciência desta 

totalidade como condição de possibilidade de sua autorrealização como homem”. 

(Oliveira, 1995, p. 109 e 110) 

 

Para compreender o papel dos técnicos em suas relações com os pequenos 

produtores rurais assentados, elegi a categoria de intelectual orgânico, baseada na concepção 

gramsciana. Isto porque entendo que estes técnicos podem exercer uma função que extrapola 

os limites do saber/fazer restritos aos espaços institucionais. Daí, também, a necessidade de 

situá-los enquanto sujeitos pertencentes a uma determinada classe social, diferenciando-os dos 

pequenos produtores rurais, camponeses pertencentes à outra classe. 

Esta dissertação encontra-se organizada em quatro ‘pilares’ centrais. No primeiro 

– A prática como ponto de partida – busco registrar o meu percurso teórico/prático no 

sentido de desvelar os espaços onde fui gestando o meu objeto de estudo. Trata-se, portanto, 

de uma tentativa de recuperar criticamente os caminhos por onde andei e que foram 

determinantes na opção que fiz para este estudo. 

No segundo ‘pilar’ – O percurso teórico – desenvolvi algumas reflexões teóricas 

que servirão de base para as análises que empreendo em relação ao objeto deste estudo. 

Abordei alguns pressupostos teóricos, filosóficos e sociológicos subjacentes aos conceitos e 

categorias balizadoras dos caminhos que delinearam e explicitaram o referido objeto. 

Destacam-se como categorias fundamentais, portanto: práxis, práxis educativa, conhecimento, 

saber e poder. 

O terceiro e o quarto ‘pilares’ – A Trajetória Teórico/Prática e A relação entre 

pequenos produtores rurais assentados e técnicos: possibilidades e limites na construção 

de uma práxis educativa – empreendem o movimento dialético da unidade teoria e prática, 

do conhecimento e ação, do saber e fazer. Nesta direção, mergulho nos discursos, nas práticas 

e nos saberes que configuraram o Programa de Apoio. Evidencio as relações de encontro e/ou 

confronto de saberes, práticas e poderes que técnicos e pequenos produtores rurais 

vivenciaram, tentando identificar as possibilidades e limites da construção de uma práxis 

educativa entre esses sujeitos historicamente situados e datados. 

Caracterizo este trabalho de investigação no âmbito da pesquisa ou das análises 

qualitativas, que utilizam, portanto, técnicas qualitativas de investigação. 

Segundo Cardoso (1986), “a interpretação que se constrói sobre análises 

qualitativas não está isolada das condições em que o entrevistador e o entrevistado se 

encontram”. No caso deste estudo, mais do que uma observadora participante, fui uma 

participante observadora e ativa. Como técnica contratada pelo Programa de Apoio, convivi 
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durante nove meses, na área de assentamento que serviu de cenário ao desenvolvimento do 

Programa de Apoio, com os pequenos produtores rurais e com outros técnicos da equipe. 

Partilhei do cotidiano do assentamento e dos camponeses assentados, assisti aos processos de 

organização social e produtiva, envolvi-me com suas lutas, com seus sonhos e com suas 

alegrias e frustrações. Enfim, vivi ao lado deles, compartilhando um período da minha vida e 

da vida deles. Nesse sentido, julgo ter havido um forte comprometimento com essa realidade 

e com os resultados das análises que empreendi ao buscar explicitar e analisar este objeto de 

estudo. 

Quero deixar claro, desde já, que eu não fui apenas uma observadora, capaz de se 

distanciar do objeto pesquisado e construir um conhecimento sobre ele, mas a minha presença 

no Programa de Apoio, na equipe que passou a residir na área, antes de tudo, foi a de um 

técnico que, ao lado dos produtores, apoiou o desenvolvimento do Programa e construiu 

expectativas positivas de seus resultados. Ao mesmo tempo, buscava refletir sobre o mesmo 

como um importante objeto de estudo, porque comprometida com as lutas dos pequenos 

produtores rurais assentados que acreditaram nas possibilidades que essa experiência traria 

para suas vidas. 

Em relação à coleta de material, Cardoso afirma também que  

 
“este não é apenas um momento de acumulações de informações, mas se combina 

com a reformulação de hipóteses, com a descoberta de pistas novas que são 

elaboradas em outras entrevistas. Nestas investigações, o pesquisador é o mediador 

entre a análise e a produção da informação, não apenas como transmissor, porque 

não são fases sucessivas, mas como elo necessário”. (Cardoso, 1986, p. 101) 

 

E isto é possível na medida em que se está muito próximo do objeto investigado e 

em que a subjetividade acaba exercendo um papel muito forte como instrumento de 

conhecimento. 

No plano empírico, realizei entrevistas semiestruturadas com dirigentes da CCA, 

com os dirigentes das Cooperativas de Produção Agropecuária (CPA) em nível local (do 

assentamento) e com técnicos envolvidos com a concepção e execução do Programa de 

Apoio. Como fontes bibliográficas, busquei, na documentação oficial e não oficial, todos os 

dados que registraram o processo de concepção e implementação desse Programa: 

documentos básicos, relatórios informativos e avaliativos, atas etc. além da bibliografia 

teórica referida e consultada. Ao lado disso, lancei mão de todos os meus registros de campos 

(escritos e não escritos), da minha “participação observante” no cotidiano de trabalho na 

Cooperativa, das relações vivenciadas com os pequenos produtores, com os outros técnicos do 
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Programa, com as organizações dos assentados e com as instituições envolvidas na execução 

e administração do Programa. 

Procurei resgatar a fala e o pensar dos camponeses e técnicos, por meio da análise 

de seus discursos, sem ter a pretensão de ter feito uma análise de conteúdo. E, principalmente, 

busquei nas práticas concretas a fonte inicial para todas as minhas reflexões. 
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2 A PRÁTICA COMO PONTO DE PARTIDA 

Inscrevo este capítulo, no conjunto da minha dissertação, como fruto da 

necessidade de recuperar o percurso teórico/prático das várias andanças que realizei num 

passado tão presente e recente, ainda, para mim. Trata-se, na verdade, de contar um pouco das 

histórias que vivi, em determinadas situações e sob certas condições, e que marcaram 

sensivelmente a minha vida profissional e de estudo, bem como influenciaram de forma 

decisiva na escolha e definição do meu objeto de pesquisa. 

Por certo, um leitor menos paciente, ao final da leitura deste capítulo, há de 

questionar a razão de um objeto de estudo precisar de tão longo tempo de manutenção para 

ser delimitado e formulado. Deverá ainda, com certa coerência, argumentar que uma escolha 

dessa natureza é eminentemente interessada, valorativa, impregnada, portanto, pelas 

experiências individuais e coletivas de vida e trabalho de cada sujeito, enfim do seu contexto 

social, político e econômico. 

Concordo, evidentemente. Apresento, entretanto, mais alguns elementos, 

fundamentais, para justificar a pertinência do capítulo. Primeiro, a clareza de que neste 

percurso da minha prática não havia a preocupação de buscar um objeto de estudo. Ainda não 

havia acendido a lanterna para procurá-lo na escuridão. Segundo, o fato de ter vivenciado a 

condição de estar técnica de uma instituição pública, responsável pela implementação de 

políticas sociais, e a oportunidade de ter desenvolvido atividades junto a outros técnicos e, em 

especial, ter cruzado em vários caminhos com os pequenos produtores rurais, assentados em 

áreas da Reforma Agrária. Terceiro, a oportunidade que tive de ir aprofundando algumas 

preocupações, tornando-as mesmo objeto de reflexões mais permanentes e sistemáticas, ainda 

que sempre acompanhadas de dúvidas e ambiguidades. O reconhecimento também de que isso 

só foi possível graças ao concurso de tantos outros sujeitos e de várias oportunidades de 

estudo e leitura. 

Enfim, o que sinto necessidade de dizer é que hoje (e o espaço para traduzir isso é 

aqui mesmo), talvez ainda com muitas lacunas, posso resgatar a minha trajetória 

prática/teórica com maior capacidade de refletir sobre ela, analisar o meu papel de técnica, e 

descobrir o porquê do interesse de transformar em objeto desta dissertação a problemática do 

saber/poder, reinscrevendo-a na relação concreta que se dá entre os saberes dos técnicos e dos 

camponeses e tendo como cenário (contexto) as áreas de assentamento da Reforma Agrária, 

espaço onde se desenvolveu o Programa de Apoio. 
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Neste Capítulo, faço, portanto, um relato dos caminhos por onde andei, em cujos 

“chãos” confrontei e construí práticas e saberes, e fui desvelando meus achados. 

2.1 Várias andanças, alguns achados 

Marx, em “A ideologia alemã”, estabelecendo um dos pressupostos fundamentais 

do materialismo histórico, escrevia que “o primeiro ato histórico dos indivíduos não é o fato 

de pensar, mas o de produzir seus meios de vida”. (Marx, 1989, p. 27). Contrapunha-se, 

assim, decisivamente, aos velhos e novos hegelianos de sua época e de toda a tradição da 

filosofia alemã. Desenvolvendo seu pensamento, Marx afirma que “o que os indivíduos são 

coincide com sua produção, tanto com o que produzem, como com o modo como produzem. 

O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção”. (Marx, 

1989, p. 28, grifo do autor). Na produção de sua existência material, no seu agir sobre o 

mundo para produzir a sua vida intervém uma mediação fundamental: o trabalho. É através do 

trabalho que se cria o horizonte de categorias a partir de onde as coisas serão transformadas 

em objetos para o homem. E esse trabalho nunca é trabalhado só de um indivíduo, mas no 

fundo quem se gesta através do trabalho é a espécie humana como um todo. O homem se 

objetiva através do trabalho. 

Os homens, portanto, são produtores de sua vida material ao mesmo tempo em 

que produzem também suas ideias, suas representações e sua consciência. Esta produção está 

para Marx, de início, “diretamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio 

material dos homens, como a linguagem da vida real”. (Marx, 1989: 36). É o trabalho que, ao 

construir o homem como um todo, constitui o conhecimento humano, torna-o capaz de 

conhecer o mundo. Manfredo de Oliveira (1995) resume, assim essa categoria humana 

fundamental: o homem é trabalho; o trabalho é a condição eterna da existência humana. 

Por outro lado, considerando o modo humano de existência, não se pode afirmar o 

trabalho como categoria fundante, exclusiva, da produção do homem e de sua humanidade. 

Há necessidade de entender o homem também como ser do sentido, que é expresso 

linguisticamente. Ou seja, como o próprio Oliveira (1995) demonstra “(...) sua experiência da 

realidade é mediada pela linguagem. [...] A linguagem emerge como mediação fundamental 

de sua autogênese: na esfera do símbolo o homem articula o sentido do seu ser, o sentido de 

toda a realidade e de seu agir na realidade”. Trabalho e linguagem, portanto, são suas 

dimensões que objetivam o ser humano e sua experiência de vida. Possibilitam ao “homem 

tornar-se capaz de conhecer sua realidade (teoria) e de agir (prática), na conquista de um 

mundo humano”. (Oliveira, op. cit., p. 94) 
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Esta realidade concreta, que está na base de todo o existir humano, fundamenta e 

justifica o processo de escolha do meu objeto de investigação, a partir da identificação de uma 

determinada problemática na qual tal objeto se inscreve e da minha inserção ativa e 

consequente nela. 

Assim, nos caminhos por onde andei, a minha experiência de vida esteve (e está) 

marcada indelevelmente pela articulação orgânica entre trabalho e linguagem, onde se 

misturam sentimentos, saberes e sonhos, ingredientes essenciais que deram consistência ao 

processo de construção e definição do meu objeto de estudo. As raízes desse processo estão, 

portanto, fincadas no terreno das minhas práticas afetivas, sociais e políticas, nos meus 

espaços de trabalho, de militância e de estudo, nas minhas relações sociais. 

Começo situando um lugar muito importante e determinante da minha prática 

profissional: o trabalho numa instituição pública, responsável pelo sistema de ensino do 

Estado: a SEDUC. Nesta instituição, iniciei minhas atividades em 1982 e, nela, continuo até o 

presente momento. Neste espaço, destaco as atividades ligadas aos professores rurais, aos 

supervisores, técnicos e dirigentes dos Órgãos Municipais de Educação (OME) e Secretarias 

Municipais de Educação (SME), de 1982 a 1987; atividades relacionadas ao planejamento 

educacional e acompanhamento intrainstitucional, de 1987 a 1989. 

Chego a outro lugar: a Universidade Federal do Ceará (UFC), especificamente à 

Faculdade de Educação da UFC (FACED), responsável pela aquisição de certos instrumentos 

e informações fundamentais para revisitar trilhas já percorridas e construir novos caminhos. 

Na FACED, foram importantes as atividades acadêmicas: primeiro junto a um grupo de 

professores pesquisadores e de alunos mestrandos (investigação dentro do núcleo temático 

Educação e Movimentos Sociais no Campo, de 1989 a 1990). Nesse mesmo espaço, surge 

como um lugar de repercussões marcantes no meu crescimento político: o Sindicato Único 

dos Trabalhadores em Educação (SINDIUTE). Foram as atividades da militância sindical (de 

1990 a 1993), o embate cotidiano das lutas desta categoria, as aprendizagens da prática 

concreta que me permitiram, reconheço, dar um salto de qualidade na minha identidade 

político-ideológica. 

E, finalmente, encontro-me em lugares que me oportunizaram agudizar o 

interesse, ensaiar reflexões e eleger como cenário central do meu estudo: as áreas de 

assentamento da reforma agrária do Estado e as organizações associativas dos pequenos 

produtores rurais, camponeses que conquistaram a terra por meio de desapropriações 

efetuadas no âmbito dos governos estadual ou federal. Nesses espaços geográficos, de 

organização produtiva, política e social, desenvolvi diversas atividades, aprendi muito, ensinei 
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alguma coisa, construí inúmeras e significativas relações. Primeiro, num trabalho 

implementado pela SEDUC, em 27 áreas assentadas, no período de 1987 a 1989; de 1989 a 

1990, coletando e analisando dados para a pesquisa da FACED “Educação e Hegemonia: o 

trabalho e as práticas sócio-educativas no campo”, realizada em três áreas de assentamento; 

de 1992 a 1993, desenvolvendo um trabalho, com o apoio do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento 

Social, que objetivava a construção de uma metodologia participativa, numa área de 

assentamento; e de 1993 a 1994, trabalhando diretamente com as organizações associativas 

dos pequenos produtores rurais, compartindo durante nove meses consecutivos o cotidiano de 

duas áreas assentadas, através de convênio celebrado entre instituições públicas ligadas direta 

ou indiretamente à reforma agrária e à entidade representativa dos assentados do Ceará. 

Como técnica em educação, como professora, em determinado período, como 

instrutora/monitora nos inúmeros cursos e treinamentos desenvolvidos pela SEDUC e, 

particularmente, na qualidade de ‘assessora técnica’ junto às organizações de pequenos 

produtores rurais, acompanhei e fui (re)conhecendo o tipo de trabalho que realizava e as 

implicações resultantes desse conjunto de práticas sociais. Neste processo de construção do 

meu próprio quefazer, pude ver e sentir o que fazia, como fazia e para que e quem fazia, ao 

lado das práticas discursivas que se articulavam ou não a esse quefazer. Esse (re) 

conhecimento era matizado, entretanto, por um jogo de luz e sombra, porque a atividade 

prática contém igualmente elementos de clarificação e de ocultação da realidade. O 

importante, nesse processo, é ter-se instalado de forma mais intensa um questionamento 

crítico sobre o meu trabalho e respectivos discursos, que passaram a acompanhar 

continuamente a minha prática. 

Na universidade, os estudos e discussões na pesquisa, os aprofundamentos 

teóricos e a sistematização de conhecimentos, no curso de mestrado, abriram a possibilidade 

de melhor selecionar e organizar as ferramentas teóricas para ajudar a explicitar aquelas 

preocupações; apoiar o processo de construção do conhecimento científico necessário à 

formulação clarificada da problemática que se ia formando em minha consciência, por meio 

da minha prática; e a possibilidade de encontrar sinalizações teóricas indicativas dos 

caminhos pelos quais poderiam ser abordados, questionados e explicitados os problemas 

concretos que me foram postos pela prática, nas relações sociais e de trabalho que se 

estabeleceram ao longo de minha existência. 

A “prática como ponto de partida” na definição e escolha, entre outras coisas, do 

meu objeto de estudo, tem a ver com a ideia do homem enquanto ser da “práxis”, capaz de, a 



29 

 

partir de uma situação e do confronto com ela, tomar uma posição em relação a ela, para 

transformá-la ou conservá-la. “O homem enquanto práxis só existe inserido num contexto, 

numa conexão de coisas naturais, pessoas, produtos da intervenção do homem no mundo, 

instituições etc.”. (Oliveira, 1995, p. 62). Daí, também, a possibilidade concreta de o homem 

poder refletir sobre tudo, ser capaz de distanciar-se e questionar a validade de tudo. 

Assim, como num processo de mineração, é preciso ir cavando a terra, removendo 

o cascalho, “quebrando a pedra para finalmente encontrar o diamante”, no processo de 

construção de meu objeto de investigação, o “achado” mais importante foi o reconhecimento 

de que o meu trabalho, as ideias, os meus saberes inscrevem-se num horizonte relacional e 

que, portanto, no processo de “criação das obras de construção do homem” eu me constituo 

enquanto “ser-com-os-outros”. Para mim, descobrir o outro nas minhas relações sociais e de 

trabalho, reconhecer-me no outro, experimentar a emergência do outro, tornou-se a 

“descoberta do diamante”. 

Esta descoberta possibilitou-me reconhecer a existência dos camponeses, 

enquanto sujeitos reais e concretos, portadores de uma identidade social e política, 

possuidores de diferentes saberes, ao vivenciar experiências e situações comuns, ao 

estabelecer relações. No reconhecimento desses sujeitos, desses “outros”, delinearam-se com 

maior visibilidade e sentido o meu papel, minhas práticas e saberes e, por extensão, as 

práticas e saberes dos que comigo vivenciaram em diversas instituições públicas, o papel e a 

posição de “estar” ou “ser técnico” numa instituição pública. Descubro nesta caminhada um 

achado ainda mais decisivo: a impossibilidade de dissociar a dimensão política e educativa do 

fazer técnico. Ninguém é apenas “técnico” durante 20 ou 40 horas semanais nos órgãos 

centrais ou intermediários, ou exclusivamente político, militante ou educador, nos horários 

intermediários ou por ocasião de eventos dessa natureza. Não há uma dicotomia entre e o 

cultural, entre o técnico e o educacional, entre o técnico e o político. Ainda que se tente 

reduzir o ‘quefazer técnico’ a uma neutralidade (inexistente) ou se reconheça a força 

alienadora presente nas relações sociais e de trabalho vigentes nesta sociedade capitalista, há 

que se considerar que a partir do momento em que o técnico passa a participar do sistema de 

relações homem-natureza, seu trabalho assume uma dimensão mais ampla e isso faz com que 

ele seja um (entre outros) dos agentes da transformação desta mesma sociedade ou, ainda, um 

dos agentes de sua perpetuação. 

Importa aqui resgatar, pois, as práticas e experiências às quais estou me referindo, 

e de como elas foram marcando e moldando o meu interesse de estudos e introduzindo 

questionamentos que me permitiram delinear o objeto de pesquisa em foco. Cabe lembrar, 
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também, uma fala do pesquisador Cândido Grzybowski, ao fazer uma discussão com o grupo 

de pesquisa da FACED (1992), sobre a questão da investigação. Dizia ele que “no recorte de 

um objeto há uma opção preliminar, que nem é teórica, mas que tem a ver com a visão de 

mundo que se tem e que pode estar inconsciente”. Porém, é preciso explicitar o porquê da 

escolha. É isto o que tentarei mostrar ao resgatar os discursos e as práticas nas quais me 

reconheci como sujeito no interior de um processo de “participação observante”. (Cardoso, 

1986, p. 101) 

2.1.1 A prática na Secretaria da Educação e na Universidade 

A experiência de trabalho na SEDUC, nos idos de 82, aproximou-me da zona 

rural. Iniciei minhas atividades profissionais no Programa de Educação para a Zona Rural 

(PRORURAL), que nesse período implementava grande parte de suas ações com recursos 

financeiros provenientes de um acordo, firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e o 

Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial/BIRD). 

Tratava-se do Programa de Expansão e Melhoria da Educação Rural (EDURURAL/NE), cuja 

vigência abrangeu o período entre 1982 a 1987. Esse Programa beneficiava nove estados da 

Região Nordeste e, no Ceará, prioritariamente, os 53 municípios que à época constituíam as 

regiões do Cariri e dos Sertões Cearenses. O Programa caracterizou-se por uma intervenção 

massiva do poder governamental no processo de estruturação e organização dos sistemas 

municipais de ensino, desenvolvendo ações e atividades que chegaram até a escola rural e, em 

especial, à professora, alvo constante dos cursos, seminários e treinamentos e dos materiais 

didáticos produzidos no período. A relação que se estabeleceu entre os técnicos da SEDUC e 

as professoras teve como cenário, em grande parte, os cursos e treinamentos realizados. Não 

se utilizava ainda como estratégia dessa capacitação o mecanismo dos multiplicadores, 

agentes por excelência da mediação entre os técnicos da esfera estadual e o público alvo e, 

também, responsáveis pela expansão massiva dessas ações. Ao contrário, a relação se deu de 

forma direta, sendo as professoras, os técnicos e dirigentes municipais deslocados de seus 

municípios para a capital. 

Dentre os projetos integrantes do Programa, destacava-se o de “Melhoria de 

Ensino Municipal”, que detinha uma parcela significativa de seus recursos financeiros e no 

qual vários técnicos trabalharam, inclusive eu. O projeto dava suporte a outros três 

subprojetos: a “qualificação de professores rurais não titulados em nível do primeiro grau” 

(5.000), chamados de professores leigos; a implantação de um “sistema de supervisão rural”; 

e a “produção, impressão e distribuição de livros didáticos”, mais especificamente de 
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cartilhas, livros textos e programas de ensino para as classes de alfabetização e das séries 

iniciais do primeiro grau. Ao lado dessas ações, outros projetos destinavam recursos à criação 

ou reestruturação de OME; ao planejamento da rede física escolar; e a um projeto de maior 

nesse conjunto – a expansão (construção, reforma e ampliação) da rede física. 

As ações do projeto, em sua grande maioria, depois de concebidas e planejadas no 

nível central, tinham nos técnicos dos setores fins os principais mediadores  do processo de 

execução. No âmbito da capacitação, os ‘treinamentos’, realizados tanto nos municípios 

como, principalmente, na capital, tornaram-se o instrumento privilegiado para a execução do 

projeto. Documentos, instrumentais técnicos de acompanhamento das ações do projeto, 

diversos materiais didáticos e de apoio ao trabalho dos professores e supervisores serviam 

como elementos básicos desses treinamentos. Foram planejados e implementados vários 

treinamentos, para orientar, por exemplo, a operacionalização da cartilha e dos livros textos. 

Complementavam essa ação, as atividades de acompanhamento ou de cooperação técnica 

(que tinha a pretensão de substituir a tradicional atividade de assistência técnica, tão bem 

conhecida pelos vários técnicos que trabalham em instituições públicas) aos órgãos 

municipais, supervisores e professores rurais. 

Se os técnicos se constituíram um dos canais mais importantes do Estado para 

introduzir as transformações pretendidas por ele no sistema municipal de ensino, os 

professores rurais, de forma especial, tornaram-se os sujeitos que melhor expressaram a 

resistência às novas normas e mudanças, que foram penetrando e se impondo como as 

alternativas mais adequadas para alterar a realidade diagnosticada pela ótica do Estado, por 

meio de suas instituições e de seus técnicos. Inscrevendo esta questão, que parece específica, 

na problemática mais ampla da intervenção do Estado, considerando suas políticas sociais, 

pode-se entender, como nos mostra Faleiros (1987, p. 26), que essas 

 
“intervenções estatais e a própria situação objetiva dos indivíduos não são apenas 

suporte rígidos de uma estrutura independente de sua vontade. As ações estatais são 

relações, isto é, são processos de enfrentamento, de conflitos, não de indivíduos 

isolados, mas de forças que se estruturam, se organizam e se mobilizam de forma 

diversificada”. 

 

Assim, é que nas relações entre a política social e as populações, o que no fundo 

se questiona é o processo de acumulação capitalista, “direta ou indiretamente, de forma 

manifesta ou velada, através de movimentos implícitos ou de resistências cotidianas” 

(Faleiros, 1987, p. 25). 

A relação entre os técnicos da SEDUC e o “público beneficiário” transcorria de 

forma amistosa e bastante receptiva por parte dos últimos. Os municípios e suas 
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administrações locais recebiam o EDURURAL/NE como uma dádiva do Estado (ainda que 

todos fôssemos os devedores potenciais de mais essa parcela de recursos externos que se 

agregava à dívida externa brasileira) e, por extensão, dos abnegados técnicos. Para alguns 

prefeitos, significava mais uma oportunidade de manipular somas consideráveis de recursos 

financeiros, que entravam em seus caixas, normalmente brandidos alto e bom som como 

deficitários permanentes, e sem grandes preocupações no cumprimento de metas e resultados 

estabelecidos pelo Programa, apesar do frequente acompanhamento, às vezes tecnicamente 

rigoroso, em relação à aplicação dos recursos, por parte do órgão financiador. 

As primeiras “desconfianças” dos resultados efetivamente produzidos, no nível 

das relações entre técnicos e professores, técnicos e dirigentes municipais, começaram a se 

desvelar, para mim, como fruto de algumas observações que fui elaborando ao longo do meu 

trabalho. Tais observações incidiram, inicialmente, em uma das ações que previa a produção 

de material didático, destinado às classes de alfabetização e às séries iniciais do primeiro grau. 

Produziu-se, no espaço delimitado por essa ação, uma cartilha de alfabetização 

que, em consonância com a diretriz nacional de regionalização do livro didático (início da 

década de 80), atendesse não só aos requisitos técnicos de um método (“método da 

palavração”, que a instituição em suas sondagens junto às professoras rurais qualificou como 

o mais eficiente), como se constituísse um instrumento de compreensão crítica da realidade 

social, de formação de um espírito questionador entre alunos e professores, que valorizasse a 

cultura do homem rural nordestino e cearense e, além disso, levasse em consideração o lado 

lúdico do processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, articulava-se o material às 

concepções do educador Paulo Freire e o que se configurou como sendo seu método. 

As intenções e o produto final – a cartilha, em que pese seus inegáveis méritos, 

transformaram-se em objeto e instrumento de infindáveis treinamentos (para garantir a sua 

utilização em todos os municípios do Estado, não apenas nos 53 da área de abrangência do 

EDURURAL/NE). Na ânsia de transmitir o conjunto de novos conhecimentos que se 

articulavam à cartilha e para orientar a sua “correta utilização”, os técnicos que conceberam 

os materiais didáticos de apoio e os treinamentos apenas esqueceram que a cartilha seria 

utilizada por um professor que já detinha um tipo de conhecimento e de práticas para 

alfabetizar, dentro de suas limitações concretas, frutos de sua experiência de trabalho. Mesmo 

que essa professora reconhecesse o valor do novo material, a qualidade das fotos e desenhos e 

se identificasse com o conteúdo dos textos, a substituição do antigo conhecimento pelo novo 

não se daria no espaço de cursos ou treinamentos. Outro aspecto que analiso, hoje, como 

participante ativa desse processo que fui, é que os treinamentos e o arsenal de material de 
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apoio que se elaborou para implementar a ação foram, em grande parte, responsáveis pela 

inversão do que era essencial em acessório. A forma acabou também sendo bastante 

privilegiada, em detrimento dos conteúdos e dos propósitos mais gerais. 

O método restringiu-se a uma “técnica de alfabetização” e, nesse sentido, 

produziu-se uma série de materiais didáticos complementares para aperfeiçoar essa técnica. 

Introduziram-se ainda os chamados “Programas de Ensino”, guias operacionais que buscavam 

ser os mais completos possíveis (concebidos dentro da ideia de que a professora rural não tem 

como pesquisar, adquirir materiais, enriquecer suas aulas, daí a necessidade de preparar seu 

próprio ‘quefazer’ pedagógico). Esses programas ‘ensinavam’ a desenvolver as lições da 

cartilha, indicavam todos os outros conteúdos que poderiam ser trabalhados a partir daquela 

lição, sugeriam atividades de todo tipo etc. 

Ao mesmo tempo, o sistema de supervisão rural, dando continuidade ao 

planejamento da ação pedagógica, instituiu a figura da “professora-coordenadora”. 

Percebendo uma ínfima gratificação, esta professora formaria um núcleo com a participação 

das professoras de localidades vizinhas à sua, e exerceria funções semelhantes à da 

supervisora da sede do município. Sua tarefa consistia em reunir-se quinzenalmente com as 

demais colegas, ajudá-las no planejamento das lições e atividades, preencher fichas de 

avaliação do trabalho das outras professoras e do seu próprio, manter contato permanente com 

a supervisora da sede, encaminhando os instrumentais de acompanhamento e avaliação ao 

OME e atualizando a supervisora dos resultados de seu trabalho. 

Diferenciadas ações tentaram alcançar o “quefazer pedagógico” das professoras 

rurais, bem como redirecionar o seu cotidiano de sala de aula e interferir na forma e no 

conteúdo de seu trabalho, no intuito institucional de atingir a tão buscada “melhoria da 

qualidade do ensino”, com fundamentos na conscientização e instrumentalização técnica. 

Percebe-se que as instituições (o Estado) em busca de suas estratégias de legitimação junto às 

populações, ao nivelar seu público beneficiário, desconheceram um aspecto fundamental: a 

professora rural, inserida em uma determinada realidade, com uma lógica de vida e de 

trabalho diferenciados, com valores e práticas resultantes de condições materiais e culturais 

também diversas, inserida, enfim, em outras relações sociais, políticas e econômicas não 

poderiam alterar substancialmente seu modo de pensar e operar porque assim os técnicos o 

previram, ou porque assim o Estado estabelecia no âmbito da educação. Mergulhando mais 

fundo nesta questão do desencontro dessa relação, Martins (1992, p. 32) considera que: 

 
“Em se tratando de uma relação que envolve um desencontro cultural fundado num 

antagonismo de classes (ou, mesmo, num antagonismo étnico), o diálogo e a 
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reciprocidade fazem do dominador um interlocutor compulsório, uma negação do 

conflito que, de fato, os separa, e de um mortal antagonismo de interesses, no âmbito 

do qual não há terreno para construção recíproca de significados”. 

 

Por outro lado, partindo do pressuposto de que a própria intervenção do Estado 

não é monolítica, mas uma condensação de forças e considerando que as mediações realizadas 

por eles são relações e não suportes, é possível relativizar a afirmação de Martins, indagando 

quais as possibilidades de afirmação, de resistência, de construção de saberes e de novos 

significados no outro lado dessa relação. 

No que se refere às estratégias de resistência, na situação concreta que vinha 

relatando, as professoras rurais manifestaram com sutileza os caminhos que se utilizaram para 

nem desagradar os técnicos da SEDUC nem arriscar-se com a novidade, garantindo assim o 

espaço de seu saber e de suas práticas. Por intermédio dos depoimentos dos supervisores da 

sede, das professoras coordenadoras e nas conversas mantidas com as próprias professoras 

quando dos cursos e treinamentos, a resistência foi se desvelando. As avaliações apareciam, 

de início, bastante generosas sobre os treinamentos, sobre o trabalho dos técnicos, tudo era 

“muito ótimo”: as cantigas, brincadeiras e atividades ensinadas para o período de prontidão da 

alfabetização; os Programas de Ensino de Alfabetização e 1ª série transformaram-se em fonte 

de estudo, pesquisa e planejamento das aulas; os materiais didáticos complementares eram o 

que faltava para “interessar os meninos” (embora denunciassem que o OME não distribuísse 

os materiais necessários para confeccioná-los, quando precisavam). As respostas, de certa 

forma satisfaziam os técnicos. Não se tinha uma forma mais criteriosa para aferir a qualidade 

dos resultados que eram verbalmente divulgados, na esfera da SEDUC. Aliás, a instituição 

sempre teve dificuldades de instituir um processo de avaliação sistemático e rigoroso, que lhe 

permitisse redirecionar qualquer uma de suas ações. Ou talvez os próprios técnicos nunca 

tenham se permitido ser, também, objeto de avaliação. 

Significativas eram as avaliações em que transparecia a reserva das professoras 

com a novidade da cartilha: 

 
“é muito boa, mas quando o menino já sabe uma coisinha; com a Carta do ABC’ 

(método alfabético) os meninos aprendem mais rápido, aí fica mais fácil usar a 

cartilha; é melhor começar soletrando a sílaba para chegar na palavra, do que iniciar 

pela palavra (referindo-se à técnica de alfabetização); não dá para ensinar tudo 

direitinho como vocês ensinaram no treinamento, levaria muito tempo só com uma 

série, as nossas classes são multisseriadas e a gente tem que dividir o tempo com 

meninos de várias séries; os pais não gostam que a gente cante, brinque, bote os 

meninos para pintar ou desenhar, reclamam que a gente está enrolando e não está 

dando aula e os meninos precisam de aprender a ler e a escrever”. (depoimento de 

professora nas visitas de acompanhamento) 
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Não era menos frequente ouvir, entre as positivas avaliações do Sistema de 

Supervisão Rural, que os núcleos de professores constituídos nas localidades não conseguiam 

fazer as reuniões de planejamento e estudo previstos: as inimizades entre as famílias; as 

distâncias entre uma e outra casa; os afazeres domésticos das mães professoras; as questões de 

ordem político-partidária, muitas vezes determinantes das amizades ou inimizades entre elas; 

o desestímulo por ter que assumir mais uma tarefa, além das que já assumiam e sem receber 

uma gratificação que compensasse o trabalho. 

O Estado, através de programas e projetos, e mediado pelo trabalho dos técnicos, 

empenhava-se em assegurar a implantação de um conjunto de conhecimentos científicos e 

técnicos, portanto um saber sistematizado, utilizando-se de “práticas educacionais explícitas – 

treinamento e cursos – que mais do que práticas particulares e específicas engendram um 

conjunto de normas e explicações gerais” (Grzybowski, 1987). Esse saber sistematizado, 

marcado também por uma lógica e por determinados interesses confrontava-se com outro 

saber, próprio do homem do campo, da professora rural, e que “mesmo limitado, faz parte um 

universo cultural fundamental à resistência, força cultural e política do campesinato” 

(Grzybowski, op. cit.). É preciso entender, no entanto, que essa resistência faz parte do 

problema da cultura camponesa e da preservação de sua identidade. Mais uma vez é Martins 

(1992, p. 33) que explicita a questão desta forma: “As condições da dominação branca e 

colonial, e seus desdobramentos até a época atual, impuseram ao camponês a necessidade 

vital de usar permanentemente táticas de dissimulação para sobreviver física e culturalmente”. 

Para ele, trata-se “essencialmente de uma cultura do antagonismo e do conflito. O caráter 

submisso do camponês, reiteradamente salientado até mesmo por antropólogos e sociólogos, é 

apenas um dos lados dessa manipulação de aparências e de culturas – é técnica de 

sobrevivência”. (Martins, 1992, p. 33) 

Diante das situações até aqui colocadas, surgiram então algumas preocupações: 

em que níveis e de que forma realmente ocorre o confronto entre essas duas lógicas de saber, 

cujas origens estão matizadas por práticas, interesses e visões de mundo diferenciadas? 

Entendendo que não se pode absolutizar a dominação do conhecimento e de saberes (no caso, 

dos técnicos), de um lado, nem só a resistência (no caso, das professoras), de outro lado, pois 

seria negar a dialeticidade presente numa relação social, que mudanças ocorrem no fazer e no 

saber dos técnicos e que mudanças se verificam na prática e no saber da experiência da 

professora rural? É possível então se estabelecer um processo pedagógico e educativo entre as 

duas partes dessa relação, em que dominação e resistência sejam elementos relativizados? 

Caso estas mudanças ocorram, como se dá a criação e apropriação de novos saberes no 
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confronto entre técnicos e professores rurais e com que qualidade? Em que medida esses 

novos conhecimentos convergem para o fortalecimento e a afirmação da identidade social e 

política dos professores rurais? 

Nesse período, em que faço um recorte de minha prática profissional, as minhas 

preocupações e questionamentos se voltavam, portanto, para a relação específica entre os 

técnicos, agentes mediadores situados no espaço institucional marcadamente contraditório, e 

as professoras rurais, principal alvo da ação do Programa. Essas preocupações ou 

desconfianças, como as chamo, ampliaram-se quando, no período 87/89, as minhas atividades 

e práticas discursivas puderam ser confrontadas mais diretamente com a realidade da zona 

rural. 

Falo, agora, de outra experiência de trabalho, concebida pela instituição, no 

momento em que assume a direção maior do poder político do Estado um dos legítimos 

representantes da burguesia industrial e empresarial – Tasso Jereissati (1986/1990). Esse 

governador e o grupo de empresários que o apoiava introduziram uma marca político-

ideológica em seu discurso – o discurso da ruptura com a forma de governar dos “coronéis”, 

há muito “os donos do poder”, e o discurso da “mudança” de um novo modo de pensar e fazer 

a sociedade política – o Estado. A racionalidade e modernização administrativas do Estado 

impõem-se como estratégias fundamentais para materializar o discurso das mudanças. 

Tratava-se de “novos donos do poder”. 

No plano emergencial que se traçou para os cem primeiros dias da nova 

administração (PLANO DE CEM DIAS), período que coincidiu com uma forte seca em todo 

o Estado, implementou-se uma política de ações interinstitucionais com o objetivo de 

minimizar localizadamente os efeitos do período de estiagem, que como sempre atingem de 

forma direta os pequenos agricultores. No caso das áreas de assentamento da Reforma 

Agrária, a situação dos pequenos produtores evidenciava os mesmos problemas emergenciais 

e dificuldades verificadas em toda a zona rural.  

A SEDUC, como uma das setoriais da administração governamental, foi 

convocada, ao lado de outras, para desenvolver ações nas áreas assentadas que pudessem 

contribuir na ocupação de mão de obra, “compulsoriamente ociosa”, bem como articular 

outras de forma integrada com instituições que já atuassem nesses assentamentos. 

Com essa diretriz geral, a instituição constituiu um grupo de trabalho com a 

participação de seus técnicos e mais outros provenientes do INCRA e da Fundação Educar 

(hoje desativada). O objetivo central era o de elaborar uma proposta de educação voltada para 

a realidade social dessas áreas, em processo de organização social, política e produtiva. 
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Previam-se, também, ações na área de expansão da rede física escolar. Vivia-se em 86 um 

período particularmente significativo no que diz respeito à implementação do PNRA no 

Estado. Ainda que se considerem todos os limitantes da política agrária e agrícola vigente, 

impondo recuos aos avanços pretendidos pelas organizações de pequenos produtores e 

trabalhadores rurais em geral em nível nacional, a presença de alguns técnicos nas direções e 

assessorias dos órgãos responsáveis pela sua execução, conseguiu imprimir um ritmo mais 

ágil e efetivo de apoio ao processo de organização produtiva, e favoreceu um maior espaço ao 

processo de articulação dos trabalhadores com as agências governamentais prestadoras de 

serviços e créditos. As áreas de assentamento desapropriadas nesse período foram 

beneficiadas com mais recursos financeiros e assistência técnica mais sistemática. 

Foi neste contexto que me vi, como técnica da instituição, de forma mais intensa e 

próxima, confrontada com a realidade de uma parcela do campesinato cearense. Não se 

tratava mais de um trabalho que chegava apenas à sede do município e privilegiava alguns 

grupos (professoras rurais, supervisores etc.) como alvos da ação institucional. Agora se abria 

o espaço para ver e sentir de perto a situação da e na zona rural. Ali estavam as professoras, os 

pais, os alunos, os homens, as mulheres, crianças e jovens trabalhadores; ali estava a luta, a 

terra, o trabalho e a vida pulsando inquieta, confusa, enfrentando problemas os mais diversos 

e desafiadores para a sobrevivência em uma nova situação; era a vida concreta impondo novas 

relações, redefinindo papéis e posições, exigindo outras formas de organização para produzir 

a existência material e assegurar as conquistas políticas. Por se constituir um processo de 

ruptura, que faz parte da estratégia de um grupo que se pensa num universo de relações, o 

assentamento engendra um rico processo político-pedagógico e educativo de busca e 

construção de identidade social. No processo de discussão com os próprios assentados sobre 

uma proposta de educação que viesse a atender suas especificidades e aspirações, tendo como 

contexto o lócus onde produzem e reproduzem sua existência material e cultural, construiu-se, 

entre os técnicos e os trabalhadores das 27 áreas de assentamento abrangidas pela proposta, 

um relacionamento intenso marcado por trocas, esperanças e desconfianças, avanços e recuos, 

resistências e indiferenças. O trabalho se estendeu por quase dois anos, muito mais pela 

“persistência” do grupo de técnicos do que pelo interesse inicial da instituição, e isso se 

agravou quando os dirigentes que investiram na sua implantação se afastaram da SEDUC. O 

trabalho parecia ser obra da teimosia do grupo, que amargou a indiferença da instituição ao 

não respaldar encaminhamentos dados ao longo do desenvolvimento das ações e assistiu, 

ainda, à frustração de expectativas dos assentados, embora criadas no contexto da proposta, 

diante da omissão da SEDUC. 
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Por outro lado, esse mesmo conjunto de relações, de encontros e desencontros, 

nem sempre claros nem sempre tranquilos, produziu resultados que podem justificar a solidão 

e teimosia do grupo de trabalho, quando brigava para sustentar sua permanência em face de 

todas as dificuldades postas. Não na totalidade da abrangência da proposta, mas em algumas 

áreas, chegou-se a esboçar, a partir da visão de mundo dos próprios assentados, a forma como 

eles concebiam a educação que tinham, traçando um perfil real da escola e do ensino a que 

eles e seus filhos tiveram e tinham acesso. Essa sistematização foi complementada, com o que 

eles entendiam por educação e o tipo de escola e ensino que queriam para si e seus filhos. A 

proposta educacional avançou até a definição de alguns conteúdos curriculares que os 

assentados, diante de suas necessidades e expectativas concretas, selecionaram como 

fundamentais para serem apropriados por todos os trabalhadores. Uma das estratégias que 

considero mais importante em todo esse processo foi a criação de Comissões de Educação em 

cada assentamento, como instrumento de luta para a transformação da proposta concebida 

pelos trabalhadores em uma ação concreta. Essas Comissões, formadas por representantes do 

próprio assentamento, possibilitariam aos assentados assumirem a direção da educação que 

queriam para a área, coordenando o processo e, principalmente, acompanhando as ações 

educacionais que deviam ser implementadas como obrigação das instituições públicas, e 

assegurando sua execução em concordância com a proposta geral. Mesmo depois que a ação 

institucional se ausentou completamente dessas áreas, em alguns assentamentos as comissões 

continuaram seu trabalho, independente da presença dos técnicos e das instituições, sendo 

posteriormente aproveitadas como setor de educação da estrutura das cooperativas que foram 

a seguir criadas.  

No espaço da instituição (e na trama dos corredores), identificou-se no trabalho 

desenvolvido pelo grupo um caráter político-partidário (alguns elementos do grupo eram 

identificados como petistas). Os recursos para o trabalho foram ficando cada vez mais 

escassos e cada vez mais objeto de questionamento. Exigiu-se como resultado prático, e no 

espaço de um ano, a entrega de uma proposta curricular à SEDUC, para ser implantada em 

todas as áreas. Além disso, inviabilizou-se a proposta de conveniar o repasse de recursos 

financeiros para sindicatos e associações vinculados aos assentados. A SEDUC insistiu em 

firmar convênios com as prefeituras, mesmo reconhecendo o flagrante descaso de algumas na 

aplicação dos recursos que se destinavam à construção de escolas nos assentamentos. 

Dificultou-se, ainda, a implantação e o funcionamento de classes de alfabetização de adultos, 

porque as instituições envolvidas – INCRA, Fundação Educar – além de não liberarem os 

recursos programados, recusavam-se a assumir o pagamento direto aos professores 
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alfabetizadores que participariam do processo. Junte-se a isso a falta de clareza dos próprios 

técnicos, quanto a perceber e trabalhar dentro dos limites e possibilidades postas por uma 

instituição do Estado. Refletindo, exatamente, sobre este último aspecto, Faleiros (1987, p. 26 

e 27) analisa que: 

 
“A relação do profissional no processo de intervenção do Estado, na mediação 

estatal, é vista de maneira contraditória, possibilitando ao mesmo tempo um reforço 

do processo de acumulação e dominação, com um reforço e uma contribuição ao 

fortalecimento das organizações populares. Este é o problema que vem enfrentando 

um grande número de profissionais que sabem que trabalham numa instituição, num 

contexto institucional capitalista e autoritário, e ao mesmo tempo optaram por dar 

uma contribuição ao fortalecimento das organizações populares”. 

 

A experiência me permitiu perceber que este é realmente um processo conflituoso, 

ambíguo e contraditório. Na prática das intermináveis reuniões, nas conversas informais dos 

intervalos, nas discussões que se estendiam até tarde da noite com pequenos grupos que se 

formavam nas casas onde o grupo pernoitava, na participação das brincadeiras e em algumas 

práticas cotidianas do assentamento, davam-se os encontros e confrontos de visões de mundo 

e de cultura, de saberes, de compromissos, de lutas... Percebia que alguns assentados viam os 

técnicos como aliados. O grupo ficou ao lado deles em alguns enfrentamentos delicados 

(como no caso da morte de um trabalhador, de uma área vizinha, por um pistoleiro a serviço 

do proprietário da terra), mas sentia também a reserva, a distância, em outros momentos. Mais 

uma vez, a resistência velada, porém compreensível, afinal tratava-se de mais um grupo de 

técnicos no rol de tantos outros que aportaram em seus espaços e em suas vidas, respaldados 

pelas instituições do Estado. 

As áreas de assentamento, por ocasião da implementação do PNRA, em 

particular, foram alvo da ação de várias instituições num mesmo período. Em muitos casos, 

desarticulada e desagregadora. Em inúmeras situações, os assentados presenciaram a chegada 

de técnicos de três ou quatro instituições no mesmo dia ou semana, em suas áreas. Cada uma 

com próprios objetivos, até porque o discurso da intersetorialidade é um dos mecanismos 

mais difundidos entre as instituições, porém o mais difícil de ser posto em prática pelo estado. 

O contato e a convivência com essa realidade forneceram elementos para refletir sobre o 

porquê da velada reserva dos camponeses. Enquanto alguns técnicos reviam criticamente sua 

prática no processo de intervenção, utilizando seus conhecimentos técnicos e científicos para 

dar contribuições efetivas à organização dos assentados (respeitando práticas e saberes em 

presença, qualificando os saberes dos produtores), outros técnicos, em número bem maior, 

assumiam predominantemente o papel já apontado por Grzybowski (1987) “de agentes sociais 
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da desqualificação do saber social e prático do homem do campo”. Por desqualificação, o 

pesquisador entende 

 
“antes de mais nada, uma relação social, uma inadequação do saber-fazer às 

exigências e necessidades de determinada estrutura e processo de produção geral. A 

desqualificação se articula com a exploração e a dominação, com o poder de definir 

o tipo de saber-fazer adequado, com a capacidade de certas forças sociais de 

determinar o modo de produzir o que convém a seus interesses e ao qual submetem 

o conjunto da produção social”. 

 

Nas observações de campo, pude constatar também que, além de os técnicos 

muitas vezes desqualificarem o saber do camponês, não o reconhecendo como sujeito de 

experiências válidas que sua prática engendrou, impondo-lhes um saber técnico-científico 

como solução ideal, criam ou reforçam relações de poder dentro do assentamento. Algumas 

situações que se cristalizaram de forma aparentemente natural evidenciam essa afirmação. 

Considerar, por exemplo, apenas como interlocutores válidos aqueles assentados que 

assumem posições de lideranças e direção no assentamento, e que já dominam um conjunto de 

conhecimentos úteis ao repasse das orientações técnicas e da execução dos projetos. Daí, 

porque a maioria dos assentados que assinam um projeto para conseguir financiamento 

normalmente não sabem com clareza o que assinaram, como vão pagar, qual o conteúdo 

detalhado das ações propostas etc. Claro que a falta de democratização dessas informações 

tem também outras causas internas e externas, mas o técnico poderia fazer uma tradução mais 

acessível do projeto e, assim, atingir a todos os envolvidos. Esse tipo de comportamento 

reforça e concentra o poder do grupo privilegiado no assentamento, que amplia seu raio de 

influência sobre os demais assentados. Em seus comportamentos, em suas práticas 

discursivas, nas formas de influenciar o encaminhamento e resolução das questões do 

assentamento, dentro da ótica que lhes parece mais adequada, os técnicos acabam por reforçar 

certos canais de poder, preparando os indivíduos para manejá-lo com mais eficiência e 

competência em benefício próprio ou de alguns apenas. Em se tratando de assentados que não 

estão organicamente integrados às lutas e ao trabalho produtivo do assentamento, evidencia-se 

na atuação deles um comportamento muito semelhante ao de seus “tutores” (até na maneira de 

vestir e falar), com acentuadas características de centralização e dominação.  

As aprendizagens colhidas durante essa experiência aprofundaram minhas 

preocupações e recolocaram outras questões no campo da prática. Entendo que 

comportamentos conflitantes e contraditórios entre os técnicos, quanto ao modo como se 

relacionam e confrontam com os camponeses, dizem respeito à própria contradição que 

caracteriza a ação do estado. Expressam, a meu ver, o embate político e ideológico que se dá 
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no confronto de classes na relação Estado e campesinato. Estado entendido aqui como 

correlação de forças e não pura dominação. Por que o Estado elege como prioridade 

governamental desenvolver ações educativas em áreas da Reforma Agrária? Por que designa 

técnicos e define recursos? Enfim por que cria certa infraestrutura em suas instituições para 

apoiar a organização produtiva do camponês assentado? Em que medida essa “prioridade” 

revela, por outro lado, o reconhecimento (implícito) do processo de afirmação política dessa 

fração do campesinato, no quadro da realidade cearense e brasileira? São questões que exigem 

uma reflexão e análise mais aprofundada sobre o próprio desenvolvimento capitalista no 

campo e o papel do Estado na relação com os movimentos camponeses, e o que tudo isso tem 

a ver com a educação e a construção/apropriação de conhecimentos e de saberes.  

Logo após a dissolução do grupo de trabalho na SEDUC, comecei a participar de 

um grupo de pesquisa na FACED. Uma nova e rica experiência de estudos, reflexão e 

pesquisa acerca da educação e sua relação com os movimentos sociais no campo. 

Referenciadas nessa temática abrangente, várias pesquisas de professores e mestrandos foram 

desenvolvidas, algumas tendo como cenário, mais uma vez, áreas de assentamento. No que se 

refere aos objetos de investigação, a questão do saber social do camponês constituía seu eixo 

teórico-metodológico. Esta categoria de análise ou conceito operacional permitiu dar um 

rumo teórico às questões que a prática já havia me colocado e tornar mais visível o objeto que 

eu vinha construindo. Foi a grande oportunidade, portanto, de articular teoria e prática no 

processo da pesquisa de forma reflexiva e sistemática.  

Nessa perspectiva, questões que instigavam meu fazer profissional puderam ser 

colocadas teoricamente como resultado do diálogo que passei a estabelecer com a categoria 

saber social no contexto da pesquisa. Damasceno (1992, p. 37) entendia saber social 

 
“como um conceito operacional, cujo conteúdo permite apreender e explicar o saber 

que é engendrado na prática produtiva e política do campesinato, mas também o 

conhecimento que esse grupo social apropria-se nas relações pedagógicas que trava 

com os diferentes agentes educacionais que atuam no meio rural (professores, 

técnicos, agentes pastorais etc.)”. 

 

Acentuando o caráter de classe do saber social, a autora afirma “que o saber 

trazido pelos agentes educacionais traduz-se em saber social, na medida em que é apropriado 

e incorporado pelo camponês em função de sua prática social, dos seus interesses de classe”. 

Para chegar a um dos caminhos do entendimento da relação entre técnicos e assentados, 

considerando as ambiguidades e desencontros que marcam essa relação, cheguei à conclusão, 

portanto, de que uma das categorias ou conceito que poderia clarificar a forma como se dá 

esse confronto e o que dele resulta, seria a de saber social. Outro conceito que foi se 
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desenhando com base nas leituras e discussões de textos marxistas, importante para a 

compreensão do trabalho dos técnicos, no espaço institucional, e dos camponeses no espaço 

vivo e dinâmico do assentamento, foi o de – práxis – pois permite compreender a relação 

teoria e prática, fundamental para a dimensão histórica da educação: 

 
“como uma prática social que se encontra profundamente relacionada com os 

fenômenos fundamentais que constituem o cerne da sociedade, quais sejam, a 

produção, a reprodução e a transformação social. Isto permite entender melhor a 

dimensão histórica da educação, isto é, a possibilidade desta não apenas ser 

modificada no curso da história, mas também poder contribuiu para o processo de 

transformação social”. (Damasceno, 1992, p. 36) 

 

Comecei a refletir, assim, nas possibilidades de a ação do técnico poder ser 

orientada dentro de um caráter educativo, fundamental para os que já trabalham numa 

instituição educacional, necessária para os que atuam em outras áreas em que predomina a 

visão tecnicista e cientificista. 

À pesquisa, seguiu-se o curso de mestrado, na mesma faculdade. Nesta etapa da 

caminhada, meu interesse por uma abordagem mais sociológica do fenômeno educativo e 

também pela sociologia do conhecimento já estava mais sedimentado. Tinha criado raízes nas 

experiências de trabalho. O compromisso político com os camponeses se consolidava em 

práticas concretas de apoio a seus movimentos e suas lutas. 

2.1.2 A prática nas Organizações associativas de Pequenos Produtores Assentados  

Em 1993, ainda aluna do curso de mestrado, fui surpreendida com o convite de 

umas das cooperativas, vinculada ao SCA, por meio da CCA-CE, para desenvolver, junto a 

dois outros técnicos, um plano de desenvolvimento social para a área de assentamento (Lagoa 

do Mineiro – Itarema-CE, formada por sete localidades ou comunidades organizadas, 

integradas pela Cooperativa). A experiência tinha o apoio do IICA, por intermédio do 

convênio entre o Departamento Nacional de Associativismo e Cooperativismo (DENACOOP) 

e o IICA. O aspecto mais importante dessa experiência é que a solicitação partiu da própria 

direção da Cooperativa, tendo ressonância junto à coordenação desse convênio no Estado. Em 

linhas gerais, o encaminhamento da demanda teve como fundamento a avaliação que a 

direção da Cooperativa e seus sócios fizeram acerca da realidade da área. Tinham consciência 

de ter alcançado um nível razoável no que concerne à organização produtiva. Os projetos 

voltados para a criação de uma infraestrutura produtiva e para a produção, financiados pelo 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), estavam sendo implementados 

com relativo êxito. A Cooperativa estava bem estruturada, a participação dos sócios nas 

tomadas de decisão era garantida pelo funcionamento de alguns mecanismos, instituídos na 
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própria estrutura orgânica da Cooperativa e pelas práticas de reunião, já incorporadas na 

história de lutas pela conquista da terra empreendidas pelas comunidades que a integravam. 

No plano produtivo, portanto, tinha-se consciência do significativo avanço realizado. 

Entretanto, para eles, o plano social não correspondia às necessidades e expectativas dos 

sócios e estava distanciado do plano produtivo. A saúde, educação, habitação e lazer não 

haviam alterado muita coisa desde a criação da Cooperativa, continuavam apresentando as 

mesmas deficiências verificadas ainda quando eram moradores da terra. A ideia básica 

transmitida pela direção da Cooperativa aos técnicos chamados para trabalhar na área era a de 

se elaborar um plano de desenvolvimento social integrando os quatros setores sociais acima 

referidos e articulado ao plano produtivo. 

Esses assentados reivindicavam outra educação e outra escola para o 

assentamento. Manifestavam o desejo de, com esse plano, poder ter uma escola que juntasse 

ensino e trabalho, que ensinasse os jovens a trabalhar em cooperativa, que formasse os 

trabalhadores para melhor desenvolver a produção, que ajudasse as mulheres a cuidar melhor 

de sua saúde e dos filhos. Um plano que se preocupasse em conseguir recursos para colocar 

em funcionamento o posto de saúde, já construído pela Secretaria de Saúde do Estado 

(SESA), mas nunca ativado; que melhorasse as condições de habitação e saneamento básico e, 

para eles muito importante, que criasse oportunidades de lazer, “de divertimento”, em especial 

para os jovens e crianças. A proposta era um grande desafio, que a equipe enfrentou com 

compromisso e responsabilidade, mas que as condições concretas oferecidas pela instituição 

(falta de apoio e de recursos financeiros), inviabilizaram a finalização do plano. A intenção 

básica da instituição que apoiou parcialmente a proposta era a de se construir, com essa 

experiência, uma metodologia de trabalho capaz de ser aplicada em outras áreas, na 

perspectiva de se garantir a participação dos próprios assentados na formulação de um plano 

dessa natureza. 

Os resultados alcançados foram parciais. O processo desencadeado com os 

assentados foi outra experiência significativa na minha caminhada profissional, consolidando 

interesses para o desenvolvimento de um trabalho mais sistemático junto aos pequenos 

produtores rurais assentados. Aportar alguma contribuição ao processo que compreendia 

como transformação da vida dos assentados. A questão da sobrevivência, não apenas a física e 

material, mas aquela que dá sentido à própria existência dos assentados como integrantes de 

uma classe social historicamente explorada e expropriada dos bens de produção, impõe-lhes 

novas formas de luta e de organização, ultrapassando a da conquista da terra e inserindo 
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novos desafios tais como os de permanecer na terra, produzir e se reproduzir, fortalecer sua 

identidade de classe e, ainda, buscar a liberdade, condição da felicidade humana. 

A questão da transformação ou da práxis transformadora, na percepção de 

Faleiros (1987, p. 102) 

 
“não é uma realização repentina, súbita, de um projeto ideal, mas supõe a 

acumulação de forças, a que Gramsci fala de ‘política’ miúda. A ação política não 

está isolada das lutas cotidianas. Ao contrário realiza-se nelas e a partir delas, 

vinculada à transformação das relações de poder e de exploração”.  

 

De fato, os assentados tinham consciência da amplitude da proposta, sabiam que 

não poderia dar resultados imediatos e que a instituição financiadora apenas asseguraria os 

custos de elaboração do plano; o seu desenvolvimento, dentro dos princípios propostos, seria 

outra luta (política) a ser desencadeada.  

A equipe desenvolveu o trabalho com a participação de grande parte dos membros 

que formavam a Comissão de Desenvolvimento Social da Cooperativa e com representantes 

dos assentados das localidades e dos jovens. Assim, toda a parte de elaboração do diagnóstico 

da realidade produtiva, habitacional, educacional e cultural foi realizada com o envolvimento 

direto dos assentados. As visitas familiares e reuniões locais para discussão da proposta do 

plano, a aplicação dos questionários para o levantamento de dados, a revisão e organização 

preliminar dos dados e a devolução das informações às localidades, sistematizadas por ordem 

de prioridade, foram momentos de intensa participação dos membros da Comissão e da 

equipe responsável. Tais momentos firmaram em mim um claro reconhecimento de que os 

assentados são capazes de se apropriar de conhecimentos, muitas vezes considerados 

inacessíveis por seu nível de escolarização, e com eles reelaborar e ampliar seu entendimento 

acerca de sua própria realidade, e lhes permitindo formular com maior pertinência e 

viabilidade as respostas para seus problemas. 

O Plano não foi finalizado e, portanto, deixaram de ser elaborados os vários 

projetos que seriam os instrumentos também para a captação de recursos para viabilizar sua 

execução. O IICA não cumpriu a sua parte, tentou renegociar a proposta técnica da equipe em 

outras bases financeiras, mas acabou não respaldando a proposta que sugeriu, dando por 

encerrados os trabalhos dos técnicos. A Cooperativa cumpriu com todos os compromissos 

assumidos, estadia, alimentação dos técnicos e supriu em vários momentos o deslocamento da 

equipe e o pagamento de diárias, quando o IICA não repassava os recursos em tempo hábil. A 

equipe consolidou os dados organizados em um documento, fazendo um relato do processo 

vivido junto aos assentados e sistematizou a metodologia que se foi construindo ao longo dos 
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trabalhos. A Comissão continuou suas atividades, direcionadas para os problemas cotidianos 

do assentamento, uma vez que a falta de apoio técnico e a ausência de uma capacitação 

especifica dificultaram muito a continuidade de elaboração do Plano e dos projetos 

decorrentes.  

Um sentimento de impotência e de frustração me invadiu. Tratava-se de mais uma 

experiência profissional que “ficou pelo meio”. Nesta, os assentados tiveram suas 

expectativas frustradas. Mas uma vez a instituição saiu “impune” diante de decisões 

arbitrárias, tomadas unilateralmente. O espaço de negociação entre a equipe e o IICA foi 

restrito, limitou-se a um ou dois contatos com o representante do órgão, contudo sem ores 

repercussões concretas sobre a proposta feita pela equipe para prosseguir a elaboração do 

Plano. A contratação oficial da prestação de serviços da equipe, que deveria ter sido efetuada 

no início dos trabalhos, foi protelada até a interrupção do trabalho. Os contatos mais 

frequentes ocorreram com o técnico representante do convênio no Estado, cuja tarefa era a de 

acompanhar o desenvolvimento das atividades da equipe. Este técnico, por um compromisso 

político com os assentados, apoiou significativamente o trabalho, entretanto não detinha o 

poder de decidir e deliberar sobre os encaminhamentos necessários a sua consolidação.  

Intrigou-me bastante o fato de a direção da Cooperativa e a própria Comissão não 

terem pressionado, de forma mais veemente, o órgão responsável no sentido de garantir a 

continuidade do trabalho. Cheguei mesmo a questionar a real importância desse trabalho para 

os assentados e sua organização, fato que me pareceu muito evidente quando de sua 

operacionalização. Avaliei, à época, como uma aceitação passiva demais para assentados 

acostumados a lutar fortemente por suas conquistas. Reconheço que me enganei. Por detrás do 

que me parecia uma perda consentida, já estava acontecendo um intenso processo de lutas e 

negociações dos assentados e suas organizações com vários órgãos, a fim de garantir a 

contratação de equipes técnicas pelas próprias organizações de produtores para assessorar as 

áreas de assentamento, no plano social, organizacional e produtivo. Os produtores 

organizadores e formados na luta mostraram que sabem retroceder estrategicamente, para 

melhor saber avançar. 

Em fins de 1993, portanto, saindo de uma experiência inacabada, do ponto de 

vista do que foi planejado e, atendendo mais uma vez ao convite da Cooperativa do 

Assentamento Lagoa do Mineiro (COPAGLAM), passei a integrar uma das equipes que 

dariam assessoria técnico-administrativa a áreas de assentamento no âmbito do Programa de 

Apoio. Nesse Programa, assumi formalmente a função de “extensionista social”, com a tarefa 

de atuar nas áreas de gestão organizacional e desenvolvimento social. O trabalho foi 
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implementado, inicialmente, em caráter de “Módulo Experimental” do Programa e 

desenvolveu-se no período de dezembro/93 a julho/94. As equipes constituídas no primeiro 

momento, ainda de forma provisória, passaram a desencadear algumas atividades, mesmo sem 

a devida liberação de recursos financeiros.  

Algumas diferenças marcaram esta outra experiência de forma singular. 

Primeiramente, não se tratava de um Programa concebido exclusivamente por instituições 

afins com o processo de Reforma Agrária. Também não foi entendido como mais uma das 

soluções pensadas por um grupo de técnicos “bem intencionados” dos níveis superiores das 

instituições, para resolver os problemas enfrentados pelos pequenos produtores rurais de áreas 

de assentamento.  

Desta vez, nos caminhos trilhados para a elaboração do Programa, os caminhantes 

mais decisivos dos produtos e resultados dessa nova história forma os pequenos produtores 

rurais, camponeses assentados em áreas de reforma agrária. Desta vez a correlação de forças 

em presença não foi apenas mero discurso teórico e político. Efetivou-se na prática. No que se 

refere aos pequenos produtores, representou mais uma luta, pontuada por mobilizações 

diversas, pressões organizadas junto aos órgãos responsáveis e junto ao governo do Estado, 

ocupações estratégicas em entidades, conquista de apoios fundamentais nas instituições, entre 

outras. Foram iniciativas ousadas e pioneiras dos trabalhadores e suas organizações 

associativas que viabilizaram o atendimento por parte das instituições de algumas questões de 

ordem metodológica e operacional, marcando a efetiva participação dos assentados na 

concepção e desenvolvimento do Programa. 

Em segundo lugar, o fato de os pequenos produtores terem assumido um papel 

ativo durante o processo, possibilitou-lhes, no âmbito operacional, decidir sobre a escolha dos 

técnicos que comporiam as equipes de assessoria às cooperativas e associações locais, bem 

como administrar os recursos financeiros repassados pelos órgãos financiadores, com base em 

planos de trabalhos elaborados de acordo com as necessidades de cada área. Apesar de todos 

os entraves que serão analisados no item 3, este fato configurou-se um ganho político bastante 

significativo para o conjunto dos assentados. 

Em terceiro lugar, no que se refere a minha participação na experiência como um 

dos membros das equipes constituídas, entusiasmava-me o fato de estar a serviço direto de 

uma organização associativa de pequenos produtores rurais, não mais na condição de 

mediadora de uma instituição pública como a SEDUC ou outra com a qual já havia trabalhado 

de forma articulada. De um lado essa nova situação de trabalho impunha outras condições, 

por exemplo: morar no próprio assentamento e participar do cotidiano das relações sociais e 
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de trabalho da área. Por outro, dispor-se a apoiar o processo de organização social e produtiva 

dos pequenos produtores rurais em suas associações e cooperativas. Mais do que uma nova 

experiência, tratava-se de uma opção política e de um compromisso técnico. Desafiar-me 

também a participar da construção de novas práticas e de novos saberes, submeter-me ainda 

ao acompanhamento e avaliação dos resultados de meu trabalho por parte dos produtores, sem 

mediações. 

A relação com os órgãos financiadores do Programa se mantinha, mas de forma 

indireta, afinal a contratação e o acompanhamento formal das equipes técnicas ficou sob a 

responsabilidade da instância executora, no caso, a entidade central dos pequenos produtores 

rurais. 

Este trabalho, para mim, constitui-se o marco definidor da opção e do interesse 

maior por meu objeto de estudo. Neste trabalho de “garimpagem” na memória das minhas 

andanças, identifico também que, desde a seleção para o mestrado, a zona rural como lócus 

onde o homem do campo vive e reproduz sua materialidade, sua vida concreta, ganhava 

centralidade nas minhas reflexões e interesses. Inicialmente, no projeto defendido para acesso 

ao mestrado, dirigi minhas atenções ao papel e à ação dos técnicos que, como eu, atuavam na 

SEDUC. Cheguei a iniciar o trabalho da pesquisa empírica, realizando inclusive diversas 

entrevistas. Parei no meio do caminho. Não era bem isso. Faltava alguma coisa. Não era 

apenas um dos sujeitos da relação que me impulsionava para a pesquisa, embora adquirisse 

um valor determinante para eu recuperar reflexivamente a história do meu papel de “técnica” 

na instituição. Entretanto, por esse papel se materializar num conjunto de relações sociais e 

políticas, tratava-se de resgatar, identificar e qualificar num determinado recorte dessa história 

a outra parte, ou melhor, os outros sujeitos fundamentais dessas relações, normalmente 

denominados de ‘beneficiários’, ‘público alvo’, ‘público interessado’ ou genericamente de 

‘comunidades’. 

Identifico, portanto, a zona rural como lócus da emergência desses sujeitos –  os 

pequenos produtores rurais ou assentados e suas organizações associativas. Reafirmo, 

portanto, que a definição do objeto de estudo é resultado desse longo processo de vivências, 

andanças, de trabalho, de práticas e saberes. Torna-se extremamente oportuno, a partir daqui, 

proceder, então, a uma reflexão teórica mais aprofundada sobre os fundamentos da produção 

do conhecimento humano, distinguindo e qualificando, a seguir, os saberes que, fundados 

nessa matriz, são constitutivos da ação dos técnicos e dos camponeses, quando seus caminhos 

se encontram e desencontram nas relações sociais e de trabalho que estabelecem entre si. É 

esta a tarefa a que se propõe o item 2 desta dissertação. 
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3 O PERCURSO TEÓRICO 

Nesta parte, a intenção é compor quadro, com algumas reflexões teóricas mais 

aprofundadas, sobre o processo de produção do conhecimento, de forma que possa servir de 

fundamento na identificação e qualificação dos saberes que detêm técnicos e pequenos 

produtores rurais assentados quando se encontram e confrontam em determinadas relações e 

contextos sociais e de trabalho. O interesse aqui é o de organizar e aprimorar algumas 

ferramentas capazes de iluminar com maior nitidez as questões que, postas pela prática 

concreta, configuram meu objeto de estudo, delineado na parte introdutória. A intenção é, 

também, o de que as reflexões aqui feitas possam realmente informar e não “enformar” as 

análises que serão elaboradas nos capítulos seguintes. 

Na perspectiva que assinalo, serão trabalhados alguns pressupostos teóricos, 

filosóficos e sociológicos, subjacentes aos conceitos e categorias balizadoras dos caminhos 

que delinearam e explicitaram o objeto de estudo em foco. Neste sentido, busquei refletir 

sobre o homem enquanto sujeito de sua autogênese, produtor de sua existência humana e 

construtor do conhecimento, um ser de possibilidades. Ainda neste capítulo, busco mergulhar 

com mais profundidade nos movimentos constitutivos da produção do conhecimento, tendo 

como fundamento central a noção da unidade entre pensamento e ação, teoria e prática, ou 

seja, elegendo o conceito de práxis social como matriz fundante7. Decorrem deste conceito 

central outros, de natureza mais operacional – como os de saber social, saber técnico e saber 

da experiência8 – que possibilitam captar o real de forma aproximada, isto é, na multiplicidade 

de sua unidade. Reporto-me aqui ao real configurado no objeto de pesquisa em análise. 

Integram ainda este quadro referencial o conceito de poder que se liga a questão do saber 

numa dimensão relacional, onde se manifestam igualmente não só as situações de dominação 

                                                           
7 Estas reflexões estão apoiadas fundamentalmente, além de outros autores citados, nos livros, artigos e textos do 

filósofo e professor Manfredo Araújo de Oliveira, ao lado das valiosas anotações de sala de aula, por ocasião do 

Curso por ele ministrado na Faculdade de Educação, em 1992, no Programa de Mestrado, sobre a Teoria do 

Conhecimento. As obras consultadas encontram-se nas publicações: “Educação em Debates”, nº 14, 1987; 

“Tempo e Presença”, nº 250, s/d; “Síntese”, nos  33 (1985), 38 1986), 40 (1987); no livro “Ética e Práxis 

Históricas”, Ática, 1995. 
8 O saber social ou da prática social, o saber docente e o saber da experiência são conceitos centrais nas 

investigações dos professores pesquisadores Maria Nobre Damasceno e Jacques Therrien. Estes autores 

produziram inúmeros trabalhos nessa área e que fundamentam esta dissertação. Cf. em Damasceno: “Pedagogia 

do engajamento”, 1990, em especial o capítulo 5; “O saber social e a construção da identidade”, in: Contexto e 

Educação, nº 1, 1995; “A construção do saber social pelo camponês na sua prática produtiva e política”, in: 

Sociedade Civil e Educação (Coletânea CBE), 1992; Cf. em Therrien: “O saber social da prática docente”, 1994, 

mimeog.; “Saber e práxis educativa”, 1994, mimeog.; “Interação e racionalidade no saber de experiência”, 1994, 

mimeog.; bem como ver o relatório da pesquisa “Educação e hegemonia: o trabalho e as práticas sócio-

educativas no campo” (Damasceno, Therrien e outros, 1992, p. 200-427) que trata de diferentes dimensões da 

“produção do saber social e saber escolar”. 
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como de resistência e que estão presentes nas práticas e nos saberes dos técnicos e 

camponeses assentados. 

3.1 O homem e o processo de produção do conhecimento 

 O homem não nasce homem no mundo. Não se sabe como um ser fixo, acabado e 

imutável. A sua experiência originária é ser o autor de sua própria gênese, sua tarefa de 

autoprodução, ele se faz, produz-se. Realiza a experiência da construção permanente de sua 

vida material objetiva, externa e de sua realidade subjetiva, interna. É um ser da produção 

material, um ser que se objetiva através de sua obra, dos seus produtos, e que se subjetiva na 

produção não material: seu modo de pensar, de compreender o mundo, de apropriar-se do 

real. 

“O homem é um ser da passagem... um vir-a-ser, um processo,... é essencialmente 

transcendência, por isso,... movimento.” (Oliveira, 1987, p. 33). Há, portanto, um processo de 

produção da existência humana, no qual o homem constrói e interpreta a sua realidade. Esta 

realidade é a  

 
“totalidade concreta onde se insere, nasce onde aprende uma língua que lhe 

mediatiza uma interpretação determinada da totalidade de sua experiência, onde ele 

participa da totalidade de sua experiência, onde ele participa de uma forma 

determinada de relacionar-se com as coisas”. (Oliveira, 1986, p. 11) 

 

Achar-se inscrito numa totalidade concreta e histórica é constituir-se enquanto 

sujeito no mundo. Neste mundo, o homem, ser de relações, estabelece relações com a 

natureza, com os outros homens e consigo mesmo. Neste mundo de relações, o homem 

satisfaz as necessidades fundamentais a sua sobrevivência, apropriando-se e transformando a 

natureza, ao mesmo tempo em que também se modifica. Nesse processo de produção, são 

produtos da existência humana não só os bens materiais como as ideias, os conhecimentos, os 

valores, as crenças, os costumes: 

 
“Dentre as ideias que o homem produz, parte delas constitui o conhecimento 

referente ao mundo. O conhecimento humano em suas diferentes formas (senso 

comum, científico, teológico, filosófico, estético etc.) mesmo sendo incorreto ou 

parcial, ou expressando posições antagônicas, exprime condições materiais de um 

determinado momento histórico”. (Andery et alii, 1988, p. 15) 

 

As concepções e ideias que os homens construíram e estão construindo ao longo 

do seu processo histórico são fruto da forma como os homens veem a realidade e nela 

interferem. Dizem respeito, portanto, aos modos como atuam para obtenção do conhecimento. 

Para Oliveira: 
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“Toda ação humana se faz dentro de determinada perspectiva e é, exatamente, esta 

perspectiva que constitui o que se chama horizonte: um “a priori” necessário, um 

horizonte contextual determinado,... uma totalidade, parcial ou regional, porque 

precisamente determinada”. (Oliveira, 1987, p. 34)  

 

Assim, as mudanças nas concepções dos homens refletem alterações nesse seu 

horizonte e implicam novos procedimentos na interferência do real. 

Examino, neste ponto, duas categorias ou dimensões que são fundamentais para 

pensar e compreender o homem no processo de sua autoprodução: a totalidade e a história. 

Trata-se, aqui, apenas de um exercício de compreensão, a partir de reflexões já realizadas, do 

significado dessas duas dimensões na ação humana. Para Kosik: 

 
“A totalidade não significada todos os fatos. Totalidade significa: realidade como 

um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer pode vir a ser 

racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda conhecer 

a realidade: e todos os fatos não constituem a totalidade. Os fatos só são 

conhecimento da totalidade... se são entendidos como parte estruturada do todo”. 

(Kosik, 1985, p. 36) 

 

Este autor entende, no horizonte de uma concepção dialética do conhecimento, 

que a totalidade concreta não é um método para captar-se e exaurir todos os aspectos, 

caracteres, propriedades, relações e processos da realidade, mas sim uma teoria da realidade e 

do conhecimento que se tem dela como realidade. A compreensão dialética da totalidade, 

acrescenta Kosik, significa não só que as partes se encontram em relação de interna interação 

e conexão entre si e com o todo, mas também que o todo não pode ser petrificado na abstração 

situada por cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação das partes. 

Oliveira (1987) afirma que não se pode falar do homem sem falar da totalidade, por ser este 

homem aberto a tudo, essencialmente relação a tudo. Daí reconhecer o homem como 

“Presença do Sentido da totalidade da Realidade”. Isto implica atribuir ao horizonte do todo 

o fundamento e a condição última de possibilidade de toda e qualquer relação concreta do 

homem em seu mundo, portanto, fundamento último do seu conhecer e agir. 

Por outro lado, na compreensão de que a autoprodução do homem é resultado de 

um movimento incessante da ação humana e das suas interações com a realidade concreta, 

configura-se a dimensão histórica do fazer-se homem. O homem produz a sua existência 

produzindo a história humana. Constitui-se, pois, a história a “dimensão mais radical da vida 

humana”. (Oliveira, op. cit.) 

Nesta perspectiva, a história é a dimensão que constitui a concreticidade última do 

ser humano, onde ele se determina como homem... é o fazer-se homem. É considerando a 

história e a historicidade como fundamental do ser do homem que se pode entender o homem 
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como um processo de totalização através de mediações, que são suas relações dialéticas com o 

total real. Destas colocações, retira-se uma conclusão, a exemplo do que faz Marx em “A 

ideologia alemã”: toda ciência realmente humana tem que ser uma ciência da história. A 

concepção dialética, materialista e histórica de homem e de conhecimento expressa aqui é 

reveladora de um determinado pensamento filosófico que tem suas raízes numa determinada 

etapa do desenvolvimento do homem e de sua história. Significa dizer que já predominou em 

outra fase da história do homem um pensamento que lhe negou a condição de sujeito de tudo, 

ao redor do qual tudo ganha determinação e sentido. Trata-se da “passagem de um horizonte 

cosmocêntrico-objetal característico do pensamento clássico, grego e medieval, para um 

horizonte antropocêntrico-subjetal... próprio do pensamento moderno”. (Oliveira, 1985, p. 38) 

O fulcro do pensamento clássico, continua Oliveira, era a consideração do 

“cosmos” enquanto uma ordem imutável e a partir da qual tudo mais ganhava sentido. A 

pergunta ontológica colocada por este pensamento buscava a essência do ser, presença 

imutável, determinação permanente que indica o lugar que ela (essência) ocupa no todo 

imutável da realidade. Todo que detinha a primazia sobre o indivíduo. A ciência antiga, 

tradicional, gerada sobre esses pressupostos, baseia-se na intuição sensível ou intelectual, pela 

qual o espírito humano descobrirá uma essência perdida na singularidade. “É uma ciência que 

se manifesta imediatamente, uma ciência do fenômeno”. (Oliveira, 1986, p. 14) 

Este modelo de pensamento e de ciência se transforma, entretanto, com a 

passagem para a modernidade, ou seja, para um horizonte antropocêntrico universal. Ocorre 

uma ruptura radical entre o sujeito e o objetivo, homem e mundo, espírito e realidade. A 

subjetividade do homem emerge como medida de tudo, a partir do qual tudo o mais adquire 

sentido e determinação: 

 
“O eixo da reflexão filosófica vai transferir-se: não é mais a ordem subjetiva que é 

objeto da reflexão filosófica, mas a subjetividade, a estrutura da subjetividade finita 

como constituidora da ordem... O homem enquanto sujeito é a base para a 

consideração de toda a realidade. O pensamento moderno se caracteriza assim como 

a tematização da referência de tudo ao homem”. (Oliveira, 1985, p. 41) 

 

Ao contrário do pensamento clássico, o “cosmos não mais será tomado como 

vestígio divino”, mas enquanto realidade material passível de manipulação pela ciência 

moderna. 

A reviravolta antropocêntrica da modernidade ou a “antropologização” radical de 

todo pensar vai conduzir a uma nova ruptura de horizonte de pensamento. Trata-se da 

passagem de um horizonte antropocêntrico-subjetal para um horizonte historicêntrico-

relacional, melhor explicitado a partir de Hegel. 
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Este novo horizonte surge das críticas feitas aos horizontes anteriores, apontando 

um repensar da dimensão da totalidade. Não se trata agora de considerar a totalidade enquanto 

“cosmos” nem enquanto totalidade para a subjetividade, mas “totalidade entendida enquanto 

processo histórico, a partir de onde a própria subjetividade deve ser pensada”. Na chamada 

“reviravolta historiocêntrica do pensamento ocidental” o eixo da reflexão filosófica passa da 

subjetividade para a história, enquanto relação entre subjetividade e objetividade. 

A história passa a ser fonte de determinação do sentido;... a revelação e efetivação 

da razão,... o horizonte a partir de onde tudo é pensando: homem, sociedade, cultura, política, 

Deus etc. 

Creio que é dentro desta terceira ruptura do pensamento que se inscreve uma das 

contribuições centrais de Marx. Para ele: 

 
“a noção de constituição do homem com ser histórico e social que no processo de 

sua relação com a natureza transforma-a satisfazendo e criando necessidades 

materiais e, assim, transformando-se e criando a si próprio, carrega consigo a 

concepção de que não há uma essência humana dada e imutável, ou em outras 

palavras, a concepção de que a natureza humana é construída historicamente: e, em 

consequência, que o mundo, as instituições, a sociedade e a própria natureza 

também não têm uma essência dada, também se constituem historicamente”. 

(Andery e Sérgio, 1988, p. 417) 

 

São estas concepções que estão na base de sua proposta para a produção do 

conhecimento, de sua análise da história e de sua análise da sociedade. E é sempre bom trazer 

à tona, em tempos tão adversos à teoria marxista, de que toda a reflexão marxiana não está 

descolada de sua  

 
“intenção de transformar o mundo, de tornar o conhecimento parte constitutiva da 

própria vida, de estabelecer uma unidade entre teoria e prática,... Marx pretende 

participar da transformação da sociedade e propõe aos homens que trabalhem por 

sua transformação”. (Andery e Sérgio, 1988, p. 430) 

 

Reafirma-se, neste ponto, que a reflexão teórico-prática de Marx, na esteira do 

horizonte construído pelo pensamento moderno, porém revisitado à luz do materialismo 

histórico e dialético, constitui-se a referência fundamental e fundante da ótica que privilegio 

aqui para a compreensão do homem, do conhecimento, da sociedade. É uma ótica que, 

historicamente situada e determinada, contém aspectos imprescindíveis a quem deseja se 

apropriar criticamente do real e de comprometer-se com a superação da sociedade capitalista. 

3.1.1 Conhecimento e ação: movimentos da práxis humana 

Dizer que o homem é “uma tarefa interminável” é reafirmá-lo como um 

movimento incessante de construção de si, mesmo no conjunto de relações que são geradas 
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pelo encontro do homem com a realidade, do sujeito com o objeto. Daí ser o homem um 

processo permanente de totalizações automediado pela práxis. Práxis para Marx é a “meta da 

filosofia verdadeira e, a revolução, a práxis verdadeira”. (Bottomore, 1998, p. 293). No 

Terceiro Manuscrito “Propriedade privada e comunismo”, Marx reafirma a oposição entre a 

teoria e a práxis, insistindo, porém, na primazia da práxis nesta relação (teoria x prática), ao 

afirmar que “a resolução das condições teóricas só é possível de maneira prática, só por meio 

da energia prática do homem”. O conceito de práxis nas teses sobre Feuerbah vai assumir uma 

forma mais rigorosa, ou seja, de práxis revolucionária: “A coincidência da transformação das 

circunstâncias e da atividade humana ou autotransformação só pode ser concebida e 

racionalmente entendida como práxis revolucionária”. (3ª Tese) 

O conceito de práxis desempenha um papel central em obras de importantes 

pensadores marxistas, mas tem sido também alvo de algumas controvérsias, que incidem em 

especial quanto a sua aplicação e sobre até que ponto o conceito de práxis pode ser definido 

ou esclarecido. 

Concebida como movimento realizado pelo homem na busca de sua 

autoconstrução, a práxis comporta duas dimensões complementares entre si: “o primeiro é o 

movimento do mundo para o homem, sua interiorização nele, a elevação do mundo objetivo 

ao nível da subjetividade. O segundo movimento, em direção contrária, é o que parte do 

homem na direção do mundo, transformando-o”. (Oliveira, 1987, p. 36 e 37). Por meio do 

primeiro movimento o homem capta um conteúdo, trata-se da Teoria do Conhecimento. 

Resultado do segundo movimento é a ação, transformadora do mundo, ação que eleva o 

mundo à cultura, à história. 

A complementaridade das duas dimensões do movimento da práxis expressa que 

o homem não é apenas o resultado de sua produção prática no mundo. Esta intervenção 

prática no mundo é guiada pelo seu conhecimento, seu saber, que é refeito, reelaborado 

enriquecido na medida em que, por sua ação prática, interfere no real, transformando-o. 

Portanto:  

 

“conhecimento e ação manifestam-se como dois momentos constitutivos da práxis 

humana e por isso num processo de mútua mediação. O conhecimento medeia a 

ação enquanto lhe fornece seu conteúdo, sua inspiração. A ação aparece, então, 

como expressão do conhecimento e o conhecimento como interiorização da ação. A 

ação é tradução do conhecimento, o conhecimento é a tomada de consciência do que 

justifica a ação”. (Oliveira, 1987, p. 37) 

 

Há um aspecto nesta reflexão sobre a construção do conhecimento, do saber, que 

precisa emergir sob pena de gerar um viés inaceitável: o de que o conhecimento e a própria 
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gênese do indivíduo sejam obra de cada homem individual, isolado. O processo de produção 

da existência humana é um processo coletivo, histórico e social, fruto da “incorporação das 

experiências e conhecimentos produzidos e transmitidos de geração a geração, através da 

educação e da cultura”. (Andery et alli, 1988). O homem, sendo um ser de relações, existe em 

permanente interação social com os demais indivíduos. Nesta interação, ocorrem as trocas, as 

transformações mútuas, conscientes, estabelece-se uma comunicação entre os homens, tarefa 

essencial do conhecimento. Não se conhece somente para si, mas para o outro que participa 

simultaneamente da minha autoconstrução, assim como interfiro, contribuo na gênese do 

outro. Para Oliveira, o “mundo humano é um mundo de comunicação. O homem pensa e age 

sobe a realidade que lhe é caminho para os outros homens”.  

Deve-se acrescentar, ainda, que o conhecimento não é um mero reflexo da 

realidade. Implica, ao contrário, um ato consciente do sujeito que conhece e, portanto, uma 

posição deste em face do recebido, do aprendido. Por isso, não há conhecimento neutro. O ato 

do conhecimento se dá numa situação concreta, configurada histórica e socialmente, num 

conjunto de relações determinadas e determinantes. Ao mediar a comunicação entre os 

indivíduos e destes com o mundo em suas relações, o conhecimento que os inscreve numa 

totalidade concreta expressará, também, de forma explicita ou não, seus valores, suas 

posições, suas diferentes formas de ver o mundo e de agir sobre a realidade. Estará, assim, 

entranhado de suas posições frente ao mundo concreto atual. 

O conhecimento é, por conseguinte, uma das dimensões fundamentais, porque 

constitutiva, da experiência humana enquanto história. O conhecimento se manifesta como a 

relação que resulta do encontro entre o homem e o mundo, como uma das formas desse 

encontro. Ele é a mediação entre o homem e a realidade. É dentro desta relação fundamental 

que Oliveira distingue dois momentos: o cognoscente, que é o homem, sujeito; e o conhecido, 

que é a realidade, o objeto. Mostra, também, que se desenha uma mútua dependência entre a 

relação (um “para onde” ou “entre”) e os relacionados (“um algo”). A relação passa a ser 

entendida não como uma coisa, mas pura mediação, integração entre seres, o que implica 

passagem, convergência dos relacionados, transcendência integradora. A relação é, portanto, 

algo de original, inseparável do ser próprio do sujeito e do objeto. Isto leva a referir as duas 

dimensões do conhecimento: enquanto relação, ele é transcendência (a integração que faz 

entre sujeito e objeto – momento constitutivo de uma relação circular) e realiza também o 

caráter transcendental, que é a dimensão reflexiva de voltar-se sobre si. É este seu caráter que 

possibilita uma reflexão explícita e metódica sobre o conhecimento e sobre sua estrutura. 
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“Conhecimento é, portanto, um processo de determinação, ou seja, de mediação do 

próprio sentido da totalidade implicitamente percebido. A Teoria do Conhecimento 

é a consciência da estrutura deste movimento de mediação, o que numa perspectiva 

dialética significa a superação do objetivismo e do subjetivismo, ou seja, a 

superação da unilateralidade de ambos”. (Oliveira, 1987, p. 46) 

 

Tentar apreender e compreender o real tem sido a tarefa secular do ser humano. 

Tentar interpretar e explicita a experiência cognoscitiva do homem, a estrutura do movimento 

do conhecer, tem sido a tarefa básica da teoria do conhecimento. Neste sentido, Marx deu 

indicações valiosas sobre o seu entendimento da produção do conhecimento nos escritos do 

livro “Introdução à crítica da Economia Política”, quando se refere ao método. Miriam 

Limoeiro em “A periodização e a ciência da história” (mimeog.), faz uma leitura analítica 

desse método, explicitando-lhe aspectos fundamentais. 

Marx (apud Limoeiro) destaca os momentos constitutivos da produção do 

conhecimento. O primeiro momento parte do real, representando-o e procurando por 

abstração, através de análises que cada vez mais se afastam dessa realidade, atingir conceitos 

simples desse real. 

Em Oliveira (1987), encontramos como primeiro momento da direção que orienta 

a experiência cognoscitiva do homem a captação de um certo todo, que significa apenas o 

início do conhecimento todo. Esse primeiro nível pode ser considerado como algo de 

imediato, vez que se trata de certo todo ainda não analisado, no qual seus momentos ainda não 

são conscientes. Estacionar neste momento é negar o caráter processual do conhecimento 

humano, é reconduzi-lo a uma intuição ou a uma captação imediata da significação do real. 

O segundo momento, para Marx (apud Limoeiro), é caracterizado pelo apoio 

inicial teórico e pela crítica a que submete os conceitos de que parte, porque calcadas na 

suposição falsa de sua origem concreta direta. Neste momento, é que se iniciaria a atividade 

propriamente científica, em que, conforme a leitura de Miriam Limoeiro (op. cit.) se acusa de 

caótica aquela representação direta do real, e que se parte não da representação imediata do 

real, mas dos conceitos mais simples que o movimento anterior pôde criar. É este exatamente 

o momento que Oliveira (1987) chama de reflexivo, de dialético. É nele que se dá o processo 

de parcialização do todo antes percebido como unidade. É um processo de destotalização, vez 

que será tarefa da reflexão, da abstração da análise, no sentido de fazer emergir as 

determinações internas de forma a isolá-las, identificá-las separadamente. Corre-se aqui o 

risco de, ao se fixar nas determinações, perder a unidade no processo de totalização. Esse 

processo de decomposição, de análise do todo, se manifesta como um momento do processo 

do todo, abstrativo sem dúvida, mas enriquecido, pois é através dele que se realiza a 
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determinação do objeto do conhecimento. É a dinâmica do processo do conhecimento que 

possibilita o retorno desse movimento ao movimento inicial, em busca do todo que é 

horizonte, indeterminadamente capturado no início e que, após esse retorno, emerge 

enriquecido de novas determinações, revelando-o em sua plenitude. 

Uma vez conseguida a especificação das determinações gerais e simples – 

movimentos de reconstrução teórica – Marx (apud Limoeiro) concebe o terceiro momento 

como o de construção teórica da reprodução do concreto, isto é, concreto pensado. Sobre este 

momento, adverte Limoeiro (idem): o concreto produzido pelo pensamento não é o próprio 

real. A atividade de pensar não produz senão pensamentos; não é capaz de produzir 

realidades. Marx (apud Limoeiro) argumenta que o pensamento mais simples só existe como 

relação unilateral e abstrata de um todo concreto, vivo, já dado, pois o real é anterior ao 

pensamento. Sua posição básica é a existência de um concreto fora do pensamento. A 

reprodução de um concreto no pensamento, pelo pensamento, é a forma peculiar que o 

pensamento tem para se apropriar do concreto, pensando-o como concreto. Assim, se o 

pensamento não é a gênese do real nem é a gênese do pensamento, deve-se afirmar, conclui 

Limoeiro (ibidem), que o real antecede o teórico, que o teórico é um teórico sobre o real. 

Oliveira (1987) reflete sobre essa terceira fase do processo do conhecer como a 

redescoberta do processo como processo de totalização, ou seja, retorno ao ponto de partida 

engordado e carregado pelas determinações alcançadas na fase precedente. O conhecimento 

se manifesta, nesta fase, como um conjunto, uma síntese de determinações múltiplas, como 

uma unidade da diferença. Penetrar no real significa superar o imediato e, portanto, no plano 

da diferenciação, atingindo um campo de relações, de detalhes, de particularidades, de 

momentos, de dimensões, tudo isto captado num horizonte de totalidades. Concreto e abstrato 

são dois momentos constitutivos do momento cognoscitivo e por isso convertem-se 

“incessantemente” um no outro. A verdade do abstrato é, pois, o concreto: a abstração é 

caminho para a passagem da ignorância para o saber. 

Desta reflexão é possível diferenciar razão de entendimento. O entendimento lida 

com as determinações numa perspectiva excludente. Isto é, tem dificuldade de perceber que as 

diferentes determinações fazem parte de um todo. Enquanto inteligência, o entendimento 

capta os objetos distintos e seus elementos, pois sua tarefa é o detalhe pinçado fora do todo. 

Ele destrói o todo por se especializar no detalhe. A razão, por outro lado, tem a tarefa inversa, 

estabelecer as conexões entre as determinações, integrá-las num conjunto, retornando assim à 

unidade do concreto. Sua função é, pois, recuperar o movimento total, o todo. Por isso ela é 

dialética, na medida em que supera, por sua dimensão da integração universal, a 
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contraposição entre singularidade e universalidade, atingindo o universal concreto. Mas razão 

e entendimento não se contrapõem, são dois poderes que o pensamento humano detém e que 

se relacionam dialeticamente na construção do conhecimento. Um, é o poder negativo capaz 

de destruir a unidade imediata, pela fragmentação detalhante. O outro é um poder de unidade 

capaz de reconduzir a fragmentariedade da experiência à unidade original. São, portanto, dois 

poderes que constituem dois momentos do movimento cognoscitivo. Em outras palavras, são 

os movimentos de análise e síntese do pensamento humano. 

3.1.2 O saber enquanto dimensão da ação 

Na primeira parte deste Capítulo, procurei mostrar e defender a partir de que 

perspectiva concebo a questão da construção do conhecimento e do saber. Eles são frutos do 

processo de construção ou produção do mundo social e humano, que tem como construtores 

seres humanos, atuando concretamente e situados historicamente. A esta ação consciente do 

homem no mundo, a esta “atividade prática que evidencia a unidade entre pensamento e 

prática, como expressão do ato uno do homem, que na ação elabora a realidade, recriando-a e 

transformando-a” (Damasceno, 1995, p. 21), dá-se o nome de práxis. 

Práxis, entendida num horizonte filosófico, é também “a forma de vida que busca 

conquistar a humanização plena do homem: é precisamente na práxis que o homem através de 

obras históricas em todas as dimensões de seu ser, que se faz e se exprime através delas”. 

(Oliveira, 1995, p. 62). Em outras palavras, práxis é a autoconstrução do próprio sujeito.  

Neste estudo, que lança ‘um olhar’ sobre os saberes que são construídos nas 

relações entre agentes/técnicos e assentados e na forma como se estabelecem essas relações 

em um determinado contexto, o conceito de práxis assume o eixo central da pesquisa, a partir 

do qual serão gestados conceitos operacionais para oportunizar a análise do objeto focalizado. 

É importante sublinhar nas definições acima referidas três aspectos fundamentais sobre a 

práxis: o primeiro diz respeito ao caráter da indissociabilidade entre o pensar e o fazer, entre o 

refletir e o agir, entre teoria e prática; o segundo trata da dimensão histórica dessa intervenção 

humana no mundo concreto; e, por último, a da potencialidade de essa ação poder transformar 

o real, o mundo. 

Vale a pena ressaltar que eleger o conceito de práxis – isto é, reconhecer esta 

potencialidade da intervenção dialética do homem no mundo – não significa pairar num plano 

ideal, sem colocar os “pés no chão” da realidade concreta. Quero dizer que não significa 

desconhecer que, nesta sociedade, existe igualmente a possibilidade de negação de realização 

da práxis em suas dimensões produtiva e interativa, conforme conceituamos na introdução. 
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Na medida em que nossa sociedade se orienta por valores que negam a intervenção humana 

na natureza na perspectiva colocada pela práxis, pode ocorrer (e vem ocorrendo) o 

fortalecimento de uma “ação orientada para a eficiência, chamada de ação instrumental, pois 

pressupõe o cumprimento de regras técnicas que tornam possível uma intervenção com 

sucesso na situação”. (Oliveira, s/d, p. 7). É quando a relação teoria e prática é reduzida ao 

grande objetivo da racionalização, isto é, o controle sobre os processos da natureza e da 

sociedade, tendo a teoria como função social o controle do aumento técnico. A economia dos 

meios e a eficiência se transformam nos únicos valores de todo o processo. 

Foi esta clareza teórico/prática que me permitiu, já no item anterior, analisar a 

situação do campesinato no conjunto da correlação de forças da sociedade. E possibilitará 

também refletir sobre as condições de existência do grupo dos técnicos, como agentes 

importantes da construção ou desconstrução de práticas e saberes. Reflexão esta que será 

melhor elaborada no último capítulo. 

Segundo Tardif e Ouellet (1994): 

 
“o mundo social e humano não é construído com a ajuda da Razão, das Ciências, do 

Conhecimento Objetivo, mas com a ajuda de saberes, de discursos, de linguagens e 

de atividades contingentes, práticas, enraizadas no ‘mundo vivido’ (Husserl, 

Gadamer), em ‘formas de vida e de jogos de linguagem pragmáticas’ (Wittgenstein, 

Habermas), na vida cotidiana (Jasper, Merleau Ponty, Sartre), nas interações 

concretas entre os seres (G. H. Mead)”. 

 

A perspectiva assinalada por Tardif e Ouellet (1994) no processo de construção do 

mundo social e humano traz um aspecto que precisa ser explicitado. Estes autores entendem 

que as perspectivas macrossociológicas ou estruturais precisam ser “complementadas e 

enraizadas pelo estudo pormenorizado (fino) dos processos sociais através dos quais 

microestruturas de ação servem de algum modo como ponto dinâmico para as 

macroestruturas”. Tal abordagem se volta para a análise concreta dos sistemas de ação que 

intervêm no cotidiano, privilegiando, portanto, a construção do mundo do cotidiano, a 

interação, os saberes dos atores etc. 

O que se torna importante apreender das reflexões até aqui apresentadas é o fato 

de que há um vínculo inerente entre a práxis e a produção do conhecimento, do saber. 

Assinala Damasceno (1995), aprofundando a questão, que a práxis social, cotidiana, realizada 

pelos grupos humanos, estabelece uma profunda articulação com o saber. Em outras palavras: 

“o saber é a expressão eloquente da práxis social”. (Vasques, 1976, apud Damasceno, 1995, p. 

21). Importa deixar claro, portanto, que a fonte fundamental onde é gestado o saber é a práxis. 



59 

 

Antes de iniciar uma reflexão sobre a que tipo de saber aqui me refiro em função 

do objeto da pesquisa, há necessidade de esclarecer que não estão sendo usados como 

sinônimos os termos conhecimento e saber. Concordo com a diferenciação estabelecida por 

Dandurand e Olivier (1991), quando observam que “...a noção de conhecimento tem mais 

extensão que aquela de saber: ela significa toda apreensão simbólica da realidade”. [...]; ou 

ainda, a noção de saber é usada na medida onde ela indica conhecimentos mais próximos das 

práticas e se torna, no limite, o equivalente de saber-fazer. “[...] O saber, finalmente, teria por 

característica a de se apresentar como uma prática social reflexiva”. Apesar de tentarem 

estabelecer essas diferenças entre as noções de saber e conhecimento, os dois autores admitem 

haver neste campo “uma flutuação quase completa”. 

Por outro lado, o filósofo francês Lyotard (1986), ao estudar a condição do saber 

na pós-moderidade9, distingue também saber de conhecimento. Para o autor “o saber não é a 

ciência, sobretudo na sua forma contemporânea. [...] O saber em geral não se reduz à ciência, 

nem mesmo ao conhecimento”. Aprofunda ainda mais a distinção ao conceber o 

conhecimento como o “conjunto dos enunciados susceptíveis de serem declarados verdadeiros 

ou falsos, que denotam ou descrevem objetos, com exclusão de todos os outros enunciados. A 

ciência seria um subconjunto do conhecimento” (Lyotard, op. cit. p 46).  Em relação ao termo 

saber, sua conceituação se vincula ao que denomina de saber narrativo. Este seria não apenas. 

Em relação ao termo saber, sua conceituação se vincula ao que denomina de saber narrativo 

que não seria apenas  

 
“um conjunto de enunciados denotativos, misturando-se nele as ideias de saber 

fazer, de saber viver, de saber escuta, etc. Trata-se de uma competência que excede à 

determinação e à aplicação do mero critério da verdade e que se alarga às dos 

critérios de eficiência (qualificação técnica), de justiça ou de felicidade (sabedoria 

ética), de beleza sonora, cromática (sensibilidade auditiva, visual) etc”. (Lyotard, 

idem, p. 47) 

 

O saber entendido como competência permitiria, em resumo, “boas performances” 

para conhecer, para decidir, para avaliar, para transformar. Percebe-se, na distinção que o 

autor elabora entre saber e conhecimento, apesar de estar refletindo sobre o estatuto do saber 

nas sociedades mais desenvolvidas, informatizadas, que a noção de saber se vincula à ideia, 

implícita, de uma prática social, de uma ação humana mais ampla, referenciada numa 

interação comunicativa. É clara a ideia de competência, mas não restrita ao conhecimento 

                                                           
9  Segundo o autor a palavra pós-modernidade “designa o estado da cultura após as transformações que 

afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do fim do séc. XIX”. (Lyotard, J.F. – A 

condição pós-moderna. Lisboa: Gradiva, Segunda edição, 1989) 
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científico ou técnico. A noção de saber como conjuntos de enunciados denotativos, 

prescritivos, avaliativos, guarda estreita relação com o fato de compreender que as sociedades 

da era pós-industrial e as culturas da era pós-moderna se aproximam de uma “pragmática das 

partículas de linguagem”. Isto é, nestas sociedades interagem diferentes jogos de linguagem, 

discursos, entre os quais se encontra o saber científico, por exemplo. 

Sobre esta distinção – conhecimento/saber – às vezes, útil, em outras, confusa, 

também o pesquisador Grzybowski10 forneceu alguns elementos clarificadores. Ao discutir a 

questão do saber e do conhecimento no âmbito das relações sociais e de trabalho no 

campesinato, recorte que interessa a este estudo, o autor diz que o saber tem uma dimensão 

clara – a ação. Traduz um pouco a ideia do que é útil. “O camponês sabe, não interessa 

explicar”. Destaca que a questão da apropriação do conhecimento para a luta e de sua 

transformação em vida, é mais que conhecimento, é saber. 

A centralidade desta categoria – saber – é que precisa, na verdade, ser ressaltada, 

uma vez que importa desvelar com maior clareza seu conteúdo, identificando e qualificando 

os tipos de saberes que estão presentes nas múltiplas relações que se estabelecem entre 

técnicos e camponeses, nas práticas que foram vivenciadas individual e coletivamente. 

O saber, diz Lyotard,  

 
“tornou-se, nos últimos decênios, a principal força de produção, o que já modificou 

notavelmente a composição das populações ativas nos países mais desenvolvidos e 

constitui o principal colo de estrangulamento para os países em vias de 

desenvolvimento”. (Lyotard, 1986: 19) 

 

Contextualiza esse saber na era pós-industrial e pós-moderna e se refere ao saber 

científico. Atribui à relação entre os produtos desse saber e os seus usuários a mesma forma 

que se reveste a relação entre produtores e consumidores de mercadoria, ou seja, a forma 

valor. Nesse sentido, o saber perde seu valor de uso, para ser produzido com fins de venda, 

para ser trocado. O saber vira também uma mercadoria. Outro aspecto observado por esse 

autor é que o saber, na sociedade atual, está profundamente afetado pelas transformações 

tecnológicas __ a bioenergética, a telemática, a informática etc. __ em suas duas principais 

funções: a investigação e transmissão de conhecimentos. Acrescenta ainda que “o saber não 

pode passar pelos novos canais e tornar-se operacional senão quando o conhecimento puder 

ser traduzido em quantidade de informação”. (Lyotard, idem, p. 17) 

Guardados os devidos limites das abordagens, Apple (1986) analisa também a 

problemática da produção do conhecimento a partir da relação entre este e a economia 
                                                           
10  Por ocasião da assessoria que prestou à pesquisa “Educação e Hegemonia”, na FACED, em 1990. 
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capitalista. Daí decorre a afirmação de que esse conhecimento é produzido no contexto das 

relações estruturais dessa sociedade. Este autor faz uma análise dentro da mesma perspectiva 

colocada por Lyotard da transformação do conhecimento em mercadoria. Trata-se para ele de 

um “produto não material no sentido tradicional do termo, mas de um produto 

economicamente social”. (Apple, 1986, p. 63) 

Apple (1986) vai examinar um determinado tipo de conhecimento, a que ele 

denomina de conhecimento técnico-administrativo. Sublinha nesse conhecimento seu caráter 

ideológico, pois se encontra sob “o monopólio quase total, ao lado da inteligência tecnológica, 

das grandes empresas capitalistas”. Verifica-se, segundo este autor, que dado o enorme 

crescimento no volume de produção, tem havido uma necessidade de um aumento rápido na 

quantidade de informação técnica e administrativa. 

São os interesses empresariais e a necessidade de aumentar sua cota de lucro 

econômico, entretanto, que determinam, de uma forma geral, a produção e a organização 

desse conhecimento técnico. Daí o autor afirmar “dentro de certos limites, o que é 

efetivamente exigido não é a ampla distribuição desse conhecimento de alto status à 

população. O que é necessário é maximizar a produção”. (Apple, 1986, p. 62). O autor 

acrescenta, ainda, que a eficiência técnica trazida pela acumulação e o controle do 

conhecimento técnico e administrativo foram patrocinados e introduzidos pelos capitalistas, 

tendo em vista os interesses da acumulação e muito pouco a busca da eficiência técnica. 

Nesse sentido, o uso, controle e a acumulação desse capital cultural técnico (igual 

conhecimento técnico-administrativo) possibilitaram, no âmbito da história das indústrias, 

baseadas na ciência e na técnica, reforçar intensamente o monopólio industrial. 

O fato de esse tipo de conhecimento ser controlado pelos seus maiores 

beneficiados favorece a aparição de “experts de vários tipos, em todas as fases do processo de 

produção, que ajudam a legitimar a subordinação do trabalhador ao capital, ao fazer parecer 

natural que os trabalhadores sejam incapazes de eles mesmos organizarem a produção”. 

(Apple, 1986, p. 66). 

Emerge desta última afirmação do autor, uma questão que é central na sociedade 

capitalista, porque nela adquire características peculiares – a divisão social do trabalho. 

Ao definir a divisão social do trabalho como “a totalidade das formas 

heterogêneas, que diferem em ordem, gênero, espécie e vaidade” Marx (O Capital, I, cap. II), 

assinala que essa divisão é condição necessária para a produção de mercadorias, muito 

embora a produção de mercadorias não é uma condição para a existência de uma divisão 

social do trabalho. No capitalismo, há duas formas inteiramente diversas de divisão do 
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trabalho. A primeira delas – a divisão social do trabalho – é entendida como aquela “divisão 

de trabalho que se dá  na troca entre capitalistas individuais e independentes que competem 

uns com os outros”. A segunda refere-se a uma “divisão de trabalho entre trabalhadores, cada 

um dos quais executa uma operação parcial de um conjunto de operações. Essa divisão se dá 

na produção, entre o capital e o trabalho em seu confronto dentro do processo de produção”. 

(Bottomore, 1988, p. 112) 

Torna-se relevante sublinhar, que a divisão social do trabalho não é uma 

‘invenção’ capitalista, decorre ela dos diferentes meios de produção e de existência, das 

diferenças na fisiologia humana que existem nos variados tipos de sociedade. É com o 

desenvolvimento do capitalismo que, ao serem convertidos os produtos gradativamente em 

mercadorias, “surge uma divisão do trabalho no seio do processo de produção, que interage 

com a divisão social do trabalho”. (Bottomore, op. cit.) 

Na sociedade capitalista, opera-se também na divisão do trabalho uma subdivisão 

que separa o trabalho intelectual (saber) do trabalho manual (fazer), determinando a separação 

dos que trabalham com a cabeça e os que trabalham com as mãos. Gramsci, ao tratar dos 

intelectuais, questionando essa separação, assinala que “em qualquer trabalho físico, mesmo 

no mais mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo 

de atividade intelectual criadora”. Desse modo, para Gramsci “é impossível falar de não-

intelectuais, porque não existem não-intelectuais”. Existem, é verdade, “graus diversos de 

atividade específica intelectual”. Em suma, arremata Gramsci, “não existe atividade humana 

da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode se parar o homo faber do 

homo sapiens”. (Gramsci, 1989, p. 7) 

Esta divisão do trabalho em manual e intelectual deve ser entendida, contudo, no 

conjunto geral das relações de uma determinada sociedade. A fragmentação do saber, do 

conhecimento e da prática do homem é fundamental ao processo de dominação, e necessário à 

reprodução de um modo de produção social específico. 

No âmbito da indústria, a divisão entre trabalho manual e intelectual se expressa 

no alto grau de ‘tecnificação’ e ‘cientificação’ que a produção passa a exigir. Surgem, então, 

os trabalhadores da ciência e da tecnologia, cuja função técnico-científica consistirá em 

“reproduzir as condições e as formas de dominação do capital sobre o trabalho”. (Gorz, 

1989: 217, grifo do autor). Gorz assinala, nesse sentido, que a pesquisa e a inovação 

tecnológica assumem a função de “impedir a tendência à baixa da taxa de lucro e criar novas 

situações de investimento rentável”. De onde se pode inferir que a ciência e a técnica não são 

independentes da ideologia dominante, estão subordinadas enquanto forças produtivas ao 
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processo de produção e, portanto, trazem a marca das relações capitalistas de produção, de 

uma forma geral, das necessidades e da vida das classes populares. 

Inferência de igual importância diz respeito aos trabalhadores técnico-científicos. 

Numa relação hierárquica com os operários, eles são  

 
“os únicos detentores da qualificação técnica e intelectual que o processo de trabalho 

exige. Monopolizam essa qualificação e, assim, proíbem-na aos operários. São os 

agentes da desqualificação e da opressão do trabalho manual, reduzido a ser apenas 

manual, [...] além de gozarem de importantes privilégios financeiros, sociais e 

culturais”. (Gorz, idem, p. 236) 

 

Esta breve reflexão sobre a divisão social do trabalho e, em seu interior, da 

divisão entre o trabalho manual e o intelectual, tem por objetivo propor algumas inferências. 

A primeira delas: é por causa dessa divisão generalizada que os trabalhadores, geralmente, 

acabam por ser privados do conhecimento necessário tanto para compreender quanto para 

dirigir aspectos importantes do processo de produção. Outra inferência que pode ser feita é 

que a acumulação e o controle capitalistas do conhecimento técnico estão intimamente 

relacionados com essa divisão, uma divisão que é crucial também para a acumulação e o 

controle do capital econômico. 

Característica do conhecimento técnico é a racionalidade própria da ciência 

moderna. Trata-se de uma racionalidade que se reduz, entretanto, à instância de controle dos 

fenômenos, que passa a ser sinônimo de controle sobre os processos objetivos. Oliveira 

entende essa racionalização como uma tecnologia reguladora de todas as dimensões da vida 

do homem. Tudo se reduz à analise científica e ao planejamento técnico. “As questões que 

emergem na vida dos homens e que não são capazes de um tratamento técnico não podem ser 

racionalmente consideradas”. (Oliveira, 1995, p. 88). Este autor argumenta, ainda, que a 

produção do saber que possibilita maior produtividade ao trabalho, se transforma num 

elemento estrutural do processo produtivo e condição de possibilidade de produção de mais-

valia. Está situada, por conseguinte, toda a dimensão instrumental cognitiva da racionalidade 

científica, implícita no conhecimento técnico. Estas considerações acerca do conhecimento 

técnico, ou do saber científico, ganham relevo na medida em que suas características mais 

gerais afetam o processo de formação daqueles que, por sua posição de classe, têm acesso ao 

lócus onde ele é produzido e normalmente distribuído. O acesso a esse tipo de saber é 

determinado, em grande parte, pela posição que certos sujeitos ocupam na sociedade. Assim, 

as escolas, em particular as universidades, as instituições públicas, constituem uma rede de 

instância onde esse saber técnico e científico é produzido, sistematizado e distribuído. De 
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forma direta ou indireta, essas instâncias ajudam a manter a distinção que está no centro da 

divisão social do trabalho – a dicotomia entre trabalho manual e mental. 

Reconhecer esse fato implica em poder compreender que os técnicos que atuam 

nas áreas de assentamento, junto às organizações associativas de pequenos produtores rurais, 

seja na área produtiva, técnico-administrativa, de gestão ou na área de desenvolvimento 

social, detêm um saber científico e técnico marcado pela busca da eficiência e produtividade, 

da racionalidade instrumental, herança direta de seu processo de formação, mas também fruto 

do contexto social e técnico da sociedade vigente. Vinculados a instituições públicas, sofrem 

também em sua atividade profissional as exigências de um Estado que se transforma na 

instância propulsora do crescimento econômico e do desenvolvimento social, através da 

mediação do conhecimento científico experimental. Por outro lado, as características mais 

gerais desse conhecimento científico e, em particular, sua extrema especialização e a 

dimensão estrutural de sua ação, intensificadas e acentuadas pela modernidade, atingem 

também a vida cotidiana do camponês. É verdade que não ocorre da mesma forma que 

interfere na atividade do trabalho urbano, mas infiltra-se em seu cotidiano via agentes 

externos, meios de comunicação, relações sociais e de trabalho com instituições creditícias, 

com o mercado, com o Estado etc. 

Em se tratando do camponês, do campesinato e mesmo dos agentes (técnicos) 

com os quais estabeleço diferentes relações sociais, sinto necessidade, agora, de retomar a 

matriz fundante de todo saber – a práxis social – e refletir sobre um tipo de saber que permite 

particularizar esses atores sociais e seu modo de vida – refiro-me ao saber social, objeto de 

estudo, como já assinalei neste estudo, de diversos pesquisadores, como Grzybowski, 

Damasceno, Therrien e outros. É a partir desse horizonte categorial que também são 

identificados os saberes da experiência, o saber prático, da prática social, o saber da 

resistência, saberes, enfim, referenciados na ação humana concreta sobre o mundo. 

Ao discutir o conceito de saber social, no âmbito do campesinato, Grzybowski11 

privilegiou a dimensão da luta, como elemento construtivo desse saber. Para ele, é um saber 

que se vai forjando na luta ou na história de vida de cada um, pela experiência. Entende-o, 

também, como elemento organizador da consciência social que está se organizando nessa luta. 

Ao buscar sua origem, o autor afirma que é diversa e que está associada às práticas sociais 

que o hierarquizam. Identifica, entretanto, quatro blocos responsáveis pela produção desse 

saber. O primeiro trata da prática produtiva – o trabalho, prática fundante da relação 

                                                           
11 Discussão realizada por ocasião de sua assessoria ao grupo de pesquisa da FACED, “Educação e Hegemonia” 

(1990), e onde refletiu demoradamente sobre a categoria saber social. 
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homem/natureza, sujeito/objeto. O segundo é o bloco econômico, onde se inserem as relações 

sociais de produção, não só as mais imediatas de trabalho, mas as relações mercantis mais 

amplas. A estrutura econômica e as tendências de sua evolução. O terceiro bloco é o político – 

o saber sobre a luta e da luta, da classe e de classe, sobre a sua identidade e sobre as outras 

forças sociais e, finalmente, o quarto bloco – o saber escolar ou cultural, onde além dos 

conhecimentos mais universais adquiridos na escola, são apropriados outros em diversas 

instituições e que afetam os blocos anteriores. 

Para complementar sua reflexão, Grzybowski elenca ainda algumas dimensões 

que qualificam esse saber social: primeiro, o fato de ser um saber construído coletivamente na 

prática produtiva, organizativa e política; segundo, é um saber hierarquizado pela prática 

concreta de cada grupo e, que vai ser diferente, de um grupo para o outro; terceiro é um saber 

utilizado como instrumento dessa prática, fundamental para se inserir em determinadas 

relações econômicas, políticas e culturais, para se defender, participar e se integrar. 

Damasceno compartilha da abordagem feita por Grzybowski em relação à origem 

e à qualificação de saber social: “conjunto de conhecimentos e habilidades, valores e atitudes 

que são produzidas pelas classes sociais em uma situação histórica dada de relações, para dar 

conta de seus interesses”. (Grzybowski, apud Damasceno, 1995, p. 23). Considerando, 

entretanto, que o saber dos camponeses é heterogêneo, contraditório e difuso, ou seja, é uma 

síntese dos próprios camponeses, é parte de sua cultura e instrumento na elaboração de sua 

identidade, e considerando igualmente que os camponeses estão inseridos em relações sociais 

e de trabalho, nesta sociedade, Damasceno adverte que esse saber também está impregnado 

pelo senso comum. Na perspectiva gramsciana, senso comum é “um modo de pensar o mundo 

com base numa concepção de mundo imposta mecanicamente pelo exterior, ou seja, por um 

outro grupo social”. (Damasceno, 1990, p. 31). O saber presente no senso comum tem como 

traços característicos “a confusão de informações, um mosaico de contribuições variadas, às 

vezes contraditórias”. É, na verdade, um saber fragmentário e incoerente. 

A possibilidade, porém, de ascender dentro dessa concepção de mundo acrítica, 

confusa, imediatista, para uma consciência crítica e histórica, está posta no interior da própria 

contradição existente no senso comum: a “dimensão da prática coletiva que configura o 

núcleo sadio do senso comum”. Imerso num conjunto de relações sociais e sujeito de 

atividades práticas coletivas, o homem potencializa sua capacidade permanente de renovação 

e de (re) construção de novas práticas e saberes. Situa-se, aqui a fundamental contribuição do 

trabalho educativo ou da práxis educativa, como dimensão da práxis social mais ampla, no 
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processo de reelaboração das concepções de mundo e de práticas e saberes críticos e 

transformadores. 

Damasceno (1995) estabelece também outra dimensão sobre o saber social em sua 

abordagem, ao aproximá-lo do conceito de saber cotidiano em Heller (1977). Isto porque sua 

compreensão acena para “um saber social gestado no cotidiano da vida, do trabalho e da luta 

diária, expressão concreta de um grupo social, um saber que é útil ao trabalho, aos 

enfrentamentos vividos cotidianamente por estes atores sociais”. Embora Heller destaque o 

caráter heterogêneo e fragmentado do cotidiano e, ainda, dê ênfase à dimensão alienada da 

vida cotidiana, afirma, por outro lado, que o “saber cotidiano constitui o fundamento de todo 

saber”. (Heller, 1987, apud Vieira, 1990, p. 173). Assim, o saber cotidiano constitui-se “o 

saber que os integrantes de um determinado grupo social necessitam para participar do seu 

ambiente, qualificando-se por ser um saber prático (em termos técnicos, político, religioso 

etc.), mediante o qual sujeito interfere na vida cotidiana”. (Damasceno, op. cit., p. 25) 

Therrien (1994), que investiga também sobre saber social, preocupa-se em 

identificar outros lócus e “modos” de produção e validação do saber social, pautados na 

experiência de atores em interação com o meio e menos preocupados com o (pretenso) canal 

de ‘neutralidade’, ‘objetividade’ e ‘transcendência’ da racionalidade formal. (Therrien, 1994, 

mimeog., p. 11). Direciona, por conseguinte, seu interesse para os saberes gestados na práticas 

sociais das professoras rurais e dos movimentos sociais. Identifica, por exemplo, na “ação 

pedagógica dos professores, desenvolvida em contextos de interação entre atores sociais (a 

sala de aula), a expressão de um determinado saber transformado em prática e tendo por 

referência uma racionalidade discursiva” (Therrien, op. cit.). Sobre as práticas dos 

movimentos sociais atuais, acentua que 

 
“as lutas e as ações de resistências que mobilizam seus participantes se 

fundamentam em discurso, retórica e linguagem fundadas em saberes construídos 

em situações do cotidiano, onde adquirem características do saber de experiência, 

com a sua validade comprovada pelas transformações e resultados que alcançam”. 

(Therrien, op. cit.) 

 

Percebe-se, portanto, em Therrien a mesma ênfase dada pelos autores já referidos 

anteriormente à questão do lócus de produção do saber social e à importância da dimensão do 

cotidiano nessa produção. Ressalto em seu estudo a questão da construção dos saberes em 

contextos de interação. Essa relação entre interação e saber está fundamentada na abordagem 

de Jean Lave (1991), para quem os saberes, dentro de uma perspectiva social, cultural e 

histórica, se desenvolvem em “práticas sociais situacionais, ou seja, a construção do saber em 

situação: a aquisição de saberes, o pensamento e o conhecimento são relações entre pessoas 
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engajadas numa atividade no e com um mundo social e culturamente estruturado”. (Lave, 

1991, apud Therrien, 1994, p. 11). No cerne dessa abordagem, as interações sociais são 

entendidas como processos de comunicação e de linguagem, que proporcionam a elaboração 

conjunta dos significados em situações, desvelando a natureza parcial e incompleta do saber 

construído. 

Explicita-se, nessa abordagem, a presença de racionalidade nesses saberes 

construídos no movimento da interação entre atores sociais. Racionalidade qualificada, 

entretanto, como discursiva, crítica, diferenciada da racionalidade subjacente ao saber técnico-

científico, mais vinculada à “razão instrumental”. Esta guarda estreita relação com a “razão 

comunicativa”. 

É oportuno, neste momento, e para concluir este longo percurso sobre a categoria 

saber social, proceder a uma breve reflexão sobre estas duas dimensões da ação humana – a 

ação instrumental e a ação comunicativa – bem como sua articulação com a problemática da 

produção do saber. A intenção é estabelecer as interdependências entre o saber social, o saber 

popular e o saber científico, a ciência. Esta discussão tem a ver como uma das minhas 

questões básicas com referência à problemática pesquisada. Como se dá, no campo das 

relações entre técnicos e produtores rurais, portadores de saberes diferenciados e orientados 

por lógicas também diversas, o encontro ou o desencontro de seus saberes? É possível nesse 

confronto a construção de novos saberes e a complementaridade de saberes? Existe uma 

possível troca de conhecimentos entre esses sujeitos? 

Em Oliveira12, busco os fundamentos que estão na base dessas questões, que 

mostra o liame entre ciências e saber popular e sinaliza para a busca de respostas 

aproximativas das proposições apresentadas. Partindo do pressuposto de que o homem é, 

precisamente, o processo de seus atos, e um ser de relações, pode-se afirmar que os homens 

não agem nem vivem sós, mas mantêm entre si múltiplas relações. Há dois tipos de ação que 

são básicos e expressam a forma destas relações. 

A primeira é “uma ação orientada para a eficiência, pressupõe o cumprimento de 

regras técnicas que tornam possível uma intervenção com sucesso na situação”. Esta é 

marcada pela busca da eficácia e baseada no cálculo egocêntrico dos sujeitos e no arranjo 

recíproco de seus interesses – é a ação instrumental. A segunda é do tipo que se volta para o 

“entendimento mútuo dos sujeitos a respeito das diferentes dimensões de suas experiências”, 

tanto as do mundo objetivo como as de vivências subjetivas. Trata-se do terreno onde frutifica 

                                                           
12 Cf. artigo publicado na revista “Tempo e Presença”, Caderno do CEDI, nº 250, Ano 12, s/d. 
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a ação comunicativa. Para Oliveira, neste espaço, os agentes agem sempre dentro de um 

mundo vivido. 

A noção de mundo vivido – “reservatório de evidências” – constitui para o 

filósofo o “saber popular de qualquer comunidade humana e que não é mais do que um 

provisão de modelo de interpretação culturalmente transmitido e linguisticamente 

organizado”. Este “depósito de saber” ou “saber original” encontra-se “na base de qualquer 

interpretação das situações de vida do dia a dia”. (Oliveira, s/d, p. 8). Nesta acepção, pode-se 

concluir que o saber popular se identifica com saber social, na perspectiva que se adotou neste 

estudo. 

O entendimento de que a intervenção da ação humana numa determinada situação 

pressupõe sempre uma ‘leitura’ da situação, levou o autor a estabelecer uma relação dialética 

entre ação instrumental e ação comunicativa. Assim, “a execução de um plano de ação (ação 

instrumental) pressupõe uma compreensão da situação (ação comunicativa) onde esta ação 

será executada” (Oliveira, op. cit., p. 8). Resgata-se, assim, a unidade do agir humano 

dicotomizado por uma racionalidade estreita e mutiladora que caracteriza certo saber/fazer 

científico. E mais, no saber popular/mundo vivido, reservatório de saber, radica-se a 

possibilidade de constituição da sociabilidade humana, instância no qual os sujeitos podem 

não apenas intervir nas situações, como interpretá-las. 

Na configuração do mundo vivido, do saber popular, a ação comunicativa se 

manifesta por meio do entendimento entre sujeitos. O mundo vivido articula-se por 

intermédio de estruturas simbólicas, mediadas pela linguagem, pela fala. “Falar é estabelecer 

relações”, reafirma Oliveira. Embora o saber popular seja constituído, enquanto saber 

originário, por um conjunto de “convicções básicas, não problematizadas, a partir de onde se 

formam os contextos concretos de entendimento entre os sujeitos”, encontra-se nele um 

potencial implícito de criticidade, que é mediado pela linguagem. Desse modo, ocorre o que 

Oliveira denomina de “processo de racionalização do mundo vivido. O ‘consenso’ deixa de 

basear-se na tradição, mas se faz alicerçado em pretensões de validade fundamentadas através 

de um processo argumentativo”. (Oliveira, op. cit., p. 8) 

Essa reflexão desemboca em algumas proposições que considero fundamentais: 

 
- “a ciência não pode mais ser entendida como algo que se contrapõe pura e 

simplesmente ao saber popular, pois, em primeiro lugar, emerge dele, uma vez que 

se origina de uma problematização; em segundo lugar, ela constitui a efetivação de 

um potencial implícito no próprio saber popular: o potencial de criticidade; 

- a racionalidade enquanto potencialidade é imanente ao saber popular; 

- a ciência explicita, efetiva sistemática e metodicamente esta racionalidade implícita 

no saber popular; 
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- saber popular e ciência emergem como duas dimensões contraditórias (ao mesmo 

tempo se incluem e excluem mutuamente) da razão comunicativa; 

- o saber popular é aquela totalidade prático-significativa, que permanece sempre o 

‘chão histórico’ de onde brota a atividade científica; 

- o saber popular não pode se bastar a si mesmo, mas aponta para a crítica 

permanente (a ciência) na perspectiva de uma vida livre de qualquer dominação”. 

(Oliveira, idem, p. 9). 

 

Se o saber popular ou o saber social é “a fonte da vida significativa dos homens 

[...], ele existe em íntima interação com o processo de produção e de poder, onde se gestam os 

processos de opressão”. (Oliveira, idem, p. 9). Pretendo, no próximo item, discutir a relação 

entre saber e poder, com a intenção de poder desvelar os elementos que possibilitam entender 

melhor a relação entre técnicos e pequenos produtores rurais. 

3.1.3 A relação poder/saber 

É interessante perceber como, no percurso que se faz para delinear o objeto de 

estudo, quantas novas trilhas de análise vão sendo descobertas e achados vão se desvelando e 

alternando as rotas, indicando novas direções. E quantos aspectos e dimensões que 

inicialmente pareciam essenciais vão sendo redimensionados, ressignificados, na 

problemática inicialmente formulada.  

Na minha prática profissional, as preocupações com a questão do poder foram 

sendo construídas nas relações mesmas de trabalho e de confronto com o Estado. Quero dizer 

elas não foram forjadas por um interesse intelectual ou político externo. Mas por uma 

contingência interna ao meu ‘quefazer’ profissional. Está claro que essas preocupações não 

foram apreendidas e entendidas em todas as suas dimensões. Foram formuladas, inclusive, por 

algum tempo, numa ótica “enviesada”, superficial, tendo sido possível somente mais à frente 

perceber suas reais e múltiplas determinações. Fui materializando a questão do poder na 

perspectiva única da dominação de classes, na dicotomia dominante e dominado. O Estado, 

nesta linha de entendimento, representava, sobremaneira, este poder. O poder político, força e 

dominação. Mas, não só. O poder, nesta concepção, era patrimônio também da classe 

burguesa, dos dominantes, no nível da sociedade civil, na medida em que são detentores do 

poder econômico. Por muito tempo, meu entendimento sobre o poder esteve restrito à ideia de 

força, dominação (física e ideológica), de coerção a partir do Estado e da classe burguesa. 

Poder uno, isento de mediações e, portanto, sem rupturas em seu arcabouço e composição. E 

era com essa percepção que o compreendia nas relações intra e interinstitucionais e entre 

técnicos e dirigentes.  

De fato, para mim, a descontinuidade das práticas institucionais, os cortes 

orçamentários, as mudanças nos programas e projetos, as condições salariais etc., interferiam 
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concretamente na forma de pensar e entender a realidade mais imediata. O técnico de uma 

instituição pública parece sentir de forma mais próxima a presença do poder do Estado do que 

o cidadão que “cruza” com “ele”, por exemplo, num sinal de trânsito, indicando se deve parar 

ou continuar, dobrar a esquerda ou não... É uma impressão que rápido se desvanece, quando 

se entende que o Estado, seu modo de organização política e econômica, suas instituições 

administrativas, seu poder de repressão etc., estão presentes no cotidiano de cada cidadão.  

Não é propósito, neste momento, refletir sobre a materialidade do poder estatal. A 

intenção, por outro lado, é ressaltar o avanço operado de uma concepção puramente 

mecanicista de Estado, até mesmo panfletária, para uma compreensão dialética do poder no 

Estado e em outras relações e dimensões que os homens estabelecem entre si. E o mais 

importante nesta parte do trabalho, a questão da articulação entre saber e poder. Nos caminhos 

percorridos pela leitura e discussão sobre o poder, às vezes, até se confundindo com o próprio 

Estado, deparei-me também com os escritos de Marx, Lênin e de vários outros autores 

marxistas como Althusser, Jean Marc-Piotti, Poulantzas, Gramsci, Macciocchi, Bottomore, 

Carlos Nélson Coutinho, Guilhermo O’Donnell, entre outros. A pretensão não é a de fazer um 

inventário de como esses autores trataram do assunto. Apenas dizer como se ampliou mais a 

minha visão a respeito, a partir dessas leituras e discussões.  

Para o marxismo clássico e o leninismo, o Estado tem um papel 

predominantemente coercitivo: “O Estado é essencialmente a instituição pela qual uma classe 

dominante e exploradora impõe e defende seu poder contra a classe ou classes que domina e 

explora”. (Bottomore, 1988, p. 136). Trata-se de uma noção de estado-instrumento, instituição 

subordinada e manipulada pela burguesia, ou melhor, pela classe ou frações das classes 

dominantes. 

Nos escritos de Marx e Engls, além dessa concepção, aparece também uma noção 

que comporta certa independência do Estado em relação ao aspecto econômico, manifestando 

interesses e propósitos próprios. Não haveria uma fusão perfeita das instâncias política e 

econômica, podendo o Estado interferir para manter e defender a ordem social necessária à 

sobrevivência do próprio capitalismo. É esse Estado vinculado às relações sociais de produção 

e que, portanto, manifesta um evidente caráter de classe, que deve ser abolido por um contra-

Estado, através de um poder construído exterior a ele (um poder paralelo). Não se fala em 

transformação do Estado, mas em sua extinção, sua destruição enquanto instrumento de 

dominação burguesa. 

As posições marxistas diante da concepção de Estado nas discussões atuais não 

são unívocas. Numa entrevista com Nicos Poulantzas e H. Weber, percebe-se com clareza 
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posições diferenciadas. Para Poulantzas o Estado é uma “condensação material e específica de 

uma relação de forças entre classes e frações de classe”, isto é, o Estado seria atravessado 

pelas contradições de classe que existem no seu seio, contradições internas, tanto nos 

aparelhos onde as massas estão fisicamente presentes (escola, exército etc.), como naqueles 

onde elas estão em princípio ausentes (política, justiça e administração). Para este autor é 

necessário articular uma luta interna ao Estado (luta de resistência, luta de acentuação de suas 

contradições internas, de sua transformação profunda) com uma luta paralela, no exterior das 

instituições e dos aparelhos para gerar poderes paralelos de base, estruturas de democracia 

direta. Poulantzas acaba admitindo, no entanto, pelo menos em relação à Europa, que as 

rupturas podem passar também no interior do Estado. Acredita ser necessário ultrapassar a 

estratégia clássica do duplo poder. 

H. Weber, por seu turno, concorda que se deve lutar no interior das instituições, 

jogar com as contradições internas do Estado, lutar pela democratização das instituições, 

articular esta luta com uma luta externa ao Estado, todavia deixar claro que o momento do 

enfrentamento, da ruptura radical é inevitável. A natureza do Estado e da sociedade não será 

modificada por um longo processo gradual de transformação. Para ele, a verificação de 

qualquer estratégia está na maneira como se enfrenta esse momento de verdade. Do contrário, 

a “guerra da posição” de que fala Gramsci será em si mesma, para alguns, a transformação da 

sociedade e do Estado capitalista em sociedade e Estados socialistas. (Critique Communiste, 

1977) 

É reconhecida dentro do pensamento marxista a fundamental contribuição de 

Gramsci sobre a concepção de Estado. Entende que “a dominação da classe dominante não se 

realiza apenas pela coerção, mas é obtida pelo consentimento. Assim, o estado teria um papel 

importante nos campos cultural e ideológico, bem como na organização do conhecimento”. 

(Bottomore, 1988, p. 136). Refere-se, portanto, ao problema da hegemonia, da direção, 

conceito fundamental na teoria gramsciana. É importante ter clareza que os conceitos de 

Gramsci resultam de sua atuação intelectual e revolucionária na Itália, no começo do século 

XX. 

Gramsci conceitua Estado como “sociedade política mais sociedade civil: uma 

hegemonia protegida pela coerção”. (Macciocchi, 1980, p. 152). À sociedade política 

caberiam as funções da força e da coerção, portanto, da dominação. A função de hegemonia – 

direção – seria primazia da sociedade civil, através de uma “complexa rede de funções 

educativas e ideológicas”. (Macciocchi, op. cit.). A sociedade política se expressa por meio do 

estado propriamente dito e do poder jurídico, é a dominação direta ou o comando; enquanto 
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que a sociedade civil se manifesta pelo conjunto de organismos chamados de privados e 

internos. 

Estes dois níveis – sociedade civil e sociedade política – constituiriam a 

superestrutura que, com a infraestrutura, 

 
“formam um bloco histórico, ou seja, o conjunto complexo, contraditório e 

discordante da superestrutura é o reflexo do conjunto de relações sociais de 

produção. Hegemonia e bloco histórico são para Gramsci dois conceitos 

inseparáveis, pois é no interior do ‘bloco histórico’ que se realiza uma hegemonia 

determinada”. (Macciocchi, idem, p. 148 e 149) 

 

Gramsci alerta para que se tome como uma distinção de ordem metodológica, e 

não orgânica, a separação entre sociedade civil e sociedade política. Confere uma dimensão 

orgânica e ampla ao conceito de Estado, quando afirma que seus “elementos constitutivos, no 

seu sentido orgânico e mais largo, são o Estado propriamente e (a) sociedade civil”. 

(Macciocchi, op. cit., p. 151) 

O conceito de hegemonia em Gramsci vincula-se à ideia de preparação da classe 

operária para a tomada do poder, à luta de classe revolucionária. As classes ou frações de 

classe no poder detêm o domínio da sociedade não somente pela força, coerção, repressão, 

mas pelo consentimento obtido das classes dominadas, com base na ideologia, do consenso. 

Assim, uma classe torna-se hegemônica quando simultaneamente exerce o domínio e a 

direção sobre as demais classes. “A relação dialética entre coerção e consenso, ditadura e 

hegemonia, serve de base e expressão ao poder de uma classe”. (Macciocchi, op. cit., p. 151) 

Por outro lado, afirma Gramsci que antes mesmo de se conquistar o poder 

governamental, o poder político, um grupo social pode impor-se como dirigente. Em 

assumindo o poder, deve manter-se enquanto dominante e dirigente. É nesse processo de 

construção da hegemonia que se colocam os intelectuais num papel essencial. Ao fazerem 

parte de um bloco histórico, representam um fator de unidade entre infra e superestrutura. 

Como intelectuais orgânicos à classe que busca construir uma nova direção moral e intelectual 

podem constituir-se nos elementos que irão ‘cimentar’ outro sistema ideológico, novas 

relações político-ideológicas. Esses intelectuais podem também ser orgânicos à classe ou 

frações de classes que estão no poder, fortalecendo não somente sua dominação em relação 

aos grupos que lhe são opositores como a sua direção em relação aos que lhe são aliados. 

Neste percurso teórico-prático sobre a compreensão da questão do poder/estado, 

pude relativizar a polarização das relações entre dirigentes e dirigidos, dominantes e 

dominados tanto no nível dos discursos aí estabelecidos quanto no nível da ação. De uma 

concepção extremamente restrita do poder político, passei a entender que o poder se expressa 
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também em outras relações humanas e sociais e que escapam ao controle do poder/ Estado. 

Poulantzas reitera que há um poder que atravessa a instituição Estado, que faz parte de sua 

ossatura, mas também que o Estado não é todo o poder. E, ainda, que mesmo numa 

perspectiva macrossocial deve-se entender o Estado como uma correlação de forças, onde as 

classes dominadas também podem construir sua hegemonia e constituir um poder. É preciso 

entender o Estado, principalmente, nas contradições engendradas pela sociedade capitalista da 

qual ele faz parte e a constitui. 

Há que se registrar, ainda, que o poder é real. Existe e se manifesta em mil 

ramificações, algumas até pouco perceptíveis, mas existe e se materializa nas diferentes 

relações entre sujeitos e instituições. Na prática cotidiana na instituição, nas relações de 

trabalho com outros técnicos, junto às organizações de pequenos produtores, junto ao 

sindicato, fui descortinando essa miríade em que se expressa o poder.  

Vieira (1990), ao analisar o poder no âmbito da universidade, mostra também que 

suas ideias a respeito do tema – poder – foram sendo substancialmente modificadas na 

proporção que percebia suas ramificações. Para a autora: “[...] o poder não estava ‘lá em 

cima’ (Estado, Ministério, Reitoria), mas ‘cá em baixo’, nos pequenos embates da vida 

cotidiana travados no departamento e nas atividades fundamentais exercidas no âmbito da 

universidade”. (Vieira, 1990, p. 26). Ou como nesta outra passagem, em que ao se defrontar 

com os discursos dos entrevistados percebeu que “o poder permeava a totalidade das relações 

que se estabeleciam a partir das atividades praticadas no interior do objeto examinado”. 

(Vieira, op. cit., p 127) 

Para dar conta dessa multiplicidade de poderes, ou melhor, desses micropoderes 

que circulam entre os indivíduos e as estruturas, Vieira (1990) vai buscar em Foucault as 

ferramentas adequadas ao entendimento dessa realidade. A abordagem foucaultiana sobre o 

poder indicou pistas, portanto, para que a autora verificasse como o poder se expressava 

através daquele específico que estava em causa em sua investigação, isto é, “como o poder 

efetiva o saber, e de que modo este exercia efeito sobre aquele”. Para ela, “entender a relação 

indivíduo estrutura exigia nesse sentido um aprofundamento na articulação saber-poder”. 

(Vieira, op. cit., p. 144) 

Segundo a perspectiva de Foucault, 

 
“o poder deve ser analisado como algo que só funciona em cadeia. [...]. O poder 

funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas 

estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação, nunca são o alvo 

inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão”. (Foucault, 1982, 

p. 183)  
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Para este autor “o poder é um feixe de relações mais ou menos organizado, mais 

ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado”. 

Foucault faz uma genealogia analítica das relações de poder, mas não da 

funcionalidade econômica do poder, no sentido em que o poder teria essencialmente como 

papel manter relações de produção e reproduzir uma dominação de classe. Pelo contrário, diz 

Foucault:  

 
“se quisermos apreender os mecanismos de poder em sua complexidade em 

detalhes, não poderemos nos ater unicamente à analise dos aparelhos de Estado. 

Haveria um esquematismo a evitar. Esquematismo que aliás não se encontra no 

próprio Marx que consiste em localizar o poder no aparelho do Estado e fazer do 

aparelho de Estado o instrumento privilegiado, capital, maior, quase único, do poder 

de uma classe sobre outra classe. De fato, o poder em seu exercício vai muito mais 

longe, passa por canais muito mais sutis, é muito mais ambíguo, porque cada um de 

nós é, no fundo, titular de um certo poder e, por isso, veicula o poder. O poder não 

tem por função única reproduzir as relações de produção. As redes da dominação e 

os circuitos da exploração se recobrem, se apoiam e interferem uns nos outros, mas 

não coincidem”. (Foucault, 1982, p. 160) 

 

Esta reflexão de Foucault desafia a repensar a concepção de poder sem exigir uma 

posição de negação do poder que investe o Estado. Não implica, portanto, uma aceitação da 

possível neutralidade do Estado no exercício do poder. O autor defende que a análise 

tradicional dos aparelhos de Estado não esgota o campo de exercício e funcionamento do 

poder. Por isso, Foucault não acredita em mudança na sociedade se não se efetuarem 

modificações nos mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de 

Estado e um nível muito mais elementar e cotidiano. 

Em outros autores, encontra-se a reflexão sobre poder associadas à questão da 

força, da potencialidade de poder impor e à questão do poder político e da política também. 

Comparato (1987) define o poder como “essencialmente um fenômeno da vida de relação 

entre os homens. E mais do que isto, é um fenômeno próprio da vida de relações 

hierárquicas”. Embora argumente que nem todas as relações sociais se desenvolvam num 

sistema hierárquico, associa a ideia de força como uma conotação quase indispensável do 

poder. Para ele a força está indissoluvelmente ligada ao poder, assim como a noção de 

autoridade, que “representa a influência determinante sobre o comportamento de outrem, em 

razão do prestígio moral, do conhecimento técnico ou científico, da habilidade ou da 

experiência, do carisma”. (Comparato, 1987, p. 17) 

Reconhece, por outro lado, que se o exercício do poder é generalizado na 

sociedade e essencial nas relações hierárquicas, nem todo poder é político. Considera, 

entretanto, que o poder tanto subsiste pela força quanto pela autoridade e afirma: 
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“em relação aos demais poderes ele é o mais geral de todos, é o poder que organiza 

ou permite que se organizem todos os demais poderes, numa sociedade determinada. 

[...] É o poder mais alto, [...] o dispensador de competência. Se a competência é uma 

medida de poder, o poder político é justamente aquele que dispensa essas 

competências e determina quais os limites do poder”. (Comparato, op. cit., p. 22).  
 

Em outras palavras, esse poder político é remetido ao Estado. Em Dreifuss (1993) 

a reflexão da questão do poder está associada à política, ao estado e à força, numa leitura 

weberiana. Ao buscar uma conceituação de poder, busca inspiração no pensador Elias Canetti, 

para quem “o poder é algo mais genérico e mais vasto que a força; ele contém muito mais e 

não é tão dinâmico. Ele é mais complicado e inclui até uma certa medida de paciência”. 

(Canetti, apud Dreifuss, 1993, p. 70). A força é vista por aquele pensador como algo mais 

coercitivo e mais imediato que o poder, portanto numa perspectiva diferente da de Comparato.  

Dreifuss vai encontrar a origem etimológica da palavra poder no termo alemão 

Macht (poder), que por sua vez deriva de uma antiga raiz gótica, Magan, que significa poder, 

ser capaz. Para esse autor, no Brasil atual o poder é entendido na acepção de designar um 

local: estar no poder é uma afirmação ou descrição corriqueira tanto quanto ter poder 

(instrumental), ambos designando um “poderoso” titular (a caracterização). Dreifuss mostra, 

entretanto, que com essa visão  

 
 “se desconhece a noção de poder como capacidade e capacitação multiplamente 

configurada e determinada (estipulada sociopoliticamente e condicionada à cultura), 

assim como se descuida da visão de poder no sentido de uma situação ou relação 

estratégica, a partir da qual se assume uma posição (de poder, de força). Em outras 

palavras: a capacidade de impor um sim e extrair um não de pessoa, grupo ou 

estrutura social e política”. (Dreifuss, op. cit., p. 70) 

 

Esta conceituação de Dreifuss guarda estreita proximidade com a definição dada 

por Weber sobre poder: “probabilidade de um ator situado dentro de uma relação social estar 

numa posição que lhe permita realizar sua própria vontade, apesar de (encontrar) resistência”. 

Ou ainda: “em geral, poder é a chance de um homem ou de um grupo de homens realizarem 

sua própria vontade numa ação comunal, inclusive contra a resistência de outros que estão 

participando da ação”. (Weber, apud Dreifuss, op. cit., p. 71) Assim como Comparato, 

Dreifuss ressalta que na noção weberiana de poder está presente, como sua substância e 

manifestação, a dominação, assim compreendida: 

 
“acontecido social e um dado econômico, uma realidade cultural e uma construção 

política, um ato concreto e uma representação simbólica. E na dominação política 

está a relação fundamental de comando e obediência, na qual está presente a 

‘ameaça das forças’, a sua contingência e possibilidade”. (Weber, apud Dreifuss, op. 

cit., p. 71) 
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Uma diferença que se destaca entre as concepções acima referidas e a de Foucault 

é que este autor não vê o poder apenas exercido por um grupo de homens ou por um homem 

investido no e do poder político, ligado ao estado, força e dominação. Foucault vê o poder 

exercido e circulando em rede, “lá em cima” e “cá em baixo”, os micropoderes presentes nas 

relações cotidianas, nem sempre explícitas, às vezes muito sutis, mas presentes. Dessa forma, 

“o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles”. Para ele, “o indivíduo é um efeito do 

poder e simultaneamente o próprio fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão”. 

(Foucault, 1982, p. 183) 

Ressalto a contribuição do pensamento foucaultiano, não somente por ter 

estabelecido a relação entre saber e poder, a exemplo do outros autores também o fizeram, 

mas o de mostrar que o poder gera certos tipos de saber. Para este autor, o poder não se exerce 

apenas de forma negativa. O poder seria extremamente frágil se ele tivesse apenas a função de 

reprimir, se agisse apenas por meio da censura, da exclusão e do impedimento. Reconhece a 

fortaleza do poder, na medida em que ele produz efeitos positivos no nível do desejo – como 

se começa a conhecer – “o poder, longe de impedir o saber, o produz”. (Foucault, op. cit., p. 

148) 

Em relação ao conceito de poder, Poulantzas parece discordar de Foucault, pois 

como já apontei, este rejeita que a materialidade do poder se baseie especificamente nas 

relações de produção e na divisão social do trabalho, como o é para aquele. Para Foucault, o 

poder pode ser considerado como uma “rede produtiva que atravessa todo o campo social 

muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir”. Assim o poder se 

mantém e é aceito porque “não pesa só como uma força que diz não, mais que de fato ele 

permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso”. (Foucault, op. cit. p. 

7) 

Para Poulantzas o campo do poder é estritamente relacional, no sentido de 

designar o campo das relações de força e das relações de uma classe com outra. Por poder, 

afirma Poulantzas, “deve-se entender a capacidade aplicada às classes sociais de uma ou 

determinadas classes sociais em conquistar seus interesses específicos”. (Poulantzas, 1985, p. 

168)  

A perspectiva e a percepção de poder em Poulantzas permitem compreender por 

que, no âmbito do Estado capitalista, onde predominam os interesses do poder hegemônico, 

“a relação entre trabalho intelectual e dominação política, entre saber e poder, se efetua de 

maneira mais acabada”. Nesse Estado, cristaliza-se o trabalho intelectual, o que implica a 
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efetivação e o domínio de um saber e de um discurso em que as massas populares estão 

excluídas. Há uma “monopolização permanente do saber por parte do Estado-sábio-locutor, 

por parte seus aparelhos e de seus agentes”. (Poulantzas, op. cit., p. 63) 

Articulo, portanto, a contribuição destes dois autores. Poulantzas que, na esteira 

da tradição marxista (Marx, Gramsci, Mao), coloca como fonte fundamental da produção do 

saber a prática produtiva – mas relações de produção. Portanto, a dimensão do poder com que 

se reveste esse saber está ligada à obtenção de interesses específicos de cada classe. Assim, a 

reflexão de Poulantzas possibilita a compreensão das articulações mais gerais e determinantes 

dessa relação – saber/poder – nas classes sociais. E Foucault permite descortinar essa 

articulação entre saber e poder nas microrrelações do cotidiano do homem – “microfísica do 

poder”. 

Pensar as articulações do poder político e de tantas outras formas mais de poder 

com o saber, ou vice-versa, numa perspectiva das macrorrelações sociais, do confronto entre 

classes, dos movimentos mais amplos da hegemonia dos blocos da superestrutura parece ser 

uma tarefa menos complexa do que examinar essa articulação nas tramas do fazer e dos 

discursos cotidianos, das múltiplas relações entre indivíduos datados e situados, das relações 

que se estabelecem entre os saberes que criam poderes e os poderes que criam saberes. 

Foucault explicita, metodologicamente, algumas “precauções” que devem orientar 

a reflexão sobre o poder: 

 
- “[...] captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde 

se torna capilar: captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e 

locais; 

- [...] não formular a pergunta em resposta: quem tem o poder e o que pretende, ou o 

que procura aquele que tem o poder? Mas estudar o poder onde sua intenção está 

completamente investida em práticas reais e efetivas; 

- Não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um 

indivíduo sobre os outros, de uma classe sobre as outras [...]. Nas suas malhas os 

indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de 

sofrer sua ação... 

- não fazer uma espécie de dedução do poder que, partindo do centro, procuraria ver 

até onde se prolonga para baixo, em que medida se reproduz, até chegar aos 

movimentos moleculares da sociedade. Deve-se fazer uma análise ascendente do 

poder, partir dos mecanismos infinitesimais que tenham uma história, um caminho, 

técnicas e táticas e depois examinar como estes mecanismos de poder foram e ainda 

são investidos, colonizados, utilizados, subjugados, transformados, deslocados, 

desdobrados etc., por mecanismos cada vez mais gerais e por formas de dominação 

global”. (Foucault, 1982, p. 182 e 184). 

 

Em Damasceno (1990) este movimento de apreensão da relação saber/poder é 

examinado por intermédio da análise da reprodução do saber e as relações de dominação entre 

os agentes das Comunidades Eclesiais de Base e os camponeses de uma determinada 
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comunidade. A autora mostra como o agente passa a ser um elemento de dominação, porque 

se investe de certos poderes que a comunidade, de uma forma geral, está distante de se 

apropriar.  

De início, o agente “age em nome da instituição” (no caso o MEB) e vai, assim, 

ganhando “espaço no seio do povo”. Apropria-se de um conhecimento considerado pela 

instituição e assimilado por ele como essencial a ser transmitido àquela comunidade, ainda 

que esteja diante das reais necessidades dela. Detém o controle de todas as diferentes 

modalidades de encontros entre estes e os comunitários. São os formadores, por excelência, 

dos líderes de base, ou seja, dos “mensageiros do saber do agente”. 

Do lado dos camponeses dessa comunidade, a autora também examina o processo 

de formação do poder/saber. Dessa realidade, é ilustrativa a seguinte passagem: “as pessoas 

da comunidade que já têm um certo poder econômico e um pouco mais de saber, ao 

assumirem a liderança do trabalho, reforçam o seu domínio sobre os mais pobres e menos 

letrados”. (Damasceno, 1990, p. 152). Assim, os que têm mais saber são precisamente aqueles 

que administram a comunidade. E o Centro Comunitário (construído nessa comunidade) 

constitui mais um instrumento de poder nas mãos do pequeno grupo de famílias que dirige a 

comunidade, complementa a autora. 

Para ir penetrando nas tramas cotidianas do poder e captar suas vinculações com o 

poder, Vieira (1990) examinou no âmbito do seu objeto de reflexão – a universidade – as 

unidades menores da estrutura da instituição. Assim, nos departamentos da Faculdade, ela 

pôde perceber os movimentos que se expressavam no exercício do poder formal e informal, 

“os poderes que se espraiam nos obscuros recantos do silêncio que se faz sobre aquilo que 

bem se conhece, mas não se diz”. (Vieira, 1990, p. 133). Ela conclui, por exemplo, que o 

controle, a administração de recursos gera dois extraordinários recursos de poder: o controle 

das informações e finanças. [...] poder administrativo e poder financeiro caminham pari 

passu. Para Vieira (1990), 

 
“o saber também é um poder. Na universidade, os que sabem e os que não sabem 

ocupam posições em ambos os poderes: formal e informal”. Há uma “relação 

dialética onde os poderes se interpenetram, exercem-se mutuamente, circulam...[...] 

Os que sabem podem exercer uma dominação sobre os demais e este movimento 

explicita-se com particular clareza através de um exame mais detido no poder 

informal”. 

 

Para Garcia (1987) que reflete sobre a questão do saber e do poder no espaço da 

educação popular, a “relação entre saber e poder permeia toda a história do pensamento, e 

talvez de forma mais evidente, na pretensão de Platão de colocar o homem mais sábio na 
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direção da República”. Analisando o papel do agente na sua relação com os grupos populares, 

observa que a questão do poder atravessa a sua prática, quando no controle do processo 

educativo, esse agente “tanto pode buscar exercer seu poder quanto reforçar o poder das 

camadas populares. É a forma de apropriação deste poder (por agentes e grupos populares) 

que vai definir o caráter da prática educativa”. (Garcia, 1987, p. 90). 

O poder do agente, para este autor, manifesta-se, também, quando busca impor 

sua proposta e acredita possuir uma verdade que as camadas populares necessitam conhecer. 

Na análise de Garcia (1987), o que se percebe é uma proposta de relativização do saber e do 

poder, do agente da criação de espaço onde o saber popular possa se manifestar. Para ele, 

numa prática educativa, numa relação pedagógica entre agente e grupos populares, há que se 

levar em conta os limites do saber do agente, seu desconhecimento do saber popular; 

reconhecer, ainda, que esses dois saberes são perpassados pela ideologia dominante e que 

deve se buscar, no saber popular, o que se revela como resistência à dominação. 

Esse autor entende, assim como Damasceno, que o agente detém poder por atuar 

em nome de alguma instituição, mas não só. O poder maior do agente já está socialmente 

inscrito. Daí a importância de que, numa prática educativa, o poder do agente esteja a serviço 

do fortalecimento do poder e da autonomia dos grupos populares. E “fortalecimento se dá 

quando os grupos se encontram, se reconhecem como iguais e se percebem analisando o 

mundo que os cerca”. (Garcia, 1987, op. cit., p. 102) 

A reflexão até aqui empreendida ganha significado para a análise do presente 

objeto de estudo que examina a questão entre saber/poder nas relações que se estabeleceram 

entre técnicos e pequenos produtores rurais, ao longo da implementação do Programa de 

Apoio. Os capítulos subsequentes pretendem dar conta desse movimento de apreensão das 

práticas efetivas que tiveram lugar nessa experiência de trabalho, na qual o saber, o 

conhecimento, é elemento constitutivo e balizador dessas práticas, perpassada por poderes e 

micropoderes. 

3.2 Algumas reflexões sobre o campesinato 

Ao longo de toda esta reflexão, vai ganhando corpo um questionamento para mim 

pertinente. Por que o homem – ser da possibilidade, do vir-a-ser, da afirmação, da superação, 

da totalidade concreta – vem se negando, deixando de ‘ser’? Por que este homem que possui 

os “poderes” do conhecimento e da razão não mais percebe o real, não mais se reconhece, não 

mais se vê no outro? Por que este ser que conhece e age, que age e conhece, não tem mais 
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liberdade de saber e fazer? Por que este ser de construção e transformação é prisioneiro de si, 

dos outros homens, e do mundo por ele mesmo construído? 

Quando reflito sobre o homem como um ser capaz de produzir sua própria 

existência, através de sua ação e de seu conhecimento e, assim satisfazer suas necessidades e 

atingir sua liberdade, parece-me impossível aceitar que milhões e bilhões de seres humanos 

não satisfaçam as necessidades elementares a sua sobrevivência, não tenham liberdade para 

construir sua humanidade, sua riqueza, viver a descoberta das possibilidades infinitas de seu 

horizonte de vida. Se o homem descobriu a beleza infinita que pode ser o homem na busca 

incessante de seu fazer-se, por que não descobriu a forma de estender a todos a possibilidade 

concreta deste autoconstruir-se construindo a todos? Isto significa o fim do homem e de sua 

história? 

Ao analisar a sociedade capitalista, Marx mostrou aspectos fundamentais para 

entender o processo de negação do homem, de sua autogênese, ainda que ao lado de ganhos 

materiais e sociais indiscutíveis para o desenvolvimento dos indivíduos. Um destes aspectos é 

a reflexão sobre o trabalho e a alienação nesta sociedade. 

Marx pensa o homem dentro de uma perspectiva prático-social. Isto é, ele pensa a 

sua subjetividade enquanto um sujeito que age sobre o mundo para reproduzir-se 

materialmente. E é justamente nesta relação sujeito/mundo que se inscreve o trabalho, que vai 

criar o horizonte de categorias a partir a partir de onde as coisas serão transformadas em 

objetos para o homem. Este trabalho nunca será trabalhado de um homem só, mas no fundo 

quem se gesta através do trabalho é a própria espécie humana como um todo. Para Marx, o 

homem se apropria pelo trabalho das coisas materiais para se reproduzir e, também, apropria-

se do real enquanto objeto para si, por meio do conhecimento. Nesta concepção, o trabalho 

passa a ser uma categoria antropológica – que diz o que o homem é: o homem é um ser que 

trabalha, que para se reproduzir precisa trabalhar; e uma categoria epistemológica, pois cria o 

quadro categorial a partir de onde o real se transforma em objeto para o homem, ou seja, em 

conhecimento. 

Por constituir o homem como um todo, o trabalho vai constituir o conhecimento 

humano. O trabalho é que abre o espaço da objetivação, o horizonte que torna possível o 

conhecimento humano objetivo. É pelo trabalho que o homem se torna capaz de conhecer o 

mundo. Este conhecimento, para Marx, situa-se na esfera da práxis social, portanto, da 

história. História como processo pelo qual o sujeito humano, sendo espécie humana, tenta 

conquistar a sua humanidade, tenta gerar-se. 
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Qual o significado do trabalho na sociedade capitalista? Em “Os Manuscritos 

Econômicos e Filosóficos”, na parte sobre o “trabalho alienado”, Marx mostra como o 

processo de produção material capitalista transformou o trabalho em uma forma “auto-

alienada de atividade produtiva humana”. A alienação se verifica na medida em que o homem 

é radicalmente separado de sua produção. O produto é alienado de sua atividade produtiva, 

não mais lhe pertence e passa a assumir um poder sobre ele, subjugando-o como uma força 

estranha – passa a ser mercadoria. Aliena-se também no próprio processo da atividade 

produtiva e chega à autoalienação: aliena-se de si mesmo, de seu ser genérico. 

Nesse Manuscrito, Marx entende o trabalho na sociedade capitalista como a 

exteriorização do homem, sua escravidão, sua negação e morte. O trabalhador só se sente bem 

quando a centenas de quilômetros de distância da fábrica. Por isso, em “A ideologia alemã”, 

ele vai insistir na oposição entre trabalho e práxis. Para ele, esta forma autoalienada em que se 

transformou o trabalho deveria ser abolida e, em seu lugar, passou a usar a expressão 

“autoatividade”. 

O capitalismo, não há como sofismar, é a negação estrutural do homem, é a 

alienação, coisificação estrutural e fundamental do homem. No capitalismo não há 

possibilidade do homem se pôr como homem, porque o que se põe no capitalismo é o capital. 

É o capital que submete a espécie humana às suas próprias aspirações. No interior da fábrica, 

o sujeito da produção capitalista não é o homem, é o capital. O homem é coisa e só tem valor 

enquanto processo de valorização do capital. A sua teoria do capitalismo é, por isso mesmo, 

uma teoria que explica a exploração. O capitalismo é por natureza um regime de exploração, 

estruturalmente. 

Em se tratando do campo, verifica-se a expansão capitalista na agricultura que, 

segundo Grzybowski (1987), se apresenta como um processo contraditório com duas faces 

geneticamente relacionadas e constantemente renovadas: a expropriação – separação dos 

trabalhadores rurais da terra e dos meios de produção; e a exploração – apropriação do sobre-

trabalho dos trabalhadores do campo. No processo de organização social das forças produtivas 

e relações de produção no campo, antagonizam-se também capital e trabalho. Para completar 

o cenário do avanço do capitalismo no campo, é necessário destacar um elemento também 

fundamental: o processo de transformação da terra em mercadoria. No que diz respeito às 

classes que ali se defrontam, de uma forma geral, a luta é personificada pela burguesia 

agropecuária (os latifundiários, os grandes produtores) e o campesinato (os posseiros, os 

pequenos produtos rurais, os sem-terra, entre outras categorias). 
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São vários os elementos que concorrem para a crescente expansão da empresa 

agropecuária e para a progressiva crise do campesinato. Mas, como afirma Ianni (1981, p. 

146),  

 
“seria enganoso imaginar que a burguesia e o campesinato estão se defrontando de 

modo direto, aberto. Esse confronto está recoberto por múltiplas e complexas 

mediações, bem como outros antagonismos. Em especial, cabe mencionar, desde já, 

as diversas atuações do poder público [...] e a presença cada vez mais ampla e 

intensa do capital industrial”. 

 

Ianni assinala ainda a presença permanente do grileiro nas tensões e conflitos 

sobre a posse e o uso da terra. Para este autor, no curso da expansão capitalista no campo, o 

grileiro é a vanguarda e o camponês é a vítima. 

Por outro lado, Grzybowski (1987) relativiza o antagonismo básico observado no 

campo, ao afirmar que  

 

“a questão agrária não deriva única e centralmente da oposição entre os 

trabalhadores e da expansão da apropriação capitalista da terra, pois ao lado dela, e 

simbioticamente ligada a ela a oposição entre os trabalhadores e a apropriação 

capitalista dos frutos do trabalho”. 

 

A expansão capitalista no campo gera um desenvolvimento contraditório e 

heterogêneo, inserindo os trabalhadores rurais brasileiros numa divisão de trabalho e 

organização social muito complexa. A modernização da agricultura das últimas décadas 

subordina-se aos blocos de capitais industriais e viabiliza-se pelos pacotes de políticas 

agrárias e agrícolas do Estado. Neste sentido, percebe-se que: 

 
“a maior socialização do trabalho agrícola ocorreu juntamente com a maior 

concentração fundiária, a modernização dos latifúndios em certas regiões e sua 

recriação em outras, a expansão de empresas agrícolas, a intensificação da 

expropriação de camponeses e/ou a sua mais estreita integração e subordinação, as 

novas formas de assalariamento, a maior mercantilização e monetarização da 

produção e das relações sociais, a internacionalização de mercados e de agentes que 

intervêm na agricultura”. (Grzybowski, 1987, p. 52 e 53) 

 

Na verdade, as diferentes estratégias de integração e exclusão, de subordinação e 

marginalização dos trabalhadores rurais devem ser vistas como a expressão das contradições 

de um único processo econômico e político. 

Em relação à problemática da concentração da propriedade da terra, Machado13 

(1993) escreve: 

 

                                                           
13  Cf. Machado, Teresinha: “A Reforma Agrária no Brasil, no Nordeste e no Ceará”, capitulo constante no 

relatório da pesquisa “Educação e Hegemonia: o trabalho e as práticas sócio-educativas no campo”. 

(Damasceno, Therrien e outros, 1992, p. 55) 
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“O processo de desenvolvimento agrícola desencadeado no país, sobretudo nos 

últimos trinta anos, é altamente conservador, no sentido de que insiste na 

manutenção da estrutura fundiária cada vez mais concentrada da propriedade da 

terra, e essas terras são, em grande parte, mantidas improdutivas. Ocorre que a 

especulação fundiária significa poupança garantida contra a inflação e, mais para os 

especuladores a terra é usada como ‘reserva de valor’, o que pode facilitar o acesso à 

concessão de crédito usurário oficial, crédito agrícola”. 

 

As análises de Ianni (1981) e Grzybowski (1987) evidenciam que o campesinato, 

no atual estágio da penetração do capitalismo no campo, encontra-se sob dupla pressão do 

capital industrial. Primeiro, sofre a crescente expropriação do excedente de sua produção; 

segundo, está sendo expropriado da sua terra. Na realidade, trata-se de uma dupla 

expropriação, diz Ianni (1981, op. cit.) “do produto de seu trabalho, pela comercialização do 

excedente: e do principal meio de produção, a terra, pela elevação do seu preço e a 

legalização de sua posse”. 

Este autor, ao analisar a situação dos camponeses do município de Conceição do 

Araguaia (Pará), dá uma dimensão do processo de expropriação a que o capital industrial os 

está submetendo. Fala, então, de um mecanismo básico da dissolução do campesinato: a 

crescente monetarização da vida do camponês. Trata-se da expropriação que resulta da 

comercialização do excedente econômico produzido pelo camponês. 

Sabe-se, de uma forma geral, que a economia camponesa é voltada para a 

produção do autoconsumo dos produtores e de suas famílias. Para adquirir outras 

mercadorias, necessárias a sua sobrevivência, os camponeses têm que comercializar uma 

parcela. É exatamente na comercialização dos excedentes da produção dos camponeses que o 

capital age, expropriando-os. Forma-se no processo de comercialização, uma cadeia contínua 

de expropriação dos excedentes dos produtores autônomos. Desde os custos com os 

ensacamentos a qualquer tipo de invólucro necessário a sua produção, as despesas com 

estocagem e transportes, a desinformação dos preços dos produtos do mercado, até a presença 

dos intermediários que rondam os locais de produção, ou que estão no comércio atacadista ou 

no varejo da feira. Enfim, há todo um circuito responsável pela retirada do produtor da fase de 

comercialização, isto é, para espoliá-lo de uma parte ou de todo o excedente de sua produção. 

Ianni (1981, op. cit.) mostra que o que ocorre, em suma, é um processo de expropriação do 

excedente do campesinato da parte do capital industrial, mediatizado pelo capital comercial. 

Como acontece esse processo? Como se dá esse modo de subordinação da 

sociedade camponesa às exigências do capital industrial? Acontece que o capital industrial 

induz o camponês a comprar mercadorias produzidas pela indústria, desde as ferramentas 

básicas de trabalho, passando pelos medicamentos, eletrodomésticos (rádio de pilha, até a 
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antena parabólica atual) até certos gêneros e utensílios domésticos que ele não mais produz. 

Em suma, o campesinato se transforma em um consumidor de produtores industriais. Ianni 

analisa que: 

 
“A decomposição da economia camponesa, vista como uma forma peculiar de 

organização da produção, é um processo que se desenvolve de par em par com a 

criação ou a expansão do mercado interno para o capitalismo, para a indústria. 

Assim, o capital industrial opera duplamente na decomposição do campesinato: ao 

mesmo tempo em que espolia o camponês, por intermédio do capital comercial, que 

converte o produto do trabalho camponês e mercadoria, transforma o camponês em 

consumidor de produtos industriais”. (Ianni, 1981, p. 150) 

 

Este processo traz consequências graves para o camponês. O comprometimento 

da economia camponesa com a economia de mercado termina por colocar, muitas vezes, a 

unidade familiar no interior de um processo de “descapitalização”, ou seja, de 

empobrecimento maior. Outra consequência é que essa economia que antes produzia valores 

de uso passa a se voltar para a produção de valores de troca. Submete-se, portanto, às 

exigências da produção de mais-valia, compondo, assim, o sistema econômico mais amplo de 

produção de mais-valia. Aumenta a jornada de trabalho não mais em função do autoconsumo, 

mais da produção para o comércio. Modificam-se a forma de organização social das forças 

produtivas e as relações de produção. Surgem os assalariados disfarçados, outros se 

proletarizam, quando não se transformam em posseiros ou moradores das periferias das 

cidades. 

Na composição mais geral do quadro aqui esboçado sobre a situação do 

campesinato, a questão da posse da terra ganha um espaço fundamental. Para Ianni (1981, op. 

cit.):  

 
“a terra passa a ser mercadoria, ganha preço; isto é, apropriada de modo privado sob 

nenhuma outra forma. A terra passa a ser objeto e meio de produção de valores de 

troca. É inserida nas relações capitalistas de produção como um elemento das 

condições de produção controladas pela empresa privada. O poder estatal aparece, 

de forma cada vez mais ostensiva e permanente, como um poder maior destinado a 

favorecer e a acelerar o processo de privatização da terra, nos moldes exigidos pela 

empresa privada de grande porte, segundo a lógica da acumulação capitalista”. 

  

Sobre o processo de produção de mercadorias na agricultura, incluindo a terra 

como a principal delas, assim se pronuncia Kautsky a respeito: 

 
“Quando os meios de produção se tornaram capital, foi-se levado a considerar o 

solo, também, como um capital. Ele não o é. Por mais que se lhe dê continuamente o 

nome de capital, com isso não se enriquece de nenhum tostão o proprietário 

territorial. Sem dúvida a sua terra se tornou uma mercadoria que possui um preço e 

um valor comercial determinado. Mas esse valor obedece a leis diversas das que 

regulam o valor comercial comum. O solo não constitui uma elaboração do trabalho 



85 

 

humano; o seu preço não é, portanto, determinado pelo trabalho necessário a sua 

produção, muito menos pelas despesas de produção. Ele é determinado pela renda 

territorial”. (Kautsky, apud Ianni, op. cit., p. 159) 

 

Neste cenário da socialização da estrutura agrária provocada pelo 

desenvolvimento capitalista e que se exprime de forma contraditória, inscrevem-se também os 

pequenos produtores rurais, camponeses assentados em áreas de Reforma Agrária, sujeitos de 

uma prática social concreta. A exemplo do que ocorre no conjunto dos trabalhadores rurais, 

esses camponeses estão também submetidos aos processos de exploração e subordinação 

instaurados pelas diferenciadas e contraditórias formas de desenvolvimento capitalista no 

campo. Mesmo considerando que estes camponeses tenham a posse da terra assegurada por 

processos de luta, fator de pressão junto aos órgãos públicos responsáveis pelas 

desapropriações, ainda assim, são camponeses que, em muitos casos, enfrentam situações 

semelhantes, inclusive a de expropriação da terra conquistada. É o caso dos assentamentos 

que parcelaram a terra: sem apoio técnico e creditício para produzir e sobreviver às leis do 

processo de comercialização, o camponês abandona ou “passa” as terras para as mãos de 

outro, ou se assalaria ou ainda busca os caminhos das luzes da cidade, na ilusão de uma vida 

melhor. 

A intenção aqui de acentuar a presença dos pequenos produtores rurais, 

camponeses assentados, no contexto mais geral da vida e do trabalho do campesinato, envolve 

dois aspectos. O primeiro, por ser essa fração do campesinato objeto de interesse do meu 

estudo. O segundo, por representarem a resistência aos processos de expropriação e 

exploração a que são submetidos pelo capital, tornando-se capazes de propor alternativas a 

essa situação. Pude acompanhar, vivenciar e refletir sobre essa possibilidade ao partilhar dos 

processos de organização para a conquista da posse da terra e de suas lutas pela manutenção 

dessa posse e organização social, política e produtiva já na área desapropriada. 

O que talvez Ianni (1981) não tenha podido observar e concluir em Conceição do 

Araguaia, com o acelerado processo de que chama de dissolução do campesinato e o franco 

crescimento das grandes empresas privadas agropecuárias, Grzybowski (1987) percebeu que 

nas formas diferenciais de interação e exclusão, de subordinação e marginalização dos 

trabalhadores rurais  

 
“residem diferentes formas de confronto desses trabalhadores com os agentes do 

capital no campo e com o conjunto de agentes da sociedade em várias frentes: 

apropriação e distribuição da terra, produção-circulação-financiamento, organização 

social, identidade e representação, poder e políticas do Estado”. (Grzybowski, 1987, 

p. 53) 
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Nas áreas de assentamento, esse confronto se dá nas lutas cotidianas que os 

pequenos produtores têm que enfrentar para se organizar e produzir e, nesse processo, vão 

construindo diferenciadamente sua identidade política e suas formas de atuação e 

organização. Ao mesmo tempo em que sua capacidade de confronto vai sendo gestada nas 

lutas, constrói-se também um conjunto de saberes práticos, fruto da experiência concreta que 

orienta sua ação no conjunto de ações e interesses que condicionam sua integração econômica 

e política. E esta prática social concreta é que se pode chamar de um processo educativo, no 

sentido mais amplo e profundo da palavra, visto que carrega a potencialidade da 

transformação, da mudança, sob todas as condições e os determinantes colocados pela 

sociedade capitalista. 

Foi nesta perspectiva que Marx lutou concreta e revolucionariamente em sua 

época pela superação do capitalismo e conclamou os homens a fazerem o mesmo, pois 

reconheceu que só por meio de uma práxis revolucionária gerada no seio desse mesmo 

capitalismo seria possível superá-lo. 

Depois de tantas reviravoltas no bloco do chamado socialismo real, e em meio às 

sucessivas crises e saídas reformistas do mundo capitalista, diante da realidade contraditória 

de miséria econômica, cultural e social de uma grande maioria do povo brasileiro e da 

acumulação e concentração de bens e riquezas nas mãos de poucos, em que e como reacender 

as esperanças de transformação dessa realidade? Assim como na época de Marx, hoje, 

também, não se tem receitas, modelos prontos a seguir. Especialmente porque não será a ação 

de cabeças iluminadas ou de grupos “revolucionários” que responderão pelo processo de 

mudanças radicais que o mundo necessita para ser o verdadeiro horizonte no processo de 

totalização de todos os homens. Mas, de novo a pergunta, o que fazer? Não se pode 

desconsiderar as contribuições que a própria humanidade, sob as mais difíceis e contraditórias 

situações, permitiu aos homens produzir e transmitir às gerações posteriores. Não se pode 

esquecer a enorme potencialidade do homem de criar e transformar, a partir da práxis. Nesta 

perspectiva (ou crença?), considero fundamental uma análise das possibilidades (e limites) da 

práxis educativa e o seu papel na construção de saberes e práticas em relações significativas 

entre sujeitos/agentes historicamente determinados. 

Tal fato pode se constituir uma dimensão da possibilidade de contribuição na 

mudança da realidade. Esta posição tem como fundamento a ideia de que “o trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. [...] “para 
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saber pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o 

trabalho educativo”. (Saviani, op. cit., p. 14 e 15) 
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4 A TRAJETÓRIA TEÓRICO-PRÁTICA 

Este item propõe-se a resgatar a trama de discursos e saberes que concebe, 

organiza e dá forma ao Programa de Apoio, no Ceará, em áreas de assentamento, ao mesmo 

tempo em que tento confrontar esta dimensão às práticas que lhe deram sustentação, ou seja, 

ao modo como se concretizou no próprio espaço de sua efetivação. 

O propósito é expressar a da teia de articulações, de encontros e desencontros que 

gestaram o Programa de Apoio, no meio do qual circularam saberes, poderes, sonhos, 

conflitos, contradições... Neste sentido, entram em cena vários atores, várias falas e diferentes 

práticas em relação, em movimento. Aliás, ouso recuperar o movimento dinâmico da 

interação desses atores. Ocupam espaço, neste cenário, o discurso técnico contido na proposta 

formal14 da instituição, a visão dos técnicos desnudando os bastidores dessa proposta e 

relatando as práticas concretas, bem como o discurso e as práticas a partir da perspectiva dos 

pequenos produtores rurais e lideranças de organizações associativas. Esta “peça” de vários 

“atos” conta, ainda, com a minha “participação observante”, com o meu testemunho e prática 

concreta em quase todos os “atos”, com os meus registros técnicos e humanos. 

Na verdade, o interesse é desnudar saberes e práticas daqueles que foram os atores 

principais (às vezes, coadjuvantes) do Programa de Apoio, confrontar e desmontar esses 

saberes e essas práticas, construir um novo saber sobre os momentos em que se encontram e 

desencontram, em que se reafirmam e se complementam, em que se negam e se excluem, mas 

sempre em um movimento contínuo, sempre em relação.  

Há um discurso institucional que legitima o Programa de Apoio: o discurso da 

política de reforma agrária e suas ações voltadas especificamente para as áreas de 

assentamento, gerando um saber técnico-político, apropriado/transmitido/distribuído pelos 

técnicos. Há outro discurso e outra prática: dos pequenos produtores rurais e de suas 

organizações associativas que desconstroem quase sempre o discurso institucional, às vezes o 

reafirmam, outras vezes o reconstroem, a partir de suas próprias práticas e representações. 

Neste ponto, pode-se perguntar: o que é o Programa de Apoio em função dos 

discursos que o legitimam? Que sujeitos e quais práticas sustentaram sua implementação na 

esfera institucional e no âmbito dos pequenos produtores rurais e de suas organizações 

associativas? Como o Programa se desenvolveu e em que situações? É fundamental, portanto, 

resgatar e recortar a história do Programa, tentando preservar e explicitar os discursos e as 

                                                           
14  Ver os documentos: Proposta do Programa de Apoio à Gestão das Organizações de Pequenos Produtores 

Rurais. MAARA/PROARA. Brasília, 1993. Ver também a respeito, o Guia Operacional. 

MAARA/INCRA/BNB. Fortaleza, 1994. 

 



89 

 

práticas que se cruzam e entrecruzam, os elos que se relacionam e formam articulações 

significativas. 

4.1 O programa de apoio à gestão de organização de pequenos produtores rurais: 

encontros e desencontros de saberes e práticas 
  

A criação do Programa de Apoio, no Ceará, data de fins de novembro de 1993, 

quando foi assinado um Convênio15 (cf. Anexo A - Cronograma de Ação) entre o BNB e a 

entidade representativa dos pequenos produtores rurais assentados – CCA. Uma longa história 

marca o nascimento do Programa de Apoio, e na qual se cruzam vários sujeitos, diferentes 

discursos e práticas, portanto, várias outras histórias. 

No discurso oficial, o Programa de Apoio constituía-se uma proposta de expansão 

do PROARA, do DENACOOP, no âmbito do Convênio do MAARA com o IICA. 

A história do PROARA, segundo os escritos e depoimentos de Mônica Martins, 

teve início em agosto de 1991, na Bahia, em Pernambuco e no Ceará. Este Programa 

antecedente teria sido o resultado de um “esforço conjunto das organizações de produtores de 

formular uma proposta a nível nacional: o SCA”. A proposta foi “articulada pelo MST e tinha 

como base as próprias experiências de inúmeras áreas reformadas no sentido de superar a 

dissociação entre política agrária e política agrícola”. Ao lado da participação dessas 

organizações de pequenos produtores, a proposta também contou com a ação de “técnicos 

ligados ao setor agrícola que conceberam programas e projetos capazes de fortalecer as 

organizações de assentados, através da capacitação técnico-administrativa e do acesso a 

condições financeiras para desenvolver a produção e tornar essas organizações em empresas 

competitivas no mercado”. O objetivo central do PROARA era, portanto, o de “apoiar o 

processo de emancipação dos assentados com uma estratégia capaz de gerar o 

desenvolvimento rural permanente e autossustentado, que levasse ao aumento da produção e 

da produtividade e à inserção eficiente e competitiva na economia de mercado”. 

Ao mergulhar nas origens do PROARA, Mônica Martins conta, em entrevista, que 

este Programa 

 
“nasceu da visita de um técnico do Ministério da Agricultura, ao Ceará, em 1991 

(fevereiro/março). Era um momento em que o MAARA (governo Collor, tendo 

                                                           
15  Este Convênio tinha como objetivo “assegurar recursos à Executora (CCA) para a prestação de serviços de 

assessoria técnico-administrativa às suas filiadas nas áreas reformadas e áreas circunvizinhas”. Logo depois, em 

23 de dezembro de 1993, esta primeira iniciativa foi referendada por um novo Convênio, de maior amplitude, 

envolvendo agora mais duas instituições: o INCRA, além do BNB. O objeto deste outro Convênio é que 

realmente oficializava a criação do Programa de Apoio e assegurava recursos não apenas para o Estado do 

Ceará, mas também para os Estados de Pernambuco, da Bahia e do Maranhão. 
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como Ministro o Senador Antônio Cabreira) estava preocupado em fazer um 

programa onde as cooperativas tradicionais (como a COTIA, COPRASUL e outras) 

assumissem os assentamentos dos trabalhadores rurais. O governo repassaria os 

recursos e essas cooperativas fariam o processo de assentamento dos trabalhadores; 

o INCRA ficaria apenas com a parte de arrecadação e legalização das terras". 

 

O motivo da visita, segundo a entrevistada, era o de sondar o nível de aceitação da 

proposta. A chegada do técnico coincidiu com “um momento muito rico do ponto de vista da 

organização dos produtores rurais e cooperativas; era um momento em que o MST estava 

exatamente estruturando o Sistema Cooperativista dos Assentados”. O técnico do Ministério, 

“que não conhecia nada de reforma agrária”, ficou impressionado com o nível de organização 

que teve oportunidade de verificar nos assentamentos Santana (Município de Monsenhor 

Tabosa) e 25 de Maio (Município de Madalena). 

No retorno da viagem, o técnico entrou em contato com a entrevistada, que na 

época assessorava o MST e fazia parte da comissão organizadora da CCA (que só veio a ser 

criada em maio de 1991), ao lado de lideranças de assentados e com a direção do MST, para 

discutir a proposta do governo federal e ouvir a proposta dos assentados. E destes ouviu: “a 

gente não acredita que as cooperativas tradicionais possam assumir isso daí; é muito mais 

interessante que as cooperativas dos assentados assumam o programa do assentamento que 

basicamente é: a capacitação, a assistência técnica e parte também de saúde, educação, enfim 

todo esse apoio para o desenvolvimento dos assentamentos”. 

Dessa discussão resultou que a direção do MST, as lideranças dos assentamentos 

e a entrevistada foram desafiados, então, a elaborar uma proposta e ir a Brasília negociá-la 

com o Ministério da Agricultura. A partir daí, deu-se uma discussão interna entre os 

assentados e direção estadual e nacional do MST sobre a aceitação ou não do desafio: “seria 

interessante para o MST que a proposta do sistema cooperativista fosse colocada como 

fundamento de um programa de governo ou isso seria uma cooptação?”. Chegou-se à 

conclusão que não seria uma cooptação. Segundo as palavras da técnica, todos concordaram 

que seria “uma maneira da gente, inclusive, penetrar nas esferas de governo, arrecadar 

recursos e desviar da proposta das grandes cooperativas”. 

A estadia da assessora do MST durante um mês e dez dias em Brasília, ao lado de 

outros dois técnicos do INCRA, serviu, então, para dar conteúdo e forma à proposta discutida 

no Ceará. Daí, dessa articulação e movimento concreto dos assentados, surgiu o PROARA. 

Iniciou-se, também, o fortalecimento das cooperativas dos assentados, nesse momento já 

integradas ao SCA. O PROARA foi negociado em julho/1991, sendo alocados recursos do 

Ministério da Agricultura por meio de convênio com o INCRA. 
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Para Martins (1994), o PROARA foi: 

 
“o fruto dos esforços dos produtores e de técnicos em conceber um programa de 

apoio ao desenvolvimento autossustentado dos assentamentos, através de 

organizações autogestionárias. E a proposta mais adequada é o Sistema 

Cooperativista dos Assentados (SCA), que vinha sendo constituído, desde 1990, 

pelos próprios assentados em seis Estados do Brasil (RS, PA, ES, BA e CE)”.  

 

Com efeito, o SCA, no Ceará, consolida-se com a criação das cooperativas de 

produção agropecuária e, principalmente com a criação da CCA, que passa a congregar essas 

cooperativas e outras associações de assentados, a partir de maio de 1991. A CCA passa, 

então, a representar “legítima e legalmente” os interesses de 1.038 famílias de assentados, 

bem como assume “o papel de articuladora política dos assentamentos e um referencial para 

os que lutavam contra o parcelamento e, ainda, a interlocutora principal nas negociações com 

o Governo Estadual”. (Martins, 1994, p. 22). Ocorre, na verdade, o reconhecimento político 

da CCA por parte das instituições e dos técnicos. 

As ações que foram previstas na proposta do PROARA para a consecução do 

objetivo central, não por acaso convergem para as necessidades de há muito identificadas 

pelos assentados. Em um dos seminários promovidos pelo SCA, em maio de 1991, os 

assentados diagnosticaram suas principais necessidades: 

a) assistência técnica efetiva e comprometida com a produção e comercialização; 

b) acesso à informação sobre políticas, programas e mercado; 

c) projeto para a captação de recursos financeiros; 

d) presença de articuladores político-institucionais; 

e) capacitação voltada para o gerenciamento e controle contábil-financeiro; 

f) organização interna dos assentamentos (comissão, estatutos, regimentos, etc.). 

Por sua vez, o PROARA, formulado no interior do processo já referido, elenca 

como suas principais ações: 

a) capacitação técnico-administrativa dos dirigentes, do quadro social e técnicos 

das organizações de assentados; 

b) elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento econômico e 

social; 

c) formação e fortalecimento de estruturas organizacionais como empresas 

associativas com capacidade gerencial; 

d) articulação com instituições federais e estaduais, públicas e privadas, 

Organizações Não Governamentais (ONG), fontes financiadoras nacionais e 
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internacionais que possam apoiar com recursos as organizações de assentados 

nos seus esforços de desenvolvimento e integração ao mercado. 

No Ceará, a implementação das ações do PROARA se estendeu por dois anos, a 

partir de meados de 91 a 93, e elegendo a CCA como entidade privilegiada para viabilizar 

suas ações. Segundo Martins (1994), seu primeiro desafio foi definir uma estratégia de ação 

que permitisse contribuir positivamente tanto com a direção como com a base social 

(assentamentos) no sentido do aprimoramento de sua capacidade de negociação, 

instrumentalizando-a com propostas, projetos, estudos e informações. Para tanto, estabeleceu 

articulações com entidades da sociedade civil ligadas ao campo como MST, Federação dos 

Trabalhadores Rurais do Ceará (FETRAECE), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Centro de 

Estudos do Trabalho (CETRA), Escritório de Planejamento Rural (ESPLAR), Instituto de 

Pesquisa e Assessoria Regional (INPAR) e com órgãos do setor público como o INCRA, 

Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), SEARA, Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Ceará (EMATERCE), IDACE, Instituto de Planejamento do Ceará (IPLANCE) e 

Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará (SEPLAN), SEDUC e BNB. 

Sua estratégia básica era a de articular esses diversos órgãos e entidades no 

sentido de “definir as áreas de interseção entre as atividades desenvolvidas por esses órgãos e 

as propostas do PROARA, e solicitar a indicação de técnicos que fossem os interlocutores do 

Programa”. Outra medida tomada foi a de proceder a um levantamento das informações 

existentes nesses órgãos para subsidiar a elaboração de projetos para os assentados. 

Realizaram-se, também, diversas reuniões de trabalho com esses órgãos, para se detalhar 

tecnicamente um programa de ação conjunta e uma minuta de entendimento a ser assinada 

pelas partes envolvidas. Foram elaboradas minutas na área de irrigação, agricultura e 

educação.  

Na área da assistência técnica, o PROARA atuou priorizando três elementos 

básicos: projeto elaborado e crédito aprovado; quadro próprio de técnicos; e estrutura 

organizacional funcionando. Nesta área, ocorre uma experiência inédita no Ceará, no âmbito 

das cooperativas, que foi a contratação de assessores técnicos por iniciativa dos próprios 

assentados e suas organizações. A experiência, entretanto, prolonga-se por pouco mais de um 

ano. Outra área de atuação, também, prioritária do PROARA, foi a da comercialização, que 

apoiou: 

 
“a elaboração, negociação e implantação de projetos específicos para 

melhoramentos tecnológicos; a programação e a coordenação de encontros de 

comercialização; a formação de núcleo técnico de apoio à comercialização; a 
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assessoria à formulação de planos de comercialização e estruturas do plano de 

comercialização; a elaboração de quadros sobre fontes de financiamento diversas e 

do Boletim Informativo da CCA - CE; a participação na elaboração de estudos de 

mercado e consumo para subsidiar tantos os técnicos como os produtores”. (Martins, 

1994, p. 41) 

 

Como resultados importantes alcançados pelo PROARA, destacam-se: ter 

oportunizado às organizações associativas dos assentados o desenvolvimento da capacidade 

de negociar diretamente com os órgãos e, ainda, ter fortalecido o processo de articulação entre 

os diversos órgãos na definição de trabalhos interinstitucionais junto às organizações dos 

pequenos produtores. Por outro lado, não se pode deixar de observar que o PROARA também 

foi atravessado pela omissão dos órgãos que, mesmo signatários do Programa, não 

implementaram grande parte das ações contidas nas minutas. 

Ao se examinar o contexto mais amplo em que surgiu o PROARA (91/93), 

Martins (1994) percebe a existência do que denominou de “vácuo institucional em relação à 

ação de complementaridade dos diversos órgãos do setor público agrícola para a 

implementação da Reforma Agrária”. O que a autora chama de “vácuo institucional”, deve ser 

entendido como as contradições do próprio Estado e as marcas políticas do governo Collor, 

com reflexo em todos os estados.  

No Ceará, conforme breve diagnóstico assinalado por Martins (1994), apesar do 

discurso favorável à reforma agrária, o governo estadual não viabilizou mecanismos 

concretos: para atender as demandas dos assentamentos por serviços básicos, sobretudo 

assistência técnica, educação e saúde; para assegurar a participação, com poder de decisão, 

das organizações de trabalhadores nas formulações das políticas; para possibilitar o controle 

das entidades da sociedade civil sobre a execução dos projetos governamentais. A prioridade 

do setor agrícola voltou-se para a revitalização de produtos como o caju, o algodão e a 

pecuária, através do Pacto de Cooperação com os grandes empresários e suas representações 

políticas: Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Federação da Agricultura do 

Estado do Ceará (FAEC), Organização das Cooperativas do Estado do Ceará (OCEC), 

Sindicato dos Produtores de Caju (SINCAJU), entre outras.  

Programas como o Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária 

(PROCERA), sob a coordenação do INCRA, e o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 

Rural (PAPP), sob a coordenação da SEPLAN do governo estadual tiveram seus recursos 

financeiros pulverizados e redirecionados de forma a assegurar aos órgãos a tutela das 

associações e o controle sobre os técnicos. A SEARA esteve praticamente ausente nas áreas 

de reforma agrária. Acrescente-se, também, nesse período, a política que a Superintendência 
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do INCRA no Ceará passou a implementar: o parcelamento “a priori” de todos os 

assentamentos federais. 

Ao se considerar o contexto supracitado, era previsível que um programa como o 

PROARA contasse com diversas dificuldades no cumprimento de seus objetivos, vez que não 

poderia dar respostas a todas as necessidades e demandas colocadas pelos produtores, a 

maioria de responsabilidade de outras instituições. Convêm, mais uma vez, ressaltar o caráter 

contraditório que pauta a relação do Estado com as organizações populares. Se de uma 

proposta inicial do governo federal que, queria transferir para as grandes cooperativas o 

controle do processo de assentamentos rurais, passou-se a outra com evidentes compromissos 

com as organizações de pequenos produtores, soava quase natural que os canais de articulação 

se fechassem para atendimento às demandas dos pequenos produtores.  

Na correlação de forças com as classes populares, o estado tende a reforçar e 

proteger o poder das classes dominantes, quando, por exemplo, “as pressões se manifestam 

por intermédio de organizações mais ou menos fortes das classes dominadas, o processo de 

respostas e controle das mesmas pode assumir formas mais políticas”. (Faleiros, 1987, p. 36). 

Percebe-se claramente este movimento contraditório da correlação de forças, quando no 

exercício da hegemonia do estado, articula-se sua dominação e controle simultaneamente com 

a abertura a que se vê obrigado a assegurar pela pressão do movimento organizado das classes 

populares. A contradição também se observa no contexto da descontinuidade das políticas 

públicas, a exemplo do próprio PROARA que, mesmo tendo se consolidado junto às 

organizações dos pequenos produtores, não tinha mais perspectivas de continuidade.  

Sob a vigência, ainda, do PROARA, vários fatores convergiram para a criação do 

Programa de Apoio à Gestão de Organizações de Pequenos Produtores Rurais, cenário, por 

excelência, do objeto deste estudo. Em primeiro lugar, a avaliação que a própria instituição de 

origem fez dos resultados do PROARA, no decorrer de sua implementação, determinaram a 

ampliação de suas ações, expandindo sua proposta metodológica em apoio ao 

desenvolvimento de outras organizações associativas e multiplicando sua capacidade 

operacional. Em segundo lugar, segundo o discurso institucional, foi a necessidade de 

descentralizar a assistência técnica, colocando-a sob a controle dos próprios produtores. Esta 

avaliação havia sido precedida pela visita de dois técnicos – um do MAARA, o mesmo que já 

havia estado quando da criação do PROARA, e o outro, vinculado ao convênio IICA/INCRA 

– para articular uma parceria entre essas instituições e o BNB. Traziam, também, a ideia de 

que “era fundamental que as cooperativas tivessem seu próprio quadro de técnicos para 

desenvolver o Programa de Apoio”. (entrevista com técnico). A responsabilidade pelos custos 
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com a contratação da equipe técnica não seriam bancados pelo Programa, mas, sim, pelas 

próprias cooperativas. O Programa cobriria os custos de financiamento de pesquisa, de 

equipamento e capacitação dos técnicos. Salários, não. 

A ideia de contratar técnicos para as cooperativas dos assentamentos, como já se 

disse, havia sido experimentada nos três CPA, por ocasião da implementação do PROARA. 

Entretanto, do ponto de vista do MST, tratava-se de uma experiência bastante conhecida por 

um dos membros do Movimento, no Espírito Santo. A diferença estava em que, aqui, os 

“técnicos seriam recrutados dentro do próprio Movimento ou pelo próprio Movimento, e 

iriam integrar as cooperativas não como funcionários, mas como sócios dessas organizações, 

com outro tipo de participação”. (entrevista com técnico). Entendia que, “enquanto o 

trabalhador produziria produtos agrícolas, o técnico produziria conhecimentos”. (entrevista 

com técnico). Para o MST, estava muito clara a importância e necessidade de assegurar o 

técnico. A prioridade para eles recaía sobre o trabalho do técnico agrícola, uma vez que o 

enfoque central nas organizações das CPA era a questão da produção. 

Por outro lado, ao longo dos dois anos do PROARA, passou a merecer grande 

destaque a questão do gerenciamento das organizações dos assentados, como se pode observar 

no depoimento coletado em uma das entrevistas: 

 
“a questão do gerenciamento (da gestão dos assentamentos) foi assumindo uma 

importância maior dentro do PROARA, mas do que a própria tecnologia, a questão 

do gerenciamento de todos os fatores, inclusive dos fatores de produção, da área de 

recursos humanos, etc., foi assumindo uma importância que não tinha no início”. 

(entrevista com técnico) 

 

Conforme depoimento de um dos técnicos entrevistados, a proposta técnica do 

Programa de Apoio vivenciou um longo percurso para ser aprovada. Sua discussão estendeu-

se por mais de um ano e meio, com idas à Brasília, articulações entre BNB e INCRA. Este, à 

época, segundo esse técnico, “estava fechado para qualquer tipo de reivindicação”: Nessa 

linha de raciocínio, prossegue: 

 

“Chegou o momento, aqui no Ceará, onde o MST resolveu forçar a barra e, logo 

depois, do Pompeu ter assumido a direção do INCRA, a primeira reivindicação dos 

trabalhadores foi que o INCRA fizesse pressão junto ao banco para deslanchar o 

Programa de Apoio”. (entrevista com técnico) 

 

Na perspectiva dos camponeses assentados, um longo processo de lutas e de 

mobilizações marcou a caminhada para a conquista do Programa de Apoio. Este representava 

um passo além do que fora dado pelo PROARA, simbolizava a conquista de uma apropriação 

maior, por parte dos trabalhadores, do processo de concepção, controle e execução de um 
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Programa. Concretizá-lo, representava um ganho político fundamental para os pequenos 

produtores. Os depoimentos trazem pontos de vista comuns que reforçam o papel ativo dos 

assentados e a clareza de seus propósitos. Nota-se, por outro lado, algumas diferenças de 

abordagem, em que se privilegia mais este ou aquele aspecto, dependendo das histórias que 

marcam a trajetória dos entrevistados e do papel que assumem no conjunto da organização 

dos pequenos produtores rurais assentados. 

Para uma das lideranças dos assentados, tanto em nível local, onde é dirigente de 

uma CPA quanto em nível estadual, onde é também um dos dirigentes da CCA, o Programa 

de Apoio “é uma conquista, ela se deu de um resultado, desde 88, quando se iniciou aquele 

trabalho no Governo Tasso, quando se dava aquele trabalho de parceria entre a SEDUC16, 

todos os órgãos do Estado, juntamente com a parceria do INCRA e que começou aquelas 

equipes de trabalho nos assentamentos”. (entrevista c/assentado. dirigente). Demonstrando, 

nesse momento, uma visão mais localizada, o assentado dirigente, situa a origem da ideia do 

Programa a partir dessa experiência de trabalho das instituições, em um momento da reforma 

agrária, no Estado, e no seu assentamento. Para ele, desse trabalho  

 

“veio a expectativa da gente trabalhador e ver como seria a forma de recursos para 

contratar equipes justamente que desse a continuidade daquele trabalho. Sabendo 

que esse seria um trabalho diferente, não mais um trabalho que o governo colocava 

seus técnicos lá para impôr. Mas, sim, aonde a CCA faria seu convênio para atender 

suas filiadas, não só suas filiadas como outros assentamentos”. (entrevista 

c/assentado. dirigente) 

 

Essa perspectiva mais ampla e de conjunto dos assentados, esboçada ao fim da 

fala acima registrada, reaparece noutro momento quando salienta o apoio do MST, as 

articulações com o MAARA, INCRA e BNB, o apoio de alguns técnicos de instituições, as 

mobilizações e lutas nacionais e estaduais com ocupações de órgãos, entre outras: 

 

“começamos a fazer essa parceria, para que os assentados pudesse ter um salto de 

qualidade. Por que se nós não tiver assistência técnica adequada à realidade dos 

assentamentos, um assentamento não vai poder chegar ao estágio desejado deles 

(por eles, assentados)”.  
“E isso era uma conquista pra todo mundo, e não uma conquista que seria isolada. 

Entonce, através dessas lutas e através das nossas pressões e a nossa estadia em 

Fortaleza, que a gente a cada semana ficava cutucando, eu acho que esse convênio 

de deu muito mais que eles (instituições) ficaram abusados. Entonce, isso nos 

chegou a atender esse nosso pedido, né”. (entrevista c/assentado. dirigente). 

 

                                                           
16  Faço referência a esse trabalho desenvolvido na SEDUC, entre 1987/1989, no item 1deste trabalho. 
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Nessas falas, o Programa é visto como conquista e uma reivindicação atendida, 

até como forma de as instituições se deslindarem da pressão. 

Para uma liderança do MST e também camponês assentado, a conquista do 

Programa de Apoio tem origem bem definidas: “A gente tinha muita clareza, quando veio pra 

conquista da terra, dos objetivos que a gente quer. E isso, o mais claro, é que nós queremos é 

chegar à produção. É produzir mesmo para a subsistência das famílias e produzir para o 

mercado”. (entrevista c/assentado e liderança/MST). Reconhece, por outro lado, as enormes 

dificuldades que passaram a enfrentar na terra conquistada diante do “pouco conhecimento 

que a gente tem”, além de ressaltar as deficiências dos assentados em áreas como a da 

educação, cultura e do desenvolvimento social. 

O discurso desse assentado avança e expressa o horizonte a que essa dura 

realidade lhes permitiu compreender:  

 

“E aí foi que nós começamos a se preocupar com uma proposta de organização geral 

do assentamento, tendo em vista a vida do assentamento, a vida como um todo, que 

não era só a gente discutir a produção. Era a gente discutir as outras coisas também 

que tem a ver com a pessoa do assentamento”. (entrevista c/assentado e 

liderança/MST) 

 

Neste sentido, ele mostra que, além das experiências acumuladas na luta pela 

terra, eram necessários outros conhecimentos para se somar ao fazer deles e desenvolver a 

produção. Então, a partir de 1993, e com “a experiência que a gente já tinha até de outros 

Estados foi que nós começamos a lutar com o governo do Estado e com o INCRA, pra ter 

equipe de apoio técnico dentro dos assentamentos, de diversos níveis, né?”. (entrevista 

c/assentado e liderança/MST) 

Com relação às lutas que marcam esse período e que contribuíram para a 

conquista do Programa de Apoio, esse assentado e liderança do MST destaca a ocupação do 

INCRA, em 1993, que culminou com a demissão do então superintendente regional: 

“ocupações que uma das vezes chegou (que o INCRA estava parado no tempo do governo 

Collor) até que tirar o superintendente na marra e eleger outro no nome dos trabalhadores, 

simbolicamente”. Os desmandos do superintendente à frente daquele órgão já haviam sido tão 

graves e a pressão organizada dos trabalhadores, cada vez mais forte, que não deixaram 

alternativa ao governo do Estado senão a de articular a demissão do dirigente e acatar a 

proposta de um novo nome apontado pelos assentados, embora este nome já fosse simpático 

às instâncias de poder central e estadual. 



98 

 

Para outro assentado e também dirigente de uma cooperativa local (CPA) e da 

CCA (nível estadual), a criação do Programa de Apoio teve a seguinte motivação: 

 
“a necessidade dos próprios trabalhadores terem um acompanhamento na área de 

capacitação e assistência técnica, que na sua história de assentamento de Reforma 

Agrária, na prática, nunca aconteceu, porque as instituições sempre disseram que 

prestaram assistência técnica, mas na prática isso não vem acontecendo. A partir daí, 

foi quando os trabalhadores começaram a discutir uma forma de assistência técnica 

aonde ela acontecesse na prática”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

Neste discurso, percebe-se com clareza de que o Programa de Apoio surgiu como 

“proposta de assistência técnica diferente, concebida pelos próprios trabalhadores, bem como 

gestado concomitantemente à consolidação do SCA e viabilizado no âmbito das instituições 

pela persistente pressão dos assentados, e “não só com base em boa vontade”. Na entrevista, 

ele conclui “[...] a proposta se tornou uma conquista dos trabalhadores, porque não foi uma 

coisa proposta pela instituição, mas sim pelos próprios trabalhadores”. (entrevista c/assentado 

dirigente) 

A proposta que circulava entre os assentados e, em especial, na direção do MST, é 

assim anunciada por um dos seus dirigentes: 

 
“... a nossa proposta era bem concreta, que era ter técnicos em diversas áreas que 

pudesse morar dentro do assentamento, que pudesse ter uma vinculação direta com a 

família do assentado, em todos os sentidos, que pudesse ter uma sequência diferente 

da que a gente tinha antigamente que era a extensão rural tradicional, que não 

resolve esse problema, que fazia mais uma imposição dentro dos assentamentos e a 

gente não concordava com isso. E aí foi que, em 93, nós conquistemos essas quatro 

equipes: Lagoa do Mineiro, Mulungu, Santana e 25 de Maio”. (entrevista 

c/assentado e liderança/MST) 

 

Se para a maioria dos assentados, lideranças do MST e dirigentes da CCA o 

Programa de Apoio tinha por base uma proposta bem clara e definida concebida no conjunto 

do movimento organizado dos pequenos produtores rurais, um dos técnicos entrevistados 

relativiza essa posição ao mostrar, também, a importância de alguns apoios por parte de 

técnicos. Por exemplo, quando os trabalhadores conseguiram a queda do superintendente 

anterior do INCRA, e pressionaram o novo dirigente a mobilizar o BNB, no sentido de 

antecipar a liberação de recursos para dar início ao Programa de Apoio, foi a presença e o 

compromisso de uma técnica que, à frente da diretoria de crédito rural do banco, possibilitou a 

liberação antecipada dos recursos. O previsto era um convênio tripartite: BNB/MAARA e 

INCRA, cada um com sua parcela de recursos. Entretanto, as malhas da burocracia 

enredavam o MAARA e o INCRA a tomar uma atitude mais efetiva com relação à liberação 

dos recursos financeiros. O banco, então, viu-se pressionado pela superintendência regional 
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do Ceará e, indiretamente, pelas organizações dos pequenos produtores, em particular a CCA. 

A pressão encontrou por parte da técnica do Banco um eco favorável, saindo o BNB à frente 

do convênio e aprovando recursos para uma etapa do trabalho a ser desenvolvida em seis 

meses, como módulo de experimentação. 

Um dos técnicos entrevistados reconhece que os pequenos produtores assumiram 

a proposta e, mais do que ninguém, compreenderam a importância de, no processo de reforma 

agrária, garantir a existência de três fatores fundamentais ao desenvolvimento do 

assentamento: o quadro de técnicos, recursos financeiros e capacitação de recursos humanos, 

como se pode observar no depoimento a seguir: 

 
 “E o nosso pensar é justamente aquele pensar que vem desde a capacitação ao 

gerenciamento e à produção. Tem que se partir por igual e não ainda se pensar na 

produção que aonde o pessoal não tá capacitado. Não adianta se pensar na produção, 

na capacitação, se o pessoal não tá organizado. E aí, a comercialização? São esses 

ponto que a gente tem que pensar. E que isso não é uma coisa da meia-noite por dia, 

é uma coisa que requer justamente um tempo maior e um amadurecimento”. 

(entrevista c/assentado) 

 

Por outro lado, em outra entrevista, um técnico diz que somente a pressão dos 

trabalhadores não teria garantido a efetivação do Programa: 

 
“Eu não digo instituições, eu digo técnicos comprometidos com essa proposta e com 

uma visão social da Reforma Agrária. O que houve foi uma aliança entre técnicos 

comprometidos e organizações de produtores que tinham clareza de que essa 

proposta técnica realmente viabilizaria o desenvolvimento econômico e social dos 

assentamentos. Acho que nem os técnicos sozinhos nem os produtores sozinhos 

conseguiriam”. (entrevista c/técnico de instituição) 

 

Os depoimentos dos pequenos produtores rurais sobre a origem da proposta do 

Programa de Apoio revelam não apenas posições políticas diante das instituições do Estado e 

a luta pela conquista de seus diretos e de sua autonomia, mas estão explícitos também os 

saberes engendrados nas práticas concretas dessas mesmas lutas, confrontos, negociações e 

alianças. No discurso de alguns técnicos e, em suas próprias práticas, há evidências nítidas do 

compromisso com as propostas e projetos dos assentados. Entretanto, quando se examina o 

documento que formaliza o Programa de Apoio, percebe-se que procura acentuar, sob o 

manto do discurso essencialmente técnico-administrativo, certa distância das raízes que o 

produziram, ou pelo menos busca recolocar o papel dos pequenos produtores e do MST. 

O documento básico do Programa, concebido pelo DENACOOP/SDR/MAARA, 

inscreve os pequenos produtores rurais de áreas de assentamento como beneficiários diretos 

das ações do Programa, este entendido como uma expansão do programa que aquele 

Departamento já vinha desenvolvendo, através do PROARA (citado anteriormente). Não se 
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percebe no conjunto do documento e, em especial na apresentação e justificativa, de forma 

explícita, a posição que as lideranças e representantes dos pequenos produtores manifestaram 

a respeito de seu decisivo papel na formulação da proposta.  

A consciência e a clareza que os pequenos produtores têm desse fato ficou 

evidente, por exemplo, quando da instalação da Unidade de Articulação Regional (UAR). 

Como membro a ser empossado na UAR, um dos representantes dos pequenos produtores 

resgatou em sua fala toda a história de luta, no Ceará, desde 87, para rever e propor em outras 

bases o tipo de assistência técnica que, mesmo pontualmente, vinha sendo prestada às áreas de 

assentamento, especialmente pela EMATERCE. Esse representante ponderou, entretanto, o 

período entre 85/89 em que tanto o INCRA quanto a SEARA realizaram um trabalho de 

assistência técnica e financeira mais próxima das reais necessidades dos produtores. Trabalho 

este totalmente esfacelado quando da mudança das direções dessas instituições no período do 

governo Collor (1990/92). Ressaltou, ainda nesse processo de luta, que as ocupações, o 

acompanhamento do processo pelos assentados nessas instituições, os atos públicos e toda a 

mobilização permanente dos pequenos produtores se constituíram um forte instrumento de 

pressão e de resistência, contribuindo decisivamente para o redirecionamento do tipo de 

assistência técnica tradicionalmente realizada, de caráter impositivo, assistencialista e distante 

das necessidades concretas dos produtores. Para o representante da CCA, do MST, não havia 

dúvida de que o caráter e “formato” do Programa de Apoio tinha sido fruto da luta e de 

resistência dos trabalhadores rurais organizados e do apoio efetivo do MST. 

É importante ressaltar, entretanto, que no Guia Operacional do Programa de 

Apoio, elaborado em março de 1994, quatro meses após a assinatura do convênio e já no 

processo de sua implementação, reconhece-se que: 

 
“as negociações caminharam lentamente durante todo o ano, e que as pressões das 

entidades de assentados levam a que, no Ceará, se tenha já elaborado um módulo 

experimental do Programa, com recursos próprios do BNB, o qual celebrou um 

convênio em novembro/1993 com a Cooperativa Central das Áreas de Reforma 

Agrária no Ceará (CCA-CE) para viabilizar a prestação de assessoramento técnico-

administrativo a organizações de produtores”. 

 

Por outro lado, retomando o momento de instalação da UAR, quando usa da fala o 

representante do INCRA, como membro dessa instância, faz questão de sublinhar que o 

Programa de Apoio não era fruto exclusivo das lutas dos pequenos produtores rurais de áreas 

de assentamento, organizados pelo MST; estava aberto à participação de outros produtores. 

Na verdade, o seu discurso quis enfatizar o Programa como resultado de uma política mais 

geral para as áreas de reforma agrária, oriunda do MAARA e do INCRA. 
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Convém continuar examinando os documentos básicos que traduzem a 

formulação oficial do Programa de Apoio, criado institucionalmente ainda na vigência do 

PROARA. Ao mesmo tempo, ir desvelando as malhas que se formam com os fios dos 

discursos e das práticas de outros sujeitos/atores. Assim, é possível ir visualizando várias 

imagens, diferentes ângulos de um mesmo desenho. 

Na justificativa de criação do Programa de Apoio, destaca-se a existência de um 

grande potencial produtivo ocioso nos assentamentos da reforma agrária, como decorrência da 

subutilização da força de trabalho, das terras, da infraestrutura e dos equipamentos produtivos 

disponíveis. Identifica, também, como fatores responsáveis pelo baixo crescimento de sua 

produção e sua vulnerabilidade ao controle dos agentes comerciais e financeiros: a falta de 

condições técnico-financeiras dos pequenos agricultores, as condições de isolamento em 

parcelas individuais ou a sua vinculação a organizações associativas de caráter 

exclusivamente reivindicatório. Este quadro estaria impedindo a elevação do nível de 

emprego, de renda e da qualidade de vida das famílias dos pequenos produtores. 

É relevante destacar que, com a criação do Programa de Apoio, foram instituídos 

o PROCERA, a formação do FNE, a implementação de programas voltados para a geração de 

emprego e renda, o combate à fome e à miséria no meio rural. 

Três linhas básicas de ação foram privilegiadas na concepção do Programa de 

Apoio: a capacitação técnico-produtiva e administrativa, estruturada de forma permanente e 

organizada sob o controle dos próprios produtores; o apoio oportuno à elaboração e à 

implementação de seus projetos de desenvolvimento integral; e o acesso às fontes de 

financiamento e às instituições prestadoras de outros tipos de serviços. E definia como 

produto global do Programa uma maior acumulação da capacidade produtiva e uma maior 

retenção de riquezas nas mãos dos pequenos produtores rurais, através da eficientização dos 

processos produtivos e agregação de valor à produção, via processamento agroindustrial de 

seus produtos e melhoria dos processos de articulação com os mercados. 

Com base nessa meta de longo alcance, o Programa de Apoio definiu seu 

objetivo: “apoiar o processo de desenvolvimento das organizações de pequenos produtores 

rurais, fundamentado no aumento de produção, da produtividade e na inserção eficiente e 

competitiva desses produtores à economia de mercado, com especial atenção às associações e 

cooperativas das áreas de assentamento da reforma agrária”. Nesse sentido, o Programa 

pretendia:  

 
“viabilizar a contratação de equipes de assessoria técnico-administrativa pelas 

organizações dos pequenos produtores rurais; fortalecer a estrutura organizacional e 
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a capacidade de gestão das organizações melhorando seu desempenho econômico-

social; apoiar a elaboração de projetos de desenvolvimento econômico-social para 

aproveitar integralmente o potencial produtivo das unidades produtoras de pequenos 

agricultores; apoiar a realização de atividades de capacitação para dirigentes e 

associados das organizações de pequenos produtores; e, finalmente, estimular a 

formação de cooperativas e outras formas de organização de pequenos produtores 

rurais, com elevada capacidade produtiva e gerencial e de articulação com as 

instituições prestadoras de serviço”. 

 

Em termos de estrutura organizacional, o Programa de Apoio previa a 

coordenação por uma Unidade de Articulação (UA), concebida como um colegiado regional 

de caráter deliberativo, integrado pelos seguintes órgãos: UAR, constituída por representante 

do MAARA, 01 representante do INCRA, 01 representante do BNB, 01 representante de 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e 20 representantes das 

organizações dos beneficiários; Unidade de Articulação Estadual (UAE), composta por 

representantes das entidades conveniadas e das organizações dos produtores na mesma 

proporção da UAR; Unidade de Articulação Local (UAL), composta por representantes das 

associações e/ou cooperativas beneficiárias na seguinte proporção: organizações com até 100 

associados – 02 representantes, e com mais de 100 – 03 representantes. Vinculados a essa 

estrutura, previam-se mais dois órgãos operativos: - Secretaria Executiva Regional, composta 

por 03 assessores técnicos e 02 auxiliares administrativos indicados pela UAR e requisitados 

aos convenentes, e a Unidade Operativa Estadual, composta por 02 técnicos da área 

administrativa e contábil indicados pela UAE e requisitados aos órgãos convenentes. Para 

todas essas instâncias foram atribuídas competências específicas. 

Como suporte financeiro ao Programa de Apoio, criou-se a Conta Cooperativa de 

Capacitação (CONTACAP), fruto do convênio entre MAARA/INCRA/BNB. A CONTACAP 

tinha por objetivo prover os recursos necessários para financiar a contratação de equipes de 

assessoria técnico-administrativa pelas organizações associativas de pequenos produtores 

rurais e era administrada pelo BNB. A coordenação das ações financiadas pela CONTACAP 

ficou sob a responsabilidade da UAR, com representações no nível estadual. 

Quanto ao sistema de assessoramento direto aos pequenos produtores, o Programa 

previa a formação de equipes técnicas de assessoria17, responsáveis pela prestação dos 

                                                           
17  As equipes de assessoria técnico-administrativa selecionadas estavam assim constituídas:  

 a) Região Litoral  

 - Cooperativa de Produção Agropecuária da Lagoa do Mineiro – COPAGLAM – Itarema – composição 

da equipe: 02 agrônomos, 01 veterinário, 01 extensionista social e 01 técnico agrícola; 

 - Associação dos Trabalhadores Livres de Capelão – Mulungu – Itapipoca – composição da equipe: 01 

agrônomo, 01 contador e 02 técnicos agrícolas; 

 b) Região Sertão Central 
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serviços de capacitação técnico-administrativa, pelo apoio ao desenvolvimento de suas 

organizações. As equipes seriam constituídas de, no mínimo, três técnicos e no máximo cinco, 

abrangendo as áreas: agronômica/veterinária; educacional/alimentar/sanitária; 

gestão/desenvolvimento organizacional e contábil/financeira. Previa-se que cada equipe 

permaneceria na área aproximadamente um ano e meio, e deveria atender entre 250 e 350 

famílias de produtores rurais. Seu papel era fundamentalmente educativo e voltado para a 

formação de quadros técnicos próprios das organizações beneficiárias. Seu caráter era, 

portanto, transitório. 

Segundo o discurso contido nos documentos sobre o Programa, “as equipes 

deveriam declarar seu compromisso de apoio ao desenvolvimento organizacional das 

associações ou cooperativas, bem como assumir responsabilidades técnica e contratual com o 

progresso econômico e social dos beneficiários do Programa”. Somavam-se a esses outros 

critérios, tais como: 

 
“apresentar experiência comprovada na implementação de atividades ou de 

programas de apoio a pequenos produtores; apresentar proposta de trabalho 

adequada às condições econômicas e socioculturais do assentamento, com aceitação 

comprovada pelo conjunto dos produtores demandantes dos serviços de capacitação 

técnico-administrativa; comprovar capacitação em processo de mobilização e 

sensibilização de pequenos produtores, gestão de empresas associativas e elaboração 

de projetos; disponibilidade para permanecer na área assistida”. 

 

Os técnicos seriam escolhidos através de indicação da executora (no caso, a CCA, 

no Ceará), com base nos critérios acima referidos e submetidos a um processo de seleção que 

constava dos seguintes passos: entrevista individual, teste de conhecimentos, análise do 

curriculum vitae, entrevista coletiva e, finalmente, a composição das equipes. Propunha-se 

como teste final uma viagem a campo para elaborar o Plano de Trabalho preliminar, a ser 

aprovado pela UAL, sem ônus para o convênio. À UAE caberia homologar a contratação, 

feita pela CCA.  

Faz-se necessário, agora, uma análise que permita confrontar esses discursos com 

o vivido. Em relação à estrutura organizacional proposta pelo Programa, há algumas 

considerações a fazer. Ainda que definidas as competências das UAR em nível regional 

                                                                                                                                                                                     

 - Cooperativa de Produção Agropecuária Águia do Assentamento Santana – COPÁGUIA – Monsenhor 

Tabosa – composição da equipe: 02 agrônomos, 01 veterinário, 01 técnico em contabilidade e 01 técnico 

agrícola; 

 - Cooperativa Agropecuária do Assentamento 25 de Maio – COPAMA – Madalena – composição da 

equipe: 01 agrônomo, 01 veterinário, 01 técnico em contabilidade, 01 extensionista social e 01 técnico agrícola. 

 Total de técnicos: 19, sendo 06 agrônomos, 03 veterinários, 05 técnicos agrícolas, 02 técnicos em 

contabilidade, 01 contador e 02 extensionistas sociais. 
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(responsável pelo Programa de Apoio na região Nordeste e com sede itinerante) e em nível 

estadual (que funcionava em cada Estado) e a Secretaria Executiva do Programa (funcionado 

em Fortaleza), percebia-se claramente que, na prática, suas funções se confundiam, em 

especial a UAE com a Secretaria Executiva. Prevista inicialmente reuniões bimestrais 

(conforme deliberação da sua primeira reunião em 14/10/93). Pelos documentos que tive 

acesso __ as atas das reuniões __ essa periodicidade não foi observada. As reuniões da UAR se 

deram cronologicamente em 14/10/93, 29/04/94, 27/05/94 e uma última, extraordinária, em 

05/08/94, na qual foram suspensas oficialmente as ações do Programa de Apoio no Ceará, por 

falta de recursos financeiros. 

A UAR, que tinha entre suas competências “estabelecer diretrizes para o 

planejamento global do Programa; coordenar a implantação do Programa via instalação das 

UAE; acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas nos estados pelo Programa”, entre outras, 

priorizou, em suas deliberações muito mais a questão do gerenciamento da utilização dos 

recursos e da previsão dos gastos. Pelo menos é a leitura que fiz ao examinar as deliberações 

contidas nessas atas e, em particular, por não perceber, na execução do Programa, na base, os 

efeitos de orientações que incidissem, por exemplo: 

 
“na estratégia de desenvolvimento integral das áreas, através da elaboração 

participativa de um Plano Diretor; ou na implementação de um programa de 

capacitação das equipes de forma processual, em serviço; ou ainda da criação de um 

sistema permanente de acompanhamento e avaliação que possibilite corrigir rumos, 

fazer adequações da proposta à realidade”. 

 

Havia, também, no processo de funcionamento dessa estrutura uma dificuldade de 

delimitar “quem era quem” no âmbito das deliberações e no da operacionalização, no que se 

refere à execução e ao acompanhamento/avaliação. Examinando as atribuições da UAE 

constata-se, de fato, seu caráter mais executivo. E a situação se agrava, quando se verifica que 

a Secretaria Executiva, além de seu papel de acessória à UAR, exercia, também, atribuições 

operacionais. Um dos técnicos participantes da Secretaria Executiva assim se posiciona sobre 

essa ‘intercessão’ de atribuições: 

 
“as quatro pessoas que ficaram responsáveis pela Secretaria Executiva (MAARA, 

INCRA, BNB e DENACOOP) não sabiam bem qual era o seu papel. Antes, 

ninguém se conhecia praticamente. Cada um pensava de um jeito. Quer dizer, a 

gente não constituiu uma equipe afinada metodologicamente, politicamente e 

operacionalmente. Então foi um esforço muito grande a gente conseguir um mínimo 

de consenso, era um quebra-cabeça. O segundo fator é que a gente não sabia se era 

UAR ou UAE, não estava claro na nossa cabeça, nem pra CCA nem para os 

técnicos. Na verdade, era pra a gente ser as duas coisas. Era UAR, mas como só 

existia no Ceará, a gente acabou sendo UAE. Terceiro, não havia clareza entre a 
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relação que a gente teria com CCA e com os técnicos. Então ficava aquela coisa: os 

técnicos, às vezes, vinham até a gente sem passar pela CCA, ficava uma coisa 

triangular”. (entrevista c/técnico) 

 

A Secretaria Executiva padeceu também de alguns entraves de ordem física e 

material para funcionar. Não possuía um espaço físico determinado, no Banco, para executar 

suas tarefas. Faltou-lhe também pessoal de apoio administrativo e os técnicos, representando 

as instituições convenentes, não tinham disposição integral, respaldado pelo seu órgão de 

origem, para desenvolver as competências que lhe foram atribuídas. Assim, continuavam a 

exercer todas as suas atividades anteriores, ao lado das que lhes foram colocadas pela nova 

função. 

O documento básico não se pronuncia com relação às funções da Executora, ou 

seja, as organizações dos pequenos produtores (ou entidades representativas) que assumiram, 

de fato, a operacionalização do Programa em cada Estado. Nos gráficos do Circuito do 

Programa e do Fluxograma (Anexo B e Anexo C, respectivamente) a organização dos 

produtores aparece numa posição central e superior, inclusive no mesmo nível da Unidade de 

Articulação, entretanto suas funções vão se expressar no modelo de Convênio proposto no 

documento básico do Programa, depois reformuladas em alguns pontos no convênio 

efetivamente assinado entre BNB e CCA. Essas funções não foram pensadas ou propostas no 

corpo do documento.  

No Guia Operacional de 1994, encontrei algumas competências para uma 

instância denominada de Unidade Operativa Estadual, que pareciam corresponder àquelas 

realizadas pela Executora. Na ata de 29/04/94 da UAR, aparecem três competências 

destinadas às organizações dos produtores, assim formuladas: “indicar as subáreas de atuação 

do Programa, com base nos critérios técnicos definidos pela UAR; coordenar o processo de 

seleção dos técnicos e formação dos técnicos; e executar o convênio conforme os Planos 

Anuais de Trabalho (propostos pela instância superior)”. 

Na verdade, constatou-se um vácuo na definição do papel da Executora no 

percurso da execução do Programa. No que concerne à questão dos recursos, em especial, 

como bem avaliou uma das lideranças da CCA: 

 
 “ela (CCA) não trabalhou aí como uma entidade gestora do programa e, sim, apenas 

uma entidade que recebia o dinheiro e repassava. Ela perdeu justamente, a CCA 

nesse campo aí, nesse módulo experimental, ela perdeu o ‘vinco’ (vínculo) direto, 

que deveria ser dela, a sua autonomia”. (entrevista c/liderança/CCA). 
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Essa ausência do papel central da Executora no gerenciamento e controle do 

processo foi percebida também pelos técnicos, conforme se pode depreender na percepção de 

um dos técnicos a seguir: 

 
“a espinha dorsal do Programa fosse o controle do processo e dos recursos por parte 

dos trabalhadores, a intermediação continuava por parte das Unidades de 

Articulação, ainda que o controle fosse partidário: 03 representantes das entidades 

financiadoras e 03 representantes das entidades públicas, mas eles não perderam o 

controle, a grande vitória foi a formalização dos convênios com as cooperativas pra 

elas contratarem os técnicos, mas, na verdade, o poder de decisão de alocar recursos 
__ quem vai receber, pra quê e quando, ficou operacionalmente com o Banco. Então 

não foi uma conquista total”. (entrevista c/técnico) 

 

As demais funções da Executora foram sendo definidas, meio confusamente, no 

próprio processo de operacionalização, mas sempre limitadas pela visível concentração de 

poder da outras instâncias institucionais.  

Apesar de essa questão da indefinição de papéis ter se constituído um fator 

desfavorável na operacionalização do Programa, há que se salientar a ousadia da CCA em 

tomar iniciativas estratégicas para tanto. É verdade que, simultaneamente, alguns técnicos no 

BNB foram peças importantes na superação dos obstáculos burocráticos que travavam o 

Programa. Deve-se destacar, ainda, a atuação de alguns técnicos do INCRA e do MAARA. 

Esses profissionais, situados em determinados lugares das instituições envolvidas, “brigam”, 

fazem os contatos necessários, encaminham documentações, “apelam” para a boa vontade dos 

superiores, a fim de impulsionar um Programa inscrito na própria política dessas instituições. 

Por outro lado, a maioria desses técnicos computava em sua trajetória profissional 

um histórico de envolvimento com a luta e a organização dos pequenos produtores rurais e 

com outros movimentos sociais. Foram esses mesmos técnicos que, no período de execução 

do PNRA, estiveram à frente de algumas instituições responsáveis pelo desenvolvimento das 

políticas agrícolas e agrárias e que, apesar das limitações impostas ao Plano no governo 

Sarney, conseguiram apoiar técnica e financeiramente o processo de organização produtiva e 

social das áreas já reformadas e, em especial, das áreas que foram desapropriadas no período. 

Para alguns desses técnicos, o envolvimento assumiu um caráter político ao apoiarem o MST, 

que iniciava, então, sua atuação junto aos pequenos produtores rurais em meados de 85, no 

Ceará. 

Assim é que, enquanto alguns técnicos tentavam deslindar e teia burocrática que 

aprisionava o Programa nas instâncias responsáveis, a CCA constituiu uma equipe com 

representantes de sua direção e da do MST para selecionar os técnicos que formariam as 

equipes de assessoria. Previa-se no Guia Operacional do Programa que, para a formação das 
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equipes, a organização de produtores faria contato com profissionais das universidades, 

entidades de classe, ONG etc. A proposta básica sugeria que as equipes fossem fortalecidas 

com profissionais de outros Programas, como o PROLABOR - Força Jovem para o Interior 

(PROLABOR) do Ministério do Trabalho, por exemplo. A intenção era a de que 

experimentassem, inicialmente, a condição de estagiários no processo de capacitação e 

assessoramento às organizações associativas, para que pudessem aprofundar “sua prática e, 

posteriormente, ser contratados para assessorar as associações ou cooperativas de pequenos 

produtores”. 

Na prática, as equipes foram formadas por profissionais indicados por técnicos 

que já estavam envolvidos na concepção do Programa, por pessoas conhecidas da direção da 

CCA e do MST, por recém-graduados dos Cursos de Agronomia da UFC, alertados por 

professores que tomaram conhecimento sobre o Programa, e por alguns técnicos que estavam 

no PROLABOR. O processo seletivo constou de apresentação de curriculum vitae e entrevista 

individual para sondar o nível de informações sobre a questão agrária e o grau de 

compromisso político com a organização dos pequenos produtores rurais. Os critérios de 

qualificação para fins de credenciamento e cadastramento das equipes de assessoria, previstos 

no documento básico, não foram plenamente considerados pela CCA.  

A inobservância dos critérios para orientar a seleção dos técnicos e a formação das 

equipes, que constavam no documento básico do Programa e dos quais todas as lideranças 

estavam cientes, expressou na verdade um viés político. Desde 1992, a CCA e o MST 

buscavam concretizar a ideia da contratação de técnicos que, comprometidos com a luta pela 

reforma agrária e conhecedores da realidade dos assentamentos do Ceará, pudessem apoiar o 

desenvolvimento socioeconômico dessas áreas na perspectiva apontada por aquelas entidades. 

Com esse intuito, várias tentativas junto às instituições foram empreendidas por essas 

lideranças e todas sem sucesso. Depois de sucessivas negociações com o governo do Estado, 

sem resposta alguma, resolveram contatar individualmente com alguns técnicos para contratá-

los, apesar das limitadas condições das entidades. Todas as tentativas se revelaram 

infrutíferas.  

Desse percurso de negociações mal sucedidas com relação à cessão de técnicos 

por parte de várias instituições e entidades, restou aos dirigentes da CCA e do MST a 

percepção de que não adiantava a contratação de técnicos já vinculados às instituições, apesar 

de reconhecerem a experiência que possuíam no trabalho com assentamentos. Na entrevista 

com um dos técnicos que assessorava o MST e também o Convênio IICA/DENACOOP essa 

percepção assim se evidencia:  
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“o pessoal começou a achar o seguinte: esses técnicos têm experiência, mas eles 

estão nos órgãos, apesar de todas as dificuldades eles são funcionários públicos, só 

viriam se o governo liberasse, para largar o emprego não vêm. Começaram a ver que 

se por um lado eles tinham uma experiência interessante, por outro tinham uma série 

de vícios. São anos e anos de funcionário público, estão habituados a ter diárias, não 

querem sair da capital para ir ao interior”. (entrevista c/técnico) 

 

Imbuídos dessa compreensão e com a perspectiva de que o Programa de Apoio 

asseguraria recursos para contratar seus próprios técnicos, as lideranças alimentaram a 

esperança de que, com o processo de seleção, eles poderiam descobrir e formar novos 

quadros. Assim, entenderam que profissionais recém-formados e pessoas mais jovens 

reunissem mais garra para enfrentar o desafio e se adaptassem ao “sistema” deles. 

Acreditaram, portanto, que o mais importante era formar seus próprios quadros técnicos. 

Convém assinalar que a formação de quadros não era um propósito partilhado por 

todos os dirigentes da CCA. Como se pode observar neste depoimento: 

 
“Foi uma seleção justamente que aonde os companheiros (do MST) colocavam que 

vamos trabalhar com pessoas novas pra que você pudesse conquistar, e eu não via 

esse campo, né? pelo menos baseado na Lagoa do Mineiro, que estava aqui e tem 

que jogar lá pra frente e não pensar que a Lagoa do Mineiro seria como um local que 

aonde capacitasse alguém. Sabemos que é verdade, pelo mais que a pessoa, seje 

perparada, tudo que ele tá aplicando, ele tá se aperfeiçoando e melhorando seu 

trabalho, se capacitando. Quando você tá capacitando alguém você também tá se 

capacitando. Agora, quando vai justamente não levando muito, mas sim para buscar 

o futuro dele, isso projudicou, né, não foi o que projudicou total, mas houve 

projudicação, né”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

Na visão do técnico que estava à frente do Programa na CCA, o processo também 

foi considerado falho, porque compreendeu que: 

 
“os trabalhadores se achavam com excesso de autonomia ou de conhecimento para 

selecionar profissionais numa área que eles não conheciam. Buscou-se o 

compromisso (político), esqueceu-se o profissionalismo, o lado técnico, quando 

devia se aliar as duas coisas. Nessa visão, foi que se selecionou amadores, recém 

formados. Até porque essa foi uma orientação que veio de cima para baixo. 

Ninguém sabe com que objetivo. Mas orientou-se que procurasse as pessoas recém 

formadas que seria mais fácil de trabalhar”. (entrevista c/técnico/CCA) 

 

Na ótica de outro técnico, a percepção é diferente: 

 
“acho que nesse ponto de vista eles estão corretos, mesmo que a pressa de 

deslanchar a implementação do Programa tenha comprometido de certa maneira a 

qualidade da seleção. Foi correto? Por um lado, foi. Trouxe prejuízo? Trouxe. Mas 

acho que isso faz parte das compensações, você não pode ganhar em todas, você 

ganha numa coisa, mas perde na outra”. (entrevista c/técnico) 

 

De fato, o que estava em jogo, naquele momento, era a agilização de certas 

iniciativas que pudessem pressionar as instituições financiadoras do Programa a liberar os 
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recursos, uma vez que com as equipes formadas e elaborados os Planos de Trabalho e a 

pressão dos pequenos produtores, não lhes restaria outra alternativa. A CCA pode ter 

atropelado o processo de seleção, mas a estratégia de antecipar certas ações afirmou-se correta 

nessa conjuntura. Trata-se de saber “lidar” com a forma e os conteúdos dos discursos e das 

práticas institucionais. Pode ter sido um jogo arriscado, vez que depois de formadas as 

equipes caíram em campo para desenhar a proposta de Plano de Trabalho, sem qualquer apoio 

financeiro para garantir sua estadia. Previa-se ressarcir as despesas das equipes, quando da 

entrada dos primeiros recursos, o que para um dos técnicos era temeroso: 

 
“Do ponto de vista da lógica das instituições, fazia parte de uma irresponsabilidade 

(dos assentados): contratar pessoas sem ter ainda o recurso para pagar, mas na lógica 

dos trabalhadores foi correto, porque pressionou o banco. Foi uma tática usada para 

detonar o processo”. (entrevista c/técnico) 

 

Conforme o documento básico do Programa, com as equipes constituídas, deveria 

se desencadear o seguinte processo: a direção da organização escolheria alguns representantes 

para compor uma equipe junto com os técnicos para elaborar o plano de trabalho inicial. Esta 

equipe faria um levantamento dos problemas do assentamento e das possíveis causas, 

identificando os problemas prioritários ao lado das alternativas de ação e dos apoios 

necessários. De posse deste levantamento e da análise da realidade do assentamento, seria 

elaborado o Plano Anual de Trabalho (PAT), de acordo com um roteiro proposto.  

O PAT deveria ser acompanhado do cálculo mensal do orçamento: as despesas 

com salário, manutenção, deslocamento, contratação de especialistas, capacitação e outros, 

incluindo as respectivas memórias de cálculo. A seguir, aprovado em Assembleia da UAL, 

com o registro constante em ata. Depois de assinado pelo presidente da cooperativa ou 

associação, encaminhado à UAE. Por sua vez, a UAE faria uma análise do Plano, observando 

a metodologia de elaboração, a consistência das metas, o custo-benefício e a adequação dos 

produtos, ou seja, a relação resultados esperado x atividades propostas; elaboraria um parecer 

técnico; faria articulação com a Comissão Estadual do PROCERA/FNE; e, finalmente; 

consolidaria os vários planos do Estado, o cronograma de execução e encaminharia à UAR, 

solicitando a liberação dos recursos financeiros. A UAR e a Secretaria Executiva, então, 

analisariam se os recursos solicitados eram compatíveis com os recursos disponíveis. A 

liberação dos recursos estava vinculada, ainda, à elaboração do Convênio pelo Departamento 

de Crédito Rural (DERUR/BNB) e sua assinatura pela organização de produtores 

responsáveis pela sua execução e pelo BNB. 
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Firmado o Convênio, a liberação dos recursos seria feita em quatro parcelas 

dentro do seguinte cronograma: a entidade Executora faria a solicitação e encaminharia à 

UAE em conjunto com o PAT; a UAE, após o recebimento da solicitação, atestaria e enviaria 

para a UAR, que receberia e autorizaria a liberação dos recursos, passo este de 

responsabilidade do BNB. 

O documento básico que trata da proposta geral do Programa de Apoio definiu, 

também, que as equipes de assessoria técnico-administrativa às organizações dos pequenos 

produtores deveriam apresentar determinados produtos (Anexo D), como resultados de seu 

trabalho de assessoria no campo. Estes produtos, na verdade, acabaram por constituir o PAT 

das Equipes. O que deveria ser apenas um roteiro adequado às diferentes realidades dos 

assentamentos, transformou-se em guia único para orientar a ação dos técnicos. 

Como produtos a serem acompanhados e avaliados pelo Programa, foram 

estabelecidos:  

a) Produtores informados sobre o Programa: previa-se que os produtores 

deveriam receber informações detalhadas sobre os objetivos do Programa, as formas de 

acesso aos financiamentos da CONTACAP e do PROCERA/FNE e, também, sobre outros 

programas que pudessem apoiar o desenvolvimento das organizações associativas de 

pequenos produtores, tais como: PAPP, Programa Mundial de Alimentos (PMA), Programa 

de Transferência de Tecnologia e Programa de Recursos Humanos, Programa de Ação 

Florestal no Nordeste, financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), Fundo 

Nacional do Meio Ambiente (FNMA), Programa de Capacitação em Apoio à Implementação 

de Projetos Associativistas de Produtores Rurais (Convênio BNB/PNUD), Programa Nacional 

de Capacitação Técnica (Convênio INCRA/PNUD), entre outros; 

b) Plano Anual de Trabalho (PAT): trata-se do plano já referido anteriormente e 

que deveria ser elaborado em conjunto pela equipe de assessoria e representantes dos 

pequenos produtores, contendo as ações a serem desenvolvidas, os prazos de execução 

previstos, os custos e o cronograma das atividades e os produtores a serem obtidos, de acordo 

com um roteiro de plano sugerido no documento; 

c) Organizações associativas fortalecidas e formalizadas: um dos critérios para 

definir a entrada de uma área de assentamento no Programa seria o de apresentar uma 

organização legalmente constituída, a fim de que pudesse receber o financiamento da 

CONTACAP. Em não existindo uma organização associativa formalizada e se fosse 

constatado o interesse dos produtores e a viabilidade de estruturá-la, a equipe de assessoria 
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deveria então apoiar a sua formalização, tomando providências para desencadear um processo 

participativo na elaboração e aprovação dos estatutos, dos regimentos internos e da estrutura 

organizacional. Este produto seria, portanto, desenvolvido a partir da identificação de formas 

associativas espontâneas ou de organizações preexistentes; da identificação de lideranças e da 

capacitação em gestão de empreendimentos associativos. Propunha-se que a capacitação 

tivesse continuidade durante todo o processo de desenvolvimento da organização e os 

conteúdos transmitidos aos produtores fossem sendo aprofundados à proporção que à 

organização também fosse avançando; 

d) Plano de Aproveitamento dos Recursos Disponíveis (PARD): neste produto, 

tratava-se de elaborar um diagnóstico rápido sobre a disponibilidade e o grau de utilização dos 

recursos disponíveis, no sentido de se elaborar uma programação rápida que viabilizasse a 

ocupação ou o uso do potencial produtivo ocioso na organização dos produtores. Como o 

próprio nome indica, pretendia-se assegurar a geração ou a expansão do emprego e da renda a 

partir do potencial existente, porém não aproveitado. Para tanto, deveria se criar uma estrutura 

organizacional mínima, na qual seriam formadas algumas comissões de produtores com a 

função de executar e acompanhar as atividades propostas no Plano. Sua formulação se daria 

em um mês; 

e) Plano de Crédito: constituía este produto uma proposta de ações integradas de 

investimentos de produção e proteção ambiental, de abastecimento, de comercialização e 

processamento de produtos, com o objetivo de captar recursos financeiros do 

PROCERA/FNE e de outras fontes de financiamento, em especial para investimentos em 

infraestrutura básica (INCRA, governos estaduais e municipais). O Plano seria orientado por 

um diagnóstico do potencial de mercado e da capacidade de uso dos recursos naturais, do 

patrimônio produtivo e das habilidades e experiências das famílias na organização da 

produção. Para o alcance desse produto, contava-se com o desenvolvimento do processo de 

capacitação que, com o apoio da equipe de assessoria, deveria ampliar e aprofundar a 

capacidade técnico-produtiva das organizações de produtores. Os estudos básicos 

especializados e os projetos técnicos necessários à elaboração do plano deveriam ser 

requisitados pela equipe técnica a profissionais especialistas, que seriam contratados pela 

executora para essa finalidade. Estabeleceu-se um prazo de 03 a 04 meses para a elaboração 

do Plano, ao fim do qual seria apresentado à Comissão do PROCERA/FNE e à Câmara 

Técnica do órgão estadual do meio ambiente ou do IBAMA para fins de análise, aprovação ou 

questionamento, bem como para a concessão de licenças de instalação e de operação dos 

planos de desenvolvimento; 
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f) Plano de Desenvolvimento Integral (PDI): este plano, segundo o documento, 

constituía a etapa mais significativa da implementação do Programa de Apoio, uma vez que 

seria o instrumento básico de orientação das organizações associativas na perspectiva da 

consecução de seu processo de desenvolvimento econômico e social, entendido como o 

aumento da produção de excedentes, a integração eficiente dos produtores aos mercados de 

insumos, de produtos e de créditos, e a capacidade e o compromisso para o alcance de metas 

conjuntamente estabelecidas. Previa-se, para subsidiar a elaboração deste Plano, a realização 

de um diagnóstico mais detalhado e a formulação de outros programas, como o de Produção e 

Proteção Ambiental; de Abastecimento e Comercialização; de Agroindustrialização; de 

Investimentos; de Capacitação de Recursos Humanos; de Desenvolvimento Social e de 

Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Empresa Associativa. A exemplo do anterior, 

previu-se um prazo de 03 a 04 meses para a sua elaboração; 

g) Projetos de Prestação de Serviços e Plantas Agroindustriais: previa-se a 

criação de polos sub-regionais para a prestação de serviços nas áreas de abastecimento, 

comercialização e agroindústria. Nesse sentido, haveria necessidade de elaboração de projetos 

de centrais de compras para abastecimento e das centrais de comercialização, bem como de 

agroindústrias, tais projetos seriam elaborados e implementados por profissionais 

especializados;  

h) Elaboração de relatórios de suas atividades e dos resultados dos trabalhos: 

às equipes de assessoria técnico-administrativa caberia elaborar registros quantitativos, 

qualitativos e financeiros de suas atividades, mensalmente e, trimestralmente, produzir 

relatórios contendo informações básicas sobre o desenvolvimento do trabalho e os resultados 

obtidos. Esses relatórios e informes seriam encaminhados à direção das organizações e à 

UAE, como instrumentos importantes para o processo de avaliação do Programa. Aos 

especialistas em acompanhamento e avaliação caberia elaborar relatórios semestrais e anuais 

sobre o nível de desenvolvimento das organizações associativas beneficiárias e os efeitos e 

impactos da implantação dos polos sub-regionais de abastecimento, comercialização e 

agroindustrialização. Tais relatórios deveriam também ser conhecidos pelas organizações e 

consolidados no nível estadual. A UAE, com base na análise desses relatórios e nas 

deliberações tomadas em suas reuniões, retroalimentaria o processo de desenvolvimento 

organizacional e produtivo dos pequenos produtores, consolidando e avaliando os resultados 

no nível da UAR. 

Outra dimensão prevista no conjunto do Programa era a parte dos processos de 

acompanhamento e avaliação de suas ações. A UAE deveria selecionar uma equipe de 
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técnicos especializados para realizar esta tarefa. Definiu-se que, para cada conjunto de 4.000 

famílias atendidas por cerca de treze equipes de assessoria, seria formado um grupo de 

especialistas em acompanhamento e avaliação de projetos, da seguinte forma: dois 

especialistas em processo técnico-produtivo, um em análise econômica e financeira e um em 

desenvolvimento social. Estes especialistas seriam contratados com recursos da CONTACAP 

e por um determinado período, tendo entre outras estas atribuições: - analisar e avaliar e 

execução e os resultados das ações dos PAT; - receber, sistematizar e analisar os indicadores 

de acompanhamento e avaliação estabelecidos pelas equipes técnicas; - retroalimentar o 

processo de implementação dos projetos; - realizar visitas periódicas às áreas beneficiárias do 

Programa para confirmar dados, levantar informações qualitativas etc.; - avaliar o 

desempenho das equipes de assessoria técnico-administrativa; - reforçar a capacitação das 

equipes de assessoria e dos dirigentes das organizações associativas; - acompanhar e avaliar o 

gerenciamento da implementação dos polos sub-regionais de abastecimento, de 

comercialização e das agroindústrias, entre outros. 

O público beneficiário em todo o Nordeste, na primeira fase de implementação do 

Programa, somava 4.000 famílias de produtores, sendo que cada uma das 13 equipes de 

assessoria técnico-administrativa contratada pela CONTACAP deveria atender, em média, um 

conjunto de 300 famílias. Seriam beneficiadas, portanto, em torno de 40 organizações de 

produtores, entre associações e cooperativas, e assistidas cerca de 20.000 pessoas. As áreas de 

assentamento prioritárias onde o Programa deveria atuar foram definidas através de alguns 

critérios, tais como: a capacidade produtiva, englobando a potencialidade dos recursos 

naturais; a disponibilidade e o grau de utilização da infraestrutura produtiva ou a programação 

do INCRA para a implantação dessa infraestrutura; a força de trabalho disponível e o nível de 

decisão dos produtores para desenvolverem a produção; a organização interna, ou seja, a 

estrutura organizacional; as práticas organizacionais efetivas e de cooperação nas tomadas de 

decisão e na realização de ações conjuntas; a capacidade reivindicativa e o grau de autonomia 

no relacionamento com as instituições públicas e não governamentais; a capacidade de 

articulação com as fontes de financiamento e com os mercados de produtos, de insumos e de 

serviços.  

Em linhas gerais, o Programa de Apoio, com suas ações financiadas pela 

CONTACAP, pretendia gerar impactos regionais junto aos produtores de bens e de 

investimentos, gerar mercado de trabalho para profissionais qualificados de nível superior e 

médio. Por intermédio dos projetos de desenvolvimento que seriam elaborados e 

implementados nas áreas do Programa, previa-se a realização de novos investimentos, uma 
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vez que haveria o aumento da capacidade produtiva das organizações associativas e uma 

ampliação progressiva do nível das atividades produtivas. Neste sentido, acreditava-se que 

ocorreria uma maior ocupação de mão de obra disponível e da utilização de outros recursos 

ociosos. A ampliação do Programa tanto em termos do número das equipes de assessoria 

técnico-administrativa quanto do número de famílias a serem atendidas, numa fase posterior, 

estaria condicionada aos resultados positivos alcançados nessa primeira fase e aos recursos 

disponíveis. 

Neste ponto, após anunciar o discurso contido nos documentos que formalizaram 

a proposta do Programa em relação à constituição das equipes, dos “produtos” esperados e 

que se constituíram no PAT, a guiar a ação dos técnicos indiferentemente da área em que 

estivessem atuando, bem como a proposta de avaliação e acompanhamento prevista, retomo 

os ‘fios da prática’ para tecer outra tela, compor um novo quadro. 

Com as equipes técnicas selecionadas, as primeiras ações do Programa ocorreram 

mesmo sem a assinatura do Convênio. Essas equipes foram a campo para elaborar um esboço 

da proposta do PAT a ser desenvolvido na área, depois de aprovado pela CCA e, antes, pela 

organização associativa local. O resultado dessa primeira atividade não correspondeu às 

expectativas esperadas pela UAE e pela Secretaria Executiva Regional nem pelas direções das 

organizações associativas. 

Alguns determinantes podem ser indicados para a obtenção desse resultado. Em 

primeiro lugar, o perfil das equipes selecionadas. Dos treze técnicos inicialmente escolhidos, 

apenas um apresentava experiência comprovada junto a organizações de pequenos produtores 

rurais e três tiveram experiências pontuais em trabalhos comunitários. Os demais, quase todos 

recém-formados, não conheciam áreas de assentamento e sua organização produtiva, social e 

política. Esse fato, somado à falta de clareza do papel dos técnicos, ocasionou a frágil 

inserção das equipes nas áreas, dificultando uma abordagem mais efetiva junto às 

organizações. Faltou, na verdade, um programa mínimo de capacitação técnica para as 

equipes iniciarem o trabalho de campo. 

Em segundo lugar, o desconhecimento quase generalizado da proposta do 

Programa de Apoio por parte dos associados da organização, nessa fase inicial. Quanto aos 

membros da direção, percebia-se o domínio de certo grau de informações a respeito, mas no 

conjunto do assentamento a desinformação era evidente. Na verdade, na luta por deslanchar o 

Programa e pressionar as instituições competentes a iniciar sua execução, foram ‘atropelados’ 

alguns procedimentos de gestão importantes para a garantia do sucesso do programa. Este foi 

um deles.  
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Os assentados não perceberam que deixaram de assegurar, dessa forma, a 

qualidade na execução do Programa, vez que as condições técnicas postas não favoreceram 

seu início, ainda que as condições políticas tivessem sido determinantes. As organizações 

locais, a Executora e as instituições envolvidas secundarizaram a necessidade de promover 

um amplo processo de mobilização das áreas beneficiárias, no sentido de sensibilizar os 

pequenos produtores e informá-los da proposta do Programa, não como uma concessão do 

Estado, mas uma conquista dos movimentos dos trabalhadores rurais. Considero este aspecto 

como uma contradição no discurso e prática das direções e lideranças dos pequenos 

produtores rurais: se compreendiam o Programa como uma conquista de suas lutas, a 

oportunidade real de determinarem o tipo de assessoria e influírem na escolha dos técnicos, 

por que não assumiram de fato a responsabilidade de democratizar as informações e a 

importância do Programa junto a suas bases?  

Em se tratando da área de assentamento na qual desenvolvi este estudo – Lagoa 

do Mineiro (Itarema) – o processo de mobilização e sensibilização poderia ter sido realizado 

sem grandes dificuldades, uma vez que lá existem, no cotidiano das atividades da 

Cooperativa, vários mecanismos de participação em funcionamento, como as reuniões 

semanais com os setores que constituem a estrutura orgânica da entidade, as assembleias 

gerais mensais, as reuniões semanais dos grupos locais etc. 

Diante do precário esboço de Plano de Trabalho elaborado pelas equipes, a CCA, 

contando com o apoio da Secretaria Executiva, solicitou aos técnicos uma reformulação das 

propostas, estimulando inclusive o retorno a campo. Esses Planos continham um diagnóstico 

muito sucinto da realidade econômica do assentamento e do nível de organização da 

associação ou cooperativa, ao lado de algumas propostas de ação. As equipes tentaram ainda 

rever o conteúdo dos Planos dentro das limitações existentes e do contexto em que foram 

produzidos. O tempo destinado à execução dessa atividade revelou-se exíguo diante dos 

resultados que estavam sendo esperados: um plano realmente capaz de orientar o 

desenvolvimento de ações necessárias e pertinentes aos objetivos estabelecidos pelo Programa 

e pelas direções das organizações de produtores. 

O período decorrido entre a convocação, indicação, seleção e formação das 

equipes iniciais, bem como da ida a campo para esboçar o Plano de Trabalho de cada área, as 

análises e revisões feitas estendeu-se nos meses de agosto, setembro e parte de outubro de 

1993. As equipes permaneceram aguardando uma resposta da CCA e do BNB para poder 

iniciar de fato suas atividades, até então realizadas sem nenhuma garantia de liberação dos 

recursos financeiros. 
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A questão dos Planos somente foi retomada quando da realização, em fins de 

novembro de 1993, do Seminário de Nivelamento Teórico-metodológico das equipes técnicas. 

Deste momento, participaram quatro equipes já formalmente constituídas. Celebrou-se, no 

final desse Seminário, o esperado Convênio entre as instituições financiadoras do Programa 

(MAARA/INCRA/BNB) e a executora CCA, com algumas alterações de percurso. O que 

seria a primeira etapa do Programa passou a ser chamada de Módulo Experimental, tendo o 

Ceará assumido o papel de pioneiro e arcando com todas as consequências dessa iniciativa. 

Dentre as três instituições financiadoras que tinham em seus orçamentos os recursos previstos 

para apoiar a execução do Programa, apenas o BNB é que, se antecipando, liberou recursos 

próprios para desencadear as ações do Programa. As outras duas instituições liberariam as 

suas cotas posteriormente.  

Entre outras questões tratadas nesse Seminário, os técnicos do 

MAARA/INCRA/DENACOOP/BNB que participaram da elaboração da proposta básica do 

Programa apresentaram sua estrutura, objetivos e metas e os produtos que se esperava obter 

na execução do Programa, mediante a atuação das equipes de assessoria técnica. 

Distribuíram-se vários documentos para enriquecer o trabalho dos técnicos na área de gestão 

organizacional, de produção agropecuária; para informação de outras experiências com 

utilização de metodologias de trabalho com organizações associativas, entre outros. 

Este Seminário pretendia “nivelar” os diferentes técnicos numa base comum de 

informações e diretrizes metodológicas. Um dos técnicos que participou de sua concepção e 

coordenação assim o avaliou:  

 
 “O seminário não foi bem conduzido, inclusive por mim, do ponto de vista do 

conteúdo, poderia ter sido mais instrumental, mais operacional, acho que até certo 

ponto nem foi teórico nem foi prático, ficou uma coisa assim meio amorfa. Não 

atingiu o objetivo dele”. (entrevista c/técnico) 

 

Com referência aos “produtos” esperados, os técnicos do MAARA/INCRA 

tentaram esclarecer o que realmente se pretendia alcançar com o Programa. O retorno dos 

gastos com salários das equipes seria aferido, mensurado, por meio dos produtos 

quantificáveis e verificados no processo de acompanhamento e avaliação. Cada produto (já 

citados neste item) seria aferido após um tempo determinado no processo de implementação 

do PAT. O Seminário, na verdade, oficializou um modelo de Plano de Trabalho, no qual 

constavam cinco produtos a serem obtidos aos quais foi acrescentado o de elaboração de 

registros e informes mensais e relatórios pelas equipes técnicas. O modelo de Plano 
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apresentado terminou por se constituir o guia único para direcionar o trabalho das equipes e 

passou a ser executado indiferenciadamente em todas as áreas de atuação do Programa.  

Cabe perguntar, diante deste fato, por que isso aconteceu? Por quais motivos 

dirigentes e lideranças dos pequenos produtores não contestaram a uniformidade dos Planos? 

Por que não quiseram confrontar as instituições financiadoras? Por que em cada área teriam o 

poder de alterar essas determinações técnicas? É necessário, antes de tudo, fazer algumas 

considerações sobre as áreas de assentamento selecionadas para o desenvolvimento do 

Programa. 

A CCA com o apoio de técnicos do INCRA, BNB e MAARA definiu as áreas, 

entre as cooperativas e associações já filiadas, considerando critérios previamente 

estabelecidos e já citados neste item. Na região do litoral do Estado, formaram-se dois 

núcleos: nos municípios de Itarema e Amontada, os assentamentos Lagoa do Mineiro 

(5.796ha e 154 famílias) e Salgado Comprido (4.000ha e 197 famílias), respectivamente. O 

primeiro, organizado em uma CPA (COPAGLAM), apresentando um bom nível de 

organização produtiva, infraestrutura física e material significativa, além da longa experiência 

de luta e resistência pela posse da terra, desapropriada desde 1986. O outro assentamento, 

parceiro das mesmas lutas pela terra, mas com uma situação completamente diferente em 

termos de sua organização social e produtiva. À época, com uma infraestrutura precaríssima, 

com sérios conflitos internos e com uma organização associativa incipiente, que completaria 

um ano no final de 1993. Enfrenta, ainda, o desafio permanente dos conflitos pela posse da 

terra, uma vez que o INCRA desapropriou apenas uma parte das terras, o que tem gerado 

confrontos internos entre as comunidades e externos, com os supostos donos das propriedades 

(supostos, porque também os produtores se consideram os legítimos donos dessas terras). 

O outro núcleo da região do litoral localizado no município de Itapipoca, 

abrangendo os assentamentos de Mulungu (1.176ha e 82 famílias), Macaco (1.107ha e 136 

famílias) e Taboca/Laginha (2.474ha e 108 famílias). Os três assentamentos organizados em 

associações, mas apenas Mulungu com uma organização mais atuante e com um razoável 

desempenho produtivo. 

Na região dos Sertões, outros dois núcleos: no município de Monsenhor Tabosa, 

os assentamentos da Santana (3.213ha e 54 famílias), São Manuel (999ha e 22 famílias), 

Bargado (2.375ha e 46 famílias), Vista alegre (47 famílias) e as localidades vizinhas de João 

Lopes/Ciclista (25 famílias), Rocinha (28 famílias), Tourão (80 famílias), Viração (22 

famílias) e Santana dos Domingos (19 famílias). Deste conjunto de assentamentos e 

localidades, apenas Santana estava organizada em cooperativa – a Cooperativa de Produção 



118 

 

Agropecuária Águia do Assentamento Santana (COPÁGUIA), os demais, em associações. 

Em termos de organização social e política, Santana talvez seja o assentamento mais 

avançado, agrupado em agrovila e com o processo produtivo todo coletivizado. Enfrentam, 

entretanto, problemas de produtividade agropecuária e agroindustrial, pois ainda não 

conseguiram equacionar a opção pela forma de produção e rentabilidade econômica, em 

relação à questão dos excedentes. Vista Alegre é um dos assentamentos desapropriados ainda 

no período do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e 

do Nordeste (PROTERRA), tendo vivenciado a política do parcelamento das terras e, por 

extensão, o abandono dos parceleiros em função da ausência de condições para desenvolver 

atividades agropecuárias. Os outros assentamentos e localidades apresentam um grau de 

organização inicial, com diferentes problemas localizados. 

O segundo núcleo localizado nos Sertões é o do município de Madalena e que 

abrange parte do município de Boa Viagem e de Quixeramobim. Trata-se do mais extenso 

assentamento do Estado – 25 de Maio, com 22.992ha e 400 famílias. É constituído por 11 

localidades. Nesta área, o MST iniciou suas atividades de ocupação no Ceará, apoiando e 

coordenando a ocupação dessa área em maio de 1985. Pela sua extensão, pelos graves 

problemas de organização que remontam desde a época da ocupação (entre moradores e os 

que vieram com a ocupação), pelos desencontros de orientação vindas das instituições e do 

próprio MST, pelos conflitos internos entre os grupos na disputa pelo poder de direção da 

Cooperativa de Produção Agropecuária do Assentamento 25 de Maio (COPAMA), esse 

assentamento também apresenta peculiaridades no processo de organização e de produção. Os 

conflitos políticos e organizacionais nesse assentamento terminaram por gerar mais de uma 

organização associativa. Em vista disso, convivem com grandes dificuldades de articulação e 

integração uma cooperativa e duas associações. 

Este breve panorama das áreas selecionadas foi preciso para situar a 

impropriedade da definição de um plano único a ser desenvolvido em cada área de 

assentamento pelas equipes técnicas. Ainda que se reconheça a importância e a congruência 

entre os produtos na perspectiva apontada na proposta do Programa “eficientização dos 

processos produtivos e agregação de valor à produção dos pequenos produtores, através do 

processamento agroindustrial de seus produtos e melhoria dos processos de articulação com 

os mercados, para possibilitar uma maior capacidade de acumulação da capacidade produtiva 

e uma maior retenção de riquezas em mãos dos pequenos produtores”, há que se ressaltar a 

impossibilidade concreta de se obter os mesmos produtos em realidades sociais e econômicas 

bastante diferenciadas. Mesmo nas áreas com cooperativas de produção agropecuária já 



119 

 

relativamente estruturadas e que foram escolhidas como os centros de atuação do Programa 

(COPAGLAM, COPÁGUIA e COPAMA), era de se esperar quanto aos produtos definidos 

resultados também diferenciados. Em relação às áreas com organizações em estágio ainda 

muito incipiente, talvez devessem ter sido priorizados alguns desses produtos ou ainda outros 

diferentes, estabelecidos pelos próprios produtores. 

Procurei investigar junto a um dos técnicos da Secretaria Executiva o porquê da 

padronização do Plano de Trabalho e sua unificação para todas as áreas de assentamento 

envolvidas no Programa de Apoio. Conforme a visão de uma das técnicas entrevistadas “...a 

gente achou que a coisa deveria ser mais padronizada, aí não se tinha muita confiança no 

processo seletivo” [...] “havia uma cobrança interna muito grande do BNB na época em que o 

banco estava sozinho (no convênio)”. Conclui seu depoimento, afirmado que “a direção do 

Banco não confiava muito no seu representante e uma maneira de ele responder a essa 

cobrança, que era muito grande, era fazendo uma coisa rígida, padronizada, bem controlada”. 

(entrevista c/técnico). 

Em contraposição a esse depoimento, levanto a hipótese de que o móvel central da 

desconfiança dos diretores do Banco incidia, exatamente, na suposição de que o Programa nas 

mãos dos pequenos produtores rurais não produzisse os efeitos esperados pelas instituições. 

Segue uma fala elucidativa da questão por parte de um dirigente assentado da CCA: 

 
“Embora para os órgão financiador não tenha sido um resultado muito grande, 

porque eles pensa uma coisa diferente da nossa. Eles quer logo dar um salto que nem 

o sistema (das cooperativas) tradicional, porque o banco ele tá situado num sistema 

que ele tem que ser imediatista e esse não é o nosso pensar”. (entrevista c/assentado 

dirigente/CCA).  

 

A desconfiança do Banco, inúmeras vezes reiterada ao seu representante, era a de 

que não ia haver o monitoramento da aplicação dos recursos nem o acompanhamento das 

ações. Segundo o depoimento dessa técnica, temiam “entregar o dinheiro na mão do 

trabalhador e depois não ver a cor disso”. Um dos técnicos entrevistados assume que tanto a 

Secretaria Executiva como a UAE não foram “competentes” para fazer o que tinha que ser 

feito, ou seja, assessorar a CCA e acompanhar as ações. As pressões internas no Banco eram 

permanentes, condicionavam a liberação dos recursos à apresentação dos produtos do PAT. 

Na opinião desse técnico, o representante do Banco: 

 
“não foi competente, nesse momento, para trabalhar essas duas pressões: de um 

lado, uma prática, um processo, que estava ocorrendo, e que a gente não tinha 

conhecimento suficiente de como a coisa estava se dando; do outro, a necessidade de 

estar prestando contas e informações às entidades financiadoras. A gente não teve 
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competência para fazer isso, e acho que a gente prejudicou, de certa forma, nessa 

parte de elaboração do plano”. (entrevista c/técnico) 

 

Os técnicos assumem nitidamente o discurso da “incompetência técnica”, ao se 

colocarem como responsáveis por esses resultados. Em primeiro lugar, isso não justifica 

totalmente a padronização do PAT e a tentativa de sua aplicação em todas as áreas. O Banco 

acatou, como agente financiador, proposta de um plano de trabalho já determinada pelos 

outros órgãos que conceberam o conjunto da proposta. Em última instância, como “provedor” 

dos recursos financeiros, o Banco guiava-se por aqueles instrumentos de trabalho para 

acompanhar a aplicação dos recursos liberados. Em outras palavras, assumia seu “papel”. É 

passível de críticas? Naturalmente. Em particular, por se tratar de uma proposta que elegeu os 

pequenos produtores rurais como agente do processo de implementação do Programa. Mas, o 

questionamento, as críticas deveriam atingir a fonte da proposta. E nessa origem, encontram-

se o MAARA, o INCRA, a CCA, o MST, as lideranças dos pequenos produtores e também as 

equipes técnicas. Um dos assentados e dirigentes da CCA viu a questão sob a ótica da 

“fragilidade” dos trabalhadores: 

 
“por um pouco de fragilidade nossa, que diz respeito à forma de iniciar o Programa, 

a gente ficou muito à espera e que findou recebendo uma coisa pronta e acabada, 

umas sistemáticas de atividades, aonde a gente se deu conta disso. A partir de 

quando, inclusive, o Programa começou a detectar as falhas, exatamente, em função 

da coisa já ter iniciado com essas falhas, que foi em vez da gente trabalhar uma 

proposta inicial de trabalho, recebemos uma proposta pronta e acabada”. (entrevista 

c/assentado dirigente/CCA) 

 

Com efeito, o desenvolvimento dos PAT demonstrou a dificuldade de “adequar” 

ou “enformar” a realidade dos assentamentos aos produtos esperados. O abandono da 

experiência inicial, quando as equipes, mesmo “despreparadas” tecnicamente, foram a campo 

elaborar os planos de trabalho de acordo com a realidade de cada área, acarretou um 

desencontro maior entre o previsto e o realizado. Com base nesse saber acumulado pela 

prática concreta, buscou-se, entretanto, reformular os PAT, valendo-se de uma postura mais 

autônoma da CCA e da avaliação feita pelas próprias equipes técnicas. 

Durante o período em que se desenvolveu o Módulo Experimental do Programa, 

de dezembro/93 a julho/94 e, mesmo considerando os antecedentes ocorridos antes da 

celebração do Convênio, o que se configurou de uma forma geral foi a ausência da direção da 

CCA, dos dirigentes locais e do MST na redefinição mais profunda dos produtos 

estabelecidos a priori pelos técnicos das instâncias superiores. Vale lembrar que os planos 

elaborados inicialmente pelas equipes que foram a campo, mesmo ressaltando suas flagrantes 

deficiências, não foram considerados para efeito de elaboração da proposta final do Plano, 
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ainda que embasados em experiências anteriores junto a organizações de pequenos produtores 

rurais.  

Por ocasião da única vista de acompanhamento e avaliação realizada pelo 

coordenador do Programa na esfera da CCA, acompanhado por um representante do MST e 

por um membro da Secretaria Executiva (um técnico do BNB) à na Lagoa do Mineiro, 

perguntou-se a esse grupo por que a CCA e o MST até aquele momento, não haviam 

discutido com as equipes de assessoria que estavam no campo a concepção de 

desenvolvimento rural e do sistema cooperativista dos assentamentos, defendidos por essas 

duas entidades. Se essas duas entidades vinham orientando as organizações de produtores, 

tornava-se fundamental confrontar as concepções que se cruzavam no discurso e na prática do 

Programa. Seria um instrumento oportuno para rever e redirecionar os produtos em função 

das diferentes realidades dos assentamentos e caminhar na perspectiva apontada pelos 

próprios produtores. 

O quadro que se delineou nos primeiros meses de vida do Programa pareceu um 

tanto caótico. As equipes técnicas se defrontaram com situações variadas. As organizações 

demandavam um nível de respostas das equipes no setor produtivo, por exemplo, que estas 

não tinham condições de dar, ou por falta de qualificação técnica especializada ou porque o 

curto espaço de tempo de trabalho das equipes não permitiria ainda produzir. Um aspecto não 

previsto nos planos: o envolvimento das equipes em outras atividades resultantes do cotidiano 

das organizações. No caso da Lagoa do Mineiro, onde pude observar mais de perto, essas 

atividades iam desde a participação em todos os momentos de planejamento da Cooperativa, 

no cálculo e fechamento das horas semanais trabalhadas pelos sócios, até as incontáveis 

articulações com outras instituições, necessárias ao encaminhamento dos projetos elaborados. 

Esta última atividade exigia deslocamentos contínuos dos técnicos.  

Em assentamentos nos quais o nível das organizações era ainda muito precário e 

os conflitos internos permanentes (realidade de Salgado Comprido), os técnicos se envolviam 

desde a organização de uma simples reunião, inclusive apaziguando os ânimos dos grupos que 

se confrontavam, até a elaboração de ofícios e organização elementar das contas da 

associação, pela absoluta falta de iniciativa e conhecimentos mínimos dos assentados para 

realizar essas pequenas tarefas. Nesta área, os conflitos pela posse da terra recrudesceram no 

período de permanência da equipe, provocando o envolvimento dos técnicos, porque instados 

pelos próprios camponeses. Isto ocorria à revelia da orientação do MST, para quem as 

questões políticas não se inscreviam nas competências dos técnicos, mas da organização. 

Esqueceram tão somente que a permanência cotidiana dos técnicos junto aos pequenos 
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produtores rurais engendra relações e compromissos que extrapolam o nível do fazer técnico e 

terminam por consolidar a dimensão política desse fazer. Por uma concepção enviesada das 

instituições e também dos representantes dos trabalhadores, acredita-se que se trata de duas 

dimensões desarticuladas. 

Os técnicos viram-se, portanto, diante de alguns desafios: envidar esforços para 

realizar as atividades concernentes à obtenção dos produtos previstos (vez que os informes 

mensais e os relatórios trimestrais deveriam explicitar o estágio de cada um); atender as 

demandas colocadas pelo cotidiano das organizações; e responder às expectativas dos 

dirigentes das organizações locais, da direção da CCA e do MST. Estes últimos, ao se 

manifestarem, reiteravam sua permanente preocupação com o aumento da produtividade das 

áreas, a formação de polos regionais de abastecimento e comercialização e o fortalecimento 

da CCA, que tinha a tarefa de integrar e potencializar suas unidades de base (cooperativas e 

associações) num plano de desenvolvimento econômico-social. 

Nos dois últimos meses que antecederem a interrupção mais prolongada do 

Programa, a CCA solicitou às equipes de assessoria que reformulassem os Planos, 

privilegiando as ações mais pertinentes à situação de cada assentamento, tendo em vista um 

novo aporte de recursos para dar continuidade ao Programa. Os Planos foram revistos, apesar 

das condições ainda limitadas das equipes. Por outro lado, nessa fase, os técnicos já detinham 

um maior número de informações sobre as áreas e haviam incorporado as demandas dos 

produtores ao longo dos contatos diretos no processo de assessoria e nas reuniões de 

planejamento com as direções. 

A estratégia básica que deveria permear todo o desenvolvimento do Programa – o 

processo de capacitação tanto das equipes quanto dos produtores e direções das organizações 

associativas – foi executada de forma pontual e assistemática. Os recursos financeiros que 

estavam inicialmente previstos foram suprimidos quando da formulação final da proposta. 

Previa-se que a capacitação em serviço, e concentrada em outros momentos da execução do 

Programa, poderia ocorrem pela articulação com instituições como as universidades, com o 

programa de capacitação INCRA/PNUD e com outras agências promotoras dessa linha de 

ação. A Secretaria Executiva, reconhecendo a decisiva importância de se garantir a realização 

de cursos de capacitação para as equipes, chegou a mapear as prioridades e organizou uma 

proposta básica que atendia, de um lado, as deficiências gerais manifestadas pelos técnicos 

quanto ao tipo de trabalho em que estavam inseridos; e, por outro lado, cobria as carências 

verificadas em cada área específica: veterinária, agronômica, contábil, gestão cooperativa e 

desenvolvimento social, elaboração de projetos produtivos, entre outras. 
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A proposta de capacitação, entretanto, não chegou a sair da condição de proposta. 

A CCA tomou algumas iniciativas para garantir a participação de técnicos da área agronômica 

e pecuária em eventos promovidos por outras instituições. Outros técnicos, por iniciativa 

própria, participaram de um ou dois cursos rápidos promovidos pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) na área da cultura do cajueiro anão precoce. 

Um novo questionamento se impõe: como explicar que a capacitação, entendida 

como uma estratégia fundamental para garantir uma maior qualificação dos técnicos e 

produtores e elevar a qualidade dos resultados esperados, possa ter sido relegada, dessa forma, 

no âmbito do Programa? Até que ponto a CCA, o MST e as direções das organizações dos 

produtores reconheciam nessa estratégia a possibilidade de elevação do seu nível 

organizacional e produtivo? A tecitura, por assim dizer, das contradições entre discursos e 

práticas vai se revelando e, como um desenho bem urdido, vai adquirindo cada vez contornos 

mais nítidos. E os fios dessa tecitura entrelaçam as relações não somente dos técnicos e suas 

instituições, mas também dos pequenos produtores rurais e suas organizações associativas. 

O componente acompanhamento e avaliação ao trabalho das equipes em campo 

não mereceu a importância que o discurso contido na proposta do Programa. Não se garantiu 

o aporte de recursos necessários para a contratação de especialistas nessas áreas, como estava 

previsto: a contratação de dois especialistas em processo técnico-produtivo, um em análise 

econômico-financeira e um em desenvolvimento social. As equipes de assessoria técnica 

desenvolveram as suas atividades de maneira mais ou menos livre, sem grandes cobranças por 

parte das instâncias locais, com algumas exceções, e das instâncias estaduais. Para substituir o 

planejamento anterior, e tentar uma supervisão ao trabalho das equipes assessoras, a CCA, o 

MST, INCRA e BNB organizaram uma viagem conjunta a cada assentamento para conversar 

com as equipes, com os produtores, supervisionar o trabalho in loco e reunir material para 

elaborar uma parecer avaliativo do andamento dos trabalhos e discuti-lo, posteriormente, por 

ocasião do primeiro seminário de avaliação realizado no processo (e único, que juntou 

pequenos produtores rurais e equipes técnicas, ainda que em momentos separados). 

O seminário de avaliação foi organizado da seguinte forma: um primeiro 

momento com todas as equipes, em que se fez um estudo em grupo de alguns textos de 

fundamentação na área produtiva, organizacional e política. Seguiu-se a parte de avaliação 

propriamente dita, ocasião em que os técnicos colocaram todas as dificuldades encontradas 

em relação às condições de trabalho locais, no relacionamento com as direções e produtores 

em geral das organizações. Num segundo momento, a avaliação de deu entre os técnicos da 

UAE, Secretaria Executiva, direção da CCA e do MST junto com os representantes dos 
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pequenos produtores. Deste momento, as equipes técnicas não participaram. Julgou-se que a 

presença dos técnicos poderia constranger, de alguma forma, os produtores e prejudicar a 

avaliação. Seriam objeto de avaliação não somente o trabalho das equipes como o 

desempenho individual dos técnicos.  

Do conteúdo dessa avaliação, os técnicos tomaram conhecimento posteriormente 

e de forma fragmentada. Tal atitude evidencia, mais uma vez, certa desconfiança que as 

direções das organizações dos pequenos produtores nutriam em relação aos técnicos. A 

explicação mais coerente para isso é a que encontra fundamento na ambígua relação das 

instituições do Estado e os camponeses. Ainda que selecionados pelas próprias organizações, 

os técnicos não deixam de pertencer à outra classe social, com ideologias, valores e 

compromissos que normalmente não coincidem com os dos pequenos produtores rurais. Isso 

não quer dizer, claro, que não se possa estabelecer uma relação diferente entre técnicos e 

produtores, pautada em um compromisso político com a transformação da realidade dos 

camponeses e sua emancipação. Porém, é algo que os camponeses sabem que não se 

estabelece com a simples criação de um programa, ainda que com as características do 

Programa de Apoio. 

Na parte em que as equipes de assessoria estiveram presentes, os técnicos que 

realizaram a visita de avaliação e acompanhamento expuseram seus pareceres, destacando o 

trabalho coletivo de algumas equipes e manifestando preocupação com o andamento de 

outras. Concordaram com vários pontos levantados pelas equipes no que se referia às 

condições de trabalho que, em alguns assentamentos, chegavam a ser precaríssimas. 

Unanimidade foi, porém, a crucial dificuldade de deslocamento/circulação das equipes dentro 

das áreas que desde o início do Programa constituiu-se um dos obstáculos principais. Previa-

se o mecanismo de aluguel de veículos para o deslocamento das equipes, o que na prática 

acabou se revelando inviável: os preços praticados pelo mercado (na localidade ou mesmo na 

cidade) ultrapassavam os recursos previstos nos Planos. 

Em áreas de assentamento que dispunham de transporte próprio, tentou-se a 

contratação desse serviço às próprias cooperativas ou associações. Tampouco isso solucionou 

o problema, uma vez que esses veículos eram utilizados nas rotinas de trabalho das 

cooperativas, nem sempre se encontravam à disposição no momento em que eram solicitados 

pelas equipes. Esta questão se arrastou literalmente durante todo o período de execução do 

módulo experimental, intercalado com soluções pontuais e paliativas, sem que nenhuma das 

instâncias responsáveis propusesse uma saída definitiva. É verdade que a CCA propôs à UAR 

e ao BNB adquirir alguns veículos com os recursos que eram destinados mensalmente para o 
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aluguel de transporte. Para tanto, o BNB repassaria todos os recursos que estivessem 

previstos, em uma cota única, e a CCA se encarregaria de efetuar a compra. Argumentações 

de ordem burocrática fizeram o Banco indeferir tal encaminhamento.  

As equipes “conviveram” com o problema durante os nove meses do Programa, o 

que prejudicou de fato o trabalho de assessoria cotidiana no campo, gerando a 

descontinuidade de várias atividades. Analiso, por outro lado, que mesmo afastado esse 

obstáculo, considerado pelas equipes como um dos mais sérios, não estaria garantida a 

qualidade requerida ao trabalho das equipes, vez que as outras questões continuariam 

presentes. 

No final do Seminário de Avaliação, relativo ao momento com as equipes de 

assessoria, estas apontaram críticas e sugestões. No âmbito das críticas, registraram que: 

 
“a desorganização do Programa estava prejudicando a atuação das equipes, com o 

atraso na liberação dos recursos e a falta de apoio logístico (destacavam a questão 

dos transportes); a carência de documentos informativos sobre programas voltados 

para o pequeno produtor; a precária coordenação política, pedagógica e 

administrativa em relação ao trabalho das equipes; a inexperiência da maioria dos 

técnicos, inclusive na abordagem das comunidades; a falta de informações sobre a 

história dos assentamentos para saber identificar e contornar os problemas 

encontrados”. (registro coletado por ocasião da realização do Seminário de 

Avaliação)  

 

Como sugestões, indicaram: 

 
“elaboração de um programa de capacitação para os assentados e técnicos em curto, 

médio e longo prazos; montagem de um banco de dados; adoção de um sistema de 

acompanhamento e avaliação individual e da equipe; melhorar a organização interna 

das equipes; melhorar o funcionamento da UAE para que seja mais atuante, forneça 

informações precisas e esteja mais próxima das equipes; constituir Unidades de 

Articulação Local, com a participação das organizações de produtores; e maior 

articulação da equipe com outros órgãos (INCRA, EMATER etc.) para atuação 

conjunta e complementar nas áreas”. (registro coletado por ocasião da realização do 

Seminário de Avaliação)  

 

Todas as instâncias envolvidas tomaram conhecimento dos resultados dessa 

avaliação – a coordenação central do Programa, as equipes técnicas, os dirigentes e assentados 

das organizações e entidades e lideranças dos Movimentos sociais envolvidos, entre outros – 

as mesmas dificuldades permaneceram até a interrupção do módulo. 

Uma nova avaliação foi ensaiada no começo de julho de 1994. Esta tentativa 

envolveu apenas a direção da CCA, representantes do MST e das organizações locais. Tinha o 

caráter de uma avaliação geral e foi solicitada pelo Banco como condição para mensurar e 

qualificar os resultados do Programa, objetivando sua continuidade. Nesse período, os 
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recursos liberados por essa instituição chegavam ao final e as atividades das equipes quase 

paralisadas. 

No relatório desse novo Seminário de Avaliação, os participantes expressaram uma 

concepção de assistência técnica e do papel dos técnicos, nestes termos: 

 
“Queremos contar com os técnicos dentro do assentamento para orientar e informar 

na parte de se produzir melhor. Para termos uma produção com excedente, que 

venha melhorar na área de comercialização; que nos oriente para a área econômica, 

cultural a social; que essa assistência técnica seja voltada para a realidade dos 

trabalhadores; que a partir dessa vivência dos técnicos no assentamento nós 

possamos acompanhar e formar nossos próprios técnicos, tanto para a produção 

como politicamente” (registros da fala de assentado dirigente participante do 

Seminário)  

 

Os assentados expressaram, ainda, com bastante clareza, nas discussões travadas 

no Seminário, seu entendimento sobre a relação entre assistência técnica x apropriação de 

conhecimentos para melhorar sua organização produtiva:  

 
“A agricultura é uma questão científica, quanto mais os trabalhadores tenham 

conhecimento, mais precisam da assistência técnica, que é muito importante no 

planejamento e na produção. Nós, agricultores, temos que conhecer o mercado e 

entender como conservar o solo para o aumento da produção”. (registros da fala de 

assentado dirigente participante do Seminário)  

 

Ao avaliar os resultados do Programa, consideraram como positivo o avanço na 

autogestão do assentamento (nas áreas com melhor nível de organização), embora não 

suficiente, traduzido por incentivo à produção na pecuária, ao controle da produção e maior 

controle financeiro; na área social, no campo político, na organização, no repasse de novas 

experiências, no aparecimento de novos projetos etc. 

Os pequenos produtores identificaram como pontos negativos: o trabalho dos 

técnicos que “no início, não sabiam quem eram e o que pretendiam; o choque de informações, 

em algumas áreas, entre os técnicos da CCA e os da EMATERCE, que também prestam 

assistência, a deficiência do apoio logístico às equipes” (mais uma vez o problema dos 

transportes); e, por último, o reconhecimento de que lhes “faltava compreensão para assimilar 

o que os técnicos ensinavam”. Neste último aspecto, é interessante observar que a crítica se 

voltava para a “provável incapacidade dos produtores” de apreender as informações 

transmitidas pelos técnicos. Não põem em questão a qualidade, a pertinência e validade dessas 

informações em relação a seus problemas concretos, mas assumem sua incompetência por não 

compreender o discurso dos técnicos. É possível fazer outra leitura dessa aparente aceitação 

da incapacidade dos assentados em relação ao saber dos técnicos. Cabe ressaltar também que 

a articulação institucional entre o Programa e os diversos órgãos que prestavam algum tipo de 



127 

 

assessoria nas áreas de assentamento foi muito deficiente, possibilitando confrontos de 

orientação técnica. No fundo, o que parecia estar em jogo era um espaço de disputa de 

saber/poder entre os técnicos, tendo como espectadores os produtores. 

Na área em que pude participar como membro da equipe e como observadora 

participante do processo, registrei por diversas vezes depoimentos dos técnicos da área 

produtiva identificando resistência nos produtores quanto às orientações que eram dadas. Eles 

ouviam a informação e as alternativas colocadas pelos técnicos, não as contestavam 

frontalmente, mas os técnicos constatavam, às vezes, no dia seguinte que o trabalho fora 

encaminhado da mesma forma que vinha sendo realizado. 

Para tentar alguns elementos explicativos, recorro ao pesquisador Cândido 

Grzybowski (1987) que ao discutir sobre “O saber dos camponeses face ao saber dos 

técnicos” fala da existência de um “processo de confrontação de saberes”, no qual “sempre 

ocorre a imposição do saber do técnico sobre o ‘saber dos camponeses’ e a consequente 

desqualificação deste último e não seu aperfeiçoamento”. Essa “confrontação” pode ser 

compreendida, de acordo com esse autor, como o confronto de duas lógicas de saberes, no 

campo do saber tecnológico: 

 
“O dos camponeses é, sobretudo, um saber experimental. Um conjunto de práticas, 

mais do que explicações. É transmitido de pai para filho e tem como base o 

conhecimento empírico de sua realidade imediata. Tal saber tem sua próprio lógica, 

sua razão de ser, decorrente das possibilidades e experiências acumuladas pelos 

camponeses em sua luta pela própria reprodução”. (Grzybowski, 1987) 

 

O saber dos técnicos difere do saber dos camponeses e de uma forma geral “é 

fruto de um conhecimento científico, que tem por base necessidades e interesses definidos no 

conjunto da sociedade e não em situações específicas de trabalho”. Grzybowski (1987). 

Considera esse saber desvinculado da realidade social imediata dos camponeses e possui 

necessariamente outra lógica. 

De fato, a questão da resistência dos pequenos produtores à “invasão” de novos 

saberes não se trata de algo gratuito. Nesta direção, é extremamente oportuno fazer uma 

citação, na íntegra, sobre a questão da resistência, na ótica de Souza Martins (1992, p. 30): 

 
“Seria equivocado supor que a resistência camponesa é uma resistência 

conservadora decorrente da não compreensão dos avanços econômicos (e sociais) 

que o capital anuncia e promove. Na verdade, os camponeses têm sido as mais 

penalizadas vítimas do desenvolvimento capitalista em todo o mundo. Sua relação 

tensa com o capital e sua resistência têm sido, na verdade, resistência às injustiças, 

para eles sem contrapartida, que o capital lhes impõe na sua expansão voraz. A 

suposição de que a resistência camponesa é conservadora, oposta ao sentido da 

História, inferioriza o camponês, pois parte da ideia de que ele é politicamente 
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incapaz de compreender o lado positivo e histórico das transformações (e 

destruições) que o capital promove”. 

 

Essa resistência não é muito consciente, racionalizada, talvez seja muito mais 

intuitiva, principalmente quando me refiro ao conjunto de associados das organizações e que 

estavam no cotidiano do trabalho produtivo e em contato direto com os técnicos. No nível das 

direções, por se tratar de produtores que vivenciam relações frequentes e mais complexas com 

técnicos e dirigentes de instituições as mais diversas, a desconfiança ou a resistência é mais 

declarada, e melhor elaborada e expressa. 

Tive oportunidade de presenciar “confrontos” diretos entre dirigentes da 

Cooperativa e os técnicos da área agrícola. Houve ocasiões em que não se tratava apenas de 

pôr em questão o saber do técnico, parecia existir (e depois pude confirmar) certa 

desconfiança do saber e da prática dos técnicos recém-formados. O saber acumulado pela 

experiência, pela prática cotidiana, tem status de verdade entre os trabalhadores. É legitimado 

por todos. Duas situações, em particular, demonstraram isso.  

Em uma delas, vivia-se um momento de planejamento das atividades produtivas e 

se discutia os tratos culturais da cultura do coco. Os técnicos insistiam numa orientação 

quanto ao tipo e quantidades de adubo que deveriam ser colocadas nas plantas e a 

periodicidade adequada, segundo o conhecimento que dominavam. Um dos dirigentes contra-

argumentava, com base em sua experiência de vários anos de trabalho em uma firma 

especializada nesse tipo de cultura, que os técnicos estavam enganados e apresentava outra 

maneira de fazer. Todos os demais produtores confirmaram e apoiaram essa alternativa. E 

foram em vão todas as tentativas dos técnicos em fundamentar cientificamente as informações 

que apresentavam. 

Numa outra ocasião, o confronto se deu no próprio campo e depois levado para 

uma reunião. Tratava-se da cultura da acerola, da qual os trabalhadores também não tinham 

grande experiência. De início, houve um choque de orientação entre os técnicos quanto aos 

tratos culturais, presenciado pelo trabalhador responsável por essa cultura. Mesmo depois de 

definida a orientação correta, ela não foi considerada pelo trabalhador porque este 

argumentou, na reunião, que os técnicos não tinham certeza do que estavam orientando e ele 

preferia não acatar nenhuma das duas informações. 

Constata-se que a “resistência” ao saber dos técnicos pode se dar em face da 

desconfiança da validade desse novo saber, ao confrontá-lo com o saber que é fruto de uma 

prática, do trabalho e da vida. Daí se pode entender, também, o porquê da desconfiança em 

relação aos técnicos que haviam deixado, há pouco, os bancos da universidade. Para os 
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assentados, a inexperiência dos técnicos se evidenciava nas entrelinhas dessas situações. Por 

outro lado, não manifestavam desconfiança alguma com relação ao trabalho do veterinário, 

que trazia em sua experiência profissional vários anos de serviço e utilizava a demonstração 

como instrumento didático para promover a aprendizagem dos pequenos produtores. Essa 

desconfiança/resistência também tem um conteúdo político, na medida em que constitui uma 

estratégia capaz de impedir uma possível desqualificação de seu saber, ou ainda uma forma de 

preservar os saberes que gestados em sua prática e modo de lidar com os desafios impostos 

em sua forma de viver. O que deixaram de construir os pequenos produtores foi pedagogia da 

possibilidade de combinar e articular esses saberes – de camponeses e técnicos – na 

perspectiva de “ampliar sua capacidade de resistência e o seu espaço econômico na 

agricultura brasileira”. (Grzybowski, 1987). Esta questão do confronto de saberes entre 

técnicos e pequenos produtores rurais e sua possível combinação na construção de um novo 

saber será objeto da reflexão do item seguinte. 

Sem a pretensão de abranger a totalidade dos fatores e das relações que se 

estabeleceram entre os sujeitos e agentes responsáveis, busquei descrever e ensaiar reflexões 

sobre como o Programa de Apoio se efetivou na prática. Neste sentido, merecem destaque os 

discursos dessas vozes ativas. 

Nas dimensões em que consegui apreendê-lo, considero a efetivação do Programa 

como um processo educativo, no qual se estabeleceram relações pedagógicas entre os 

diferentes agentes e sujeitos que nele se envolveram. Percebo também que esse processo, 

particularmente importante para os pequenos produtores, suas organizações e direções, foi 

marcado por uma série de conflitos e até por contradições até aqui explicitadas.  

Nas relações que se firmaram entre a CCA, o MST e seus dirigentes, a primeira 

assumiu um papel apenas de “executora”, em que pese a contribuição decisiva dos 

trabalhadores organizados na conquista e efetivação do Programa. De certa forma, percebe-se 

o “encolhimento” da CCA, uma redução de suas atribuições, impedindo-a de exercer um 

papel mais ativo no processo decisório e maior autonomia na condução do Programa. Dos 

agentes financiadores envolvidos, o BNB, por ser o provedor dos recursos, exerceu uma 

influência significativa nos rumos do Programa: impondo condições, decidindo quando e 

como liberar as parcelas de recursos, interferindo no conteúdo dos relatórios encaminhados 

pela CCA, chegando até a questionar a quantidade e os objetivos de diárias planejadas pela 

Executora para apoiar o andamento do trabalho dos técnicos. Na verdade, o “guardião dos 

recursos”, dentro da lógica institucional de vigiar sua “correta” aplicação, desta vez sob a 



130 

 

responsabilidade dos representantes dos produtores, terminou por assumir atribuições que 

competiam muito mais às Unidades de Articulação (regional e estadual) e à própria CCA. 

Essa perda de autonomia, ao contrário do que o discurso contido nos documentos 

assegurava, foi percebida pelos dirigentes da CCA. Embora não tenha assumido uma posição 

de passividade, pois em diferentes situações confrontou-se diretamente com o Banco, a CCA 

não gozava do apoio necessário junto aos dirigentes superiores do órgão. Por outro lado, a 

percepção dessa hierarquia de poder dentro do Programa influenciou o comportamento das 

equipes de assessoria que, a partir de então, passaram e direcionar suas reivindicações 

prioritariamente ao Banco, enviesando a relação entre equipes e CCA, que era a Unidade 

Executora. Este fato fragilizou o papel de coordenação do processo, competência da CCA.  

Com um espaço restrito de decisão, a CCA não teve poder suficiente para fazer 

acontecer o Programa de capacitação de técnicos e produtores, previsto na versão inicial do 

Programa; da mesma forma não pôde contratar os especialistas na área de acompanhamento e 

avaliação e na área de projetos especializados; não conseguiu também solucionar a questão da 

compra de veículos para apoiar o trabalho das equipes nos assentamentos; não teve condições 

de equipar e fortalecer a própria coordenação do Programa, que ficou durante todo o processo 

sob a responsabilidade de um técnico (de nível superior – agrônomo), que se repartia para 

responder as demandas de ordem burocrático-administrativa, bem como as da coordenação e 

supervisão do trabalho das equipes. 

Não se trata de polarizar a situação: o Banco como o “vilão da história” e a CCA, 

a “vítima”. Deve se ressaltar a omissão dos outros agentes/parceiros (INCRA/MAARA) em 

muitos momentos do processo. O INCRA especialmente, considerando sua estrutura, pessoal 

e experiência na área, e não somente como um dos agentes financiadores, poderia ter sido 

importante para garantir uma melhor estruturação do Programa, assim como apoiar o trabalho 

de acompanhamento e avaliação das equipes, vez que o órgão possui assessores técnicos em 

boa parte das áreas assentadas do governo federal. No entanto, sua participação foi pontual, 

mesmo com um representante na Secretaria Executiva. Sua indiferença para com os destinos 

do Programa não se agravou ainda mais porque, ao final do módulo, passou a se envolver nas 

negociações posteriores que buscavam garantir novos recursos para o Programa. Afinal, a 

previsão era a de que o maior volume de recursos no novo Convênio seria oriundo dessa 

instituição e do MAARA. 

Com referência à CCA, internamente, podem ser identificados comportamentos 

contraditórios em sua atuação: primeiramente, quando participou do processo de seleção dos 

técnicos e depois passou a cobrar “resultados quantitativos e qualitativos” de equipes que não 
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estavam suficientemente preparadas para gerar esses produtos. Isto porque não dependiam 

exclusivamente dessas equipes os resultados esperados; depois porque o período de atuação 

dos técnicos foi curto em relação ao salto qualitativo que se desejava. Quando assumiu e 

responsabilidade de legalizar a situação dos técnicos, via contratação de serviços prestados e 

não encaminhou as providências necessárias para tanto, permanecendo os mesmos ao longo 

da execução do Programa sem qualquer amparo legal. Em se tratando de uma entidade 

representativa de trabalhadores, era de se esperar outra postura. Ao se omitirem de qualquer 

responsabilidade quanto à contratação de técnicos, os agentes financiadores repassaram à 

CCA a administração de uma questão delicada e problemática. Todas as possíveis questões 

trabalhistas que poderiam advir num contexto dessa natureza seriam de responsabilidade da 

entidade executora. 

É importante situar o papel do agente financiador nessa questão da contratação 

das equipes técnicas, além de resgatar outros fatores que concorreram para gerar o impasse. 

Um dirigente do Banco passou a questionar a contratação dos técnicos, alertando a CCA dos 

problemas de ordem trabalhista que poderia enfrentar. O questionamento jurídico do agente 

financiador buscava resguardar, entretanto, a instituição da acusação que poderia lhe ser 

imputada de estar utilizando um artifício para contratar pessoal. Em outras palavras, estaria 

instrumentalizando a CCA para viabilizar contratações ilegais do ponto de vista jurídico. Por 

outro lado, o representante do INCRA na Secretaria Executiva adicionou mais um elemento à 

problemática. Apresentou um documento, emanado de um órgão do MAARA, proibindo a 

contratação de pessoal por meio do Programa de Apoio. Contraditoriamente, é bom lembrar, a 

proposta aprovada pelos três órgãos convenentes propunha a contratação das equipes técnicas, 

prevendo, inclusive, nos quadros dos custos do Programa, as despesas com os encargos 

sociais respectivos. Atribuía-se à entidade Executora a competência de formalizar legalmente 

a situação dos técnicos. 

Além desse fato, por ocasião da instalação oficial da UAR (fevereiro/94), o 

pessoal que estava à frente do Programa de Apoio, em Pernambuco também questionou a 

forma de contratação dos técnicos via Executora. Diante dessa situação, apresentou a 

alternativa para resolver o problema: a criação de uma cooperativa de serviço, constituída por 

técnicos de todas as áreas. O Banco conveniaria com essa entidade, contratando os serviços de 

seu corpo técnico e isentando a Executora dessa responsabilidade. Pela CCA, a proposta foi 

prontamente acatada. 

A CCA mobilizou as equipes técnicas e promoveu uma reunião para discutir a 

proposta. Não só pelo pragmatismo que envolveu a questão, mas também porque as equipes 
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técnicas não constituíam um corpo integrado e afinado em seu conjunto, a proposta não teve a 

ressonância esperada. Grande parte deles assumia, pela primeira vez, um emprego dessa 

natureza. Também não tinham clareza de querer continuar esse tipo de trabalho por um tempo 

mais longo. A proposta não entusiasmou a maioria, mesmo com a perspectiva de que a 

cooperativa de serviços poderia assegurar novos mercados de trabalho em outras áreas e com 

outras instituições. 

A indefinição dessa questão impediu a CCA de tomar algumas decisões, 

necessárias e cabíveis, ao se defrontar com situações que envolviam a imediata substituição 

de técnicos, cujo comportamento e desempenho passaram a ser criticados e rejeitados entre os 

membros da equipe, pelos produtores e dirigentes das organizações locais. 

Quanto às instâncias regional e estadual (UAR e UAE) e a Secretaria Executiva, 

como já analisei anteriormente, havia uma indefinição com relação as suas atribuições, os 

limites de cada uma, às vezes gerando superposições nos encaminhamentos e decisões 

tomadas. 

Quanto aos técnicos das equipes assessoras, percebia-se de uma forma geral um 

esforço para corresponder às expectativas requeridas pelas instâncias financiadoras e 

coordenadoras do Programa e pelas demandas apresentadas pelos produtores em suas bases. 

Em muitos casos, a relação entre técnicos e CCA se assemelhava a da relação entre “patrão x 

empregado”. Notava-se certa insatisfação por parte dos técnicos quando a CCA “cobrava” 

relatórios, exigia maior tempo de permanência na área, questionava determinados 

deslocamentos, limitava o uso de diárias etc. Em contrapartida, alguns técnicos não 

retornavam à área se o seu salário não fosse pago na data prevista e, estando na área, 

deixavam de realizar tarefas específicas de seu trabalho, alegando dificuldades de 

deslocamento, entre outros. Havia ainda aquele grupo de técnicos que ultrapassavam em 

muito o compromisso “técnico” e se envolviam com questões e problemas do assentamento, 

além das atribuições estabelecidas pelo Programa. E neste grupo se inscreviam aqueles 

considerados “inexperientes”. Muitos desses técnicos conseguiram estabelecer relações de 

companheirismo e de confiança com os pequenos produtores de tal maneira que estes 

solicitavam a participação daqueles em questões internas e, às vezes, até de ordem pessoal. 

Essa participação se dava em momentos de lazer, em celebrações religiosas, em encontros de 

jovens, facilitando bastante a convivência entre as equipes e os produtores em outras 

situações. Para os técnicos mais jovens, de vida e formação urbanas, essas relações mais 

próximas amenizaram os longos períodos em que passavam “internados” na zona rural. Em 

algumas áreas, a dificuldade de contato com a cidade, com os familiares, por causa das 
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distâncias, trazia inevitavelmente o isolamento, apaziguado em grande parte pelo intenso 

envolvimento nas atividades da Cooperativa. 

O Programa de Apoio, entendido aqui como um espaço político-pedagógico em 

que se estabeleceram relações entre técnicos e pequenos produtores rurais, favoreceu a 

construção de um intenso processo educativo, pontuado por limitações, conflitos e 

contradições. Percebo que todos os sujeitos e agentes do processo construíram relações 

pedagógicas e educativas que permitiram uma compreensão real do Programa, em todas as 

dimensões e contradições, em suas possibilidades e limites. Refiro-me a todos aqueles que 

vivenciaram mais de perto as idas e vindas do Programa, em especial os que participam das 

direções das associações e dos colegiados de direção das cooperativas, bem como a CCA e 

também as equipes de assessoria. Mesmo reconhecendo que o conjunto de produtores deste 

ou daquele assentamento não tenha vivido intensamente esse processo e os enfrentamentos de 

toda ordem, as contradições e conflitos que permearam o percurso do Programa, afetando 

diretamente as lideranças dos pequenos produtores, constituíram-se instrumentos concretos de 

geração e recriação de aprendizagens, de saberes/poderes e de novas práticas. Considerando, 

portanto, as possibilidades gestadas no contexto das contradições do estado e das instituições 

que o legitimam, e o conjunto de saberes e conhecimentos produzidos nesta experiência, 

pode-se sinalizar que a retomada do Programa de Apoio ocorrerá em outras bases. Deverá 

‘sofrer’ a influência de uma prática que deixou marcas indeléveis nos sujeitos e nas relações 

que se construíram em mais uma etapa da existência material, social e política dos pequenos 

produtores rurais e dos demais sujeitos e agentes que dele participaram. 
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5 A RELAÇÃO ENTRE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS E 

TÉCNICOS: POSSIBILIDADES E LIMITES NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁXIS 

EDUCATIVA 

Nesta parte, são articulados os conceitos e categorias discutidas ao longo dos itens 

que a precederam. Utilizando essas “ferramentas” teóricas, faço aqui algumas aproximações 

para compreender e explicitar a trama das relações vividas entre os pequenos produtores 

rurais e os técnicos, enquanto sujeitos/agentes que materializaram o Programa de Apoio na 

prática. Com base em minhas reflexões, observações e participação ativa, busco desvelar as 

possibilidades e limites da construção de uma práxis educativa entre esses sujeitos, ao mesmo 

tempo em que procuro destacar os saberes que foram confrontados nas relações vividas e suas 

vinculações com o poder/poderes que foram engendrados e que produziram outros saberes. 

Serviram de referência para proceder a esta análise as observações atentas que fiz 

em relação ao desenvolvimento geral do Programa de Apoio, bem como as relações vividas 

em uma das áreas de sua abrangência – Lagoa do Mineiro – na qual fui mais que observadora, 

vivenciei a situação como participante da equipe que durante nove meses compartilhou do 

cotidiano desse assentamento. O Programa de Apoio constituiu-se o cenário das relações que 

se estabeleceram entre os sujeitos de sua construção, e que passou a integrar um cenário mais 

abrangente, mais dinâmico e vivo – o assentamento e sua principal instância organizativa, a 

cooperativa. Daí a necessidade de estender o olhar para além dos limites desse Programa, com 

o intuito de descortinar a nova teia de relações que foi sendo gestada em sua dinâmica de 

implementação no assentamento. 

5.1 Pequenos produtores rurais e técnicos: sujeitos de uma mesma caminhada?  

Os pequenos produtores rurais referidos neste estudo fazem parte do campesinato, 

ou da classe camponesa “constituída com a expansão capitalista como produto das 

contradições dessa expansão” (Martins, apud Damasceno, 1990, p. 66). Os camponeses 

assentados em áreas desapropriadas pelo governo federal, por intermédio do PNRA, nas áreas 

beneficiadas pelo Programa de Apoio, constituem, em sua grande maioria, os antigos 

moradores e suas gerações ou posseiros dessas mesmas fazendas. Em alguns assentamentos, 

parte dos atuais assentados é oriunda das periferias das sedes dos municípios. Esses 

camponeses abandonaram o campo por não possuírem terras para trabalhar e sobreviver, 

porém foram mobilizados para a luta pela conquista da terra, integrando-se aos processos de 

ocupação dos latifúndios e resistindo até conseguir a sua desapropriação. 

O camponês “é o produtor que está à testa de uma exploração agrícola, que reúne 

nos seus celeiros o grão ou o que seja que colhe, e que vai, em pessoa, atrás do arado”. 
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(Sombart, apud Gnaccarini, 1989, p. 110). Os pequenos produtores rurais assentados, 

“libertos” das relações de dominação direta que mantinham com os antigos proprietários, e 

ainda que proprietários nominais das terras desapropriadas (pois ainda não receberam por 

parte do órgão desapropriador – INCRA – a titulação da posse das terras) assumem 

coletivamente o processo de organização e exploração da terra, produzindo sua existência 

material, social e cultural e se reproduzindo enquanto classe. Conforme Damasceno (1990), 

este camponês é “o pequeno lavrador que desenvolve uma produção familiar, na qual são 

vivenciadas relações de produção, em que não se consumou o divórcio dos meios de 

produção”. Para a autora, o campesinato é integrado por todo pequeno agricultor que trabalha 

diretamente a terra, quer tendo a posse da mesma (pequeno proprietário), quer tendo o acesso 

à terra sob condições específicas (posseiros, parceiros, arrendatários). O fato de possuir como 

atividade básica a pequena produção familiar, na qual o agricultor detém a posse ainda parcial 

e nominal dos meios de produção, constitui o caráter definidor da classe camponesa, 

acrescenta Damasceno (1990). 

A determinação de classe, para Sombart, está em sua vinculação ao mercado, da 

qual dependem  

 
“...as diversas formas que ela apresenta, desde a que se rege só pelo princípio da 

satisfação da necessidade econômica (de autossubsistência) até a que é regulada por 

um princípio do lucro (economia mercantil mais ou menos aperfeiçoado); desde um 

tradicionalismo afastado da realidade até um racionalismo altamente desenvolvido, 

desde o mais puro espírito de comunidade até um atrevido individualismo; [...] 

grandes diferenças nas relações de posse e propriedade, desde a simples relação de 

arrendamento, passando pela exploração em participação (parceira), até a verdadeira 

relação de propriedade”. (op. cit.) 

 

Em se tratando das áreas de assentamento beneficiárias do Programa de Apoio, a 

forma de organização social produtiva atual combina a presença, ainda muito forte, da 

exploração agrícola em união com a família, como unidade produtiva, portanto como 

autossubsistência, e a produção voltada para a geração de excedentes visando ao mercado. De 

fato, ao lado de objetivos sociais e políticos, são muito claros os objetivos econômicos do 

SCA (organização do Setor de Produção e Comercialização do MST), ao qual estão ligadas as 

CPA dos assentamentos do Programa: 

 

 

“- ajudar a resolver os problemas econômicos de todas as famílias assentadas;  

- desenvolver a cooperação agrícola como uma empresa econômica que produza 

‘sobras’, ou seja, resultados financeiros para as famílias; 

- aumentar o progresso social e econômico dos assentamentos garantindo: aumento 

da produtividade do trabalho, acumulação de capital, diminuição da exploração dos 

trabalhadores; 
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- modernizar a produção no campo; 

- desenvolver a agroindústria”. (Caderno de Formação nº 20, 1993: 40 e 41) 

 

Trata-se, portanto, de um sistema de organização social produtivo misto. A 

compreensão política e econômica das relações sociais e de produção capitalistas tem imposto 

a esses assentados a necessidade de rever as suas formas de organização, não apenas como 

saída para a sua sobrevivência física, como para construir as alternativas concretas para a 

formulação de um projeto econômico, social e político para o conjunto dos trabalhadores do 

campo. 

Esta concepção que orienta a organização dos assentamentos se expressa na 

formação das cooperativas de produção agropecuária, com fins lucrativos. É verdade que 

muitos assentamentos continuam organizados em associações, mas não apenas como meros 

instrumentos reivindicatórios, vez que já desenvolvem projetos mais complexos nas áreas de 

produção, tais como os financiados pelo PROCERA/FNE. 

Considero importante situar esta problemática porque possibilita caracterizar 

melhor esses pequenos produtores em áreas de assentamento. Em algumas entrevistas, pude 

perceber que uma dimensão da identidade desses camponeses passa pelo modo como se 

organizam para a produção e gestão do assentamento. Observa-se esse entendimento no 

discurso de um assentado e liderança do MST: 

 
“Nós queremos fazer dos nossos assentamentos uma retaguarda econômica, num 

território liberado, que nós conseguimos a terra e ‘tamos’ produzindo pra matar essa 

fome que existe em tantos milhões de brasileiros. Essa é a primeira coisa que nós 

queremos, é a perspectiva maior que nós queremos”. (entrevista 

c/assentado/liderança MST) 

 

No discurso a seguir, vê-se a diferença que fazem entre uma associação e uma 

cooperativa, dando ênfase a esta última como a forma de organização mais adequada à 

realidade de alguns assentamentos: 

 
“Já se detectou que hoje a associação não corresponde mais a altura que o 

assentamento está, quer dizer ao ponto que o assentamento já atingiu. E hoje já 

requer uma empresa em outro nível, tipo de cooperativa. O assentamento já montou 

uma infraestrutura, já tem a produção que tá botando no mercado que de certa forma 

a associação não corresponde mais a isso”. (entrevista c/assentado dirigente). 

 

Para esse assentado e dirigente da CCA, o Sistema Cooperativista trabalha pela 

consolidação da reforma agrária numa perspectiva mais ampliada que objetiva estabelecer as 

bases do cooperativismo, dando assim maior unidade a esse tipo de organização nos 

assentamentos: 
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“E se trabalha com diversos tipos de organização, desde a questão do grupo 

produtivo, a associação, até chegar à cooperativa. Então o SCA abrange de uma 

forma mais ampliada. E o objetivo maior é conseguir exatamente a questão não 

apenas local, mas viabilizar a produção dos assentamentos de Reforma Agrária em 

nível do Estado, em nível do país. Então, é uma visão bem mais ampla”. (entrevista 

c/assentado dirigente). 

 

Diferencia ainda, e com bastante clareza, as características do tipo de organização 

que defendem para o assentamento, embora o Programa de Apoio estabelecesse como uma de 

suas metas a transformação da organização associativa numa empresa rural, produtiva e 

competitiva no mercado. Sua fala reafirma esta compreensão: 

 
“A nossa ideia não é bem de uma empresa rural no modelo tradicional, né? Se trata 

de uma empresa, mas de uma empresa associativismo (associativa) que aonde os 

assentados, eles seja o dono e não daquele sistema tradicional que existe um dono e 

todos trabalhando para um só dono, né? (...) porque eles (os assentados) entende que 

empresa é aquela que explora; gerente é aquele cabra que está lá justamente para 

mandar naquela coisa que está atrelada simplesmente a uma pessoa”. (entrevista 

c/assentado dirigente) 

 

Com base nessa compreensão, retoma o conceito de empresa na perspectiva do 

assentamento, ampliando-o: 

 
“a gente se coloca uma empresa que é bom para os associados e eles mesmo 

gerencia e tem domínio da coisa. E que esse Programa ele vinha justamente 

trabalhar esse incentivo: melhorar a organização, a capacitação e a produção. E os 

assentados pensasse produzir para o mercado. E não pensar produzir só para o 

consumo e pensar que eles são pequeno. Nós temo que ter o pensamento que nós 

somos capaz de produzir para o mercado, que nós temo que pensar como grande. 

Que nós já somos dono de uma propriedade, que antes era um dono, que hoje nós 

somos todo mundo em conjunto dono dela. E que nós tamo ali para explorar todas 

aquelas atividades, através do nosso trabalho. E não querer colocar as pessoas lá 

para ser explorada por nós. Tamo lá para explorar essas atividades e produzir, 

porque se nós não garantir para o mercado, nós sempre não vamos ser visto. A 

Reforma Agrária não vai ter avanço, porque alguém vai tá batendo na tecla que o 

pessoal não trabalha, que são preguiçoso. E nós queremos dar justamente essa outra 

proposta, que os grande latifundiário tem e que alguém que é contra a Reforma 

Agrária tem. Dá nossa propi proposta e mostrar pro governo que a Reforma Agrária 

é uma saída”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

Por meio deste longo e rico depoimento, percebe-se a consciência que esse 

assentado tem de sua força e capacidade de organização e de produção, e dos aspectos que o 

diferenciam do ‘grande latifundiário’, a terra, o trabalho e a produção imprimem identidade a 

sua luta e a sua classe social. A luta por uma alternativa econômica viável para os 

assentamentos se transforma, também, uma luta política e ideológica. O processo de 

cooperação, ou seja, a forma de organizar a produção por meio da divisão social do processo 

produtivo ou da divisão técnica do trabalho (sob as diferentes maneiras em que se apresenta: 

grupos produtivos, associações, cooperativas) tem diferenciado esses pequenos produtores 
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rurais assentados de outros produtores que, isolados, ainda se mantêm tradicionalmente 

arraigados à pequena produção familiar, com um mínimo de divisão social do trabalho.  

A diferença reside em que, mesmo considerados como pequenos produtores, os 

assentados estão se reorganizando através da cooperação entre vários pequenos agricultores 

da área, somando os esforços de cada produtor individual para desenvolver ações conjuntas: 

na produção agropecuária, na criação de uma infraestrutura produtiva e social básica, no 

processo de comercialização, como forma de aumentar a produtividade do trabalho e o 

volume da produção, poder assegurar suas conquistas e fazer frente à produção mercantil 

capitalista dominante. Eles sabem que a pequena produção isolada, pelas próprias leis do 

capitalismo, tende a ser absorvida facilmente pelos grandes produtores. É o caso da integração 

aos grandes complexos agroindustriais, nos assentamentos do sul do país, ou mesmo seu 

desaparecimento, ficando o camponês sem a terra e meios de produção. É bem verdade que, 

entre os assentados filiados a uma associação ou cooperativa das áreas assentadas, permanece, 

ainda, o anseio do camponês de se sentir dono, proprietário único de seu pedaço de chão, 

conhecer os limites de “sua cerca”. Dividir apenas com a mulher, os filhos e alguns agregados 

e decisão sobre o plantio, o consumo e a distribuição dos seus produtores. Transformar essa 

mentalidade e essa cultura individualista para outro modo de organização social e produtiva é 

um processo lento e que pressupõe etapas para a sua construção. Daí a existência de inúmeros 

conflitos entre os assentados quando a maioria opta pela coletivização do uso da terra, do 

trabalho, dos meios de produção, das benfeitorias e dos resultados da produção.  

A Lagoa do Mineiro, como uma referência neste estudo, vivenciou um longo 

processo de lutas e de conflitos externos e internos para chegar ao estágio em que hoje se 

encontra. 

Primeiramente, as lutas que ocorreram pela conquista da terra contra o antigo 

proprietário. As famílias que ali viviam eram obrigadas, pelo regime de sujeição, a pagar dois 

(02) alqueires por hectare plantado, além de trabalharem dois dias para o proprietário, sendo o 

crédito ressarcido em forma de mercadoria. Quando o proprietário morreu, assumiu a posse da 

terra um parente (Pe. Aristides), que ameaçou expulsar os moradores com a venda da fazenda 

para uma firma processadora de polpa de coco (DUCOCO), que se instalava na região. A 

ameaça permanente de expulsão e a pressão da cobrança da renda pelo proprietário gestaram 

o processo de organização das 150 famílias de moradores. 

As celebrações religiosas que congregavam as famílias constituíram-se, por 

excelência, o espaço de organização dos assentados. Dispostos a não abandonar suas terras, 

essas famílias enfrentaram vários conflitos contra os “jagunços” dos proprietários e a 
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violência dos “vigias” da empresa que havia comprado parte das terras. Houve mortes (três 

trabalhadores), prisões e violência física conta os moradores. A luta se fortaleceu com o apoio 

da Diocese de Itapipoca, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e de outros agentes 

comprometidos com essa luta, até que os ecos do conflito chegaram ao INCRA. Este órgão, 

após estudos sobre a situação da fazenda, constatou que se tratava claramente de um 

latifúndio improdutivo e o desapropriou por interesse social e para fins de Reforma Agrária, 

em junho de 1986. 

A partir daí, a luta se voltou para a organização interna no aspecto social e 

produtivo. A primeira etapa foi marcada pela criação de uma Associação. Receberam os 

primeiros recursos financeiros pelas instituições responsáveis e começaram a montar as bases 

da infraestrutura produtiva do assentamento. Orientados por um forte sentimento religioso e 

comunitário, começaram a desenvolver atividades de caráter coletivo, que foram se 

consolidando no âmbito da infraestrutura produtiva (construções, equipamentos sociais e 

agrícolas, transportes etc.), no plantio das culturas permanentes e na pecuária. As atividades 

ligadas ao trabalho familiar individual se concentraram na manutenção das culturas de 

subsistência (mandioca, milho e feijão).  

A segunda etapa do processo de organização desse assentamento ocorreu com a 

criação da COPAGLAM que, junto com outras, passou a integrar o SCA, apoiado pelo MST 

no Estado. A estruturação da Cooperativa (fundada em abril de 1991) passou por diversas 

fases. Ainda nesse mesmo ano, com o apoio do INPAR e instituições públicas elaborou-se um 

Projeto de Desenvolvimento Econômico do Assentamento, cujo objetivo era o de “organizar o 

processo de produção mediante a captação de recursos, para o ingresso na economia de 

mercado, com visitas a obter níveis de renda capazes de assegurar melhores condições de 

vida”. Tinha como diretrizes básicas: “promover a organização socioeconômica dos 

beneficiários; e promover ações que objetivam a capacitação dos assentados”. A estratégia 

central era a de implantação e consolidação de uma empresa agrícola, com exploração 

coletiva. Assim, as linhas estabelecidas pela estratégia se dirigiram para a “implantação de 

modelos de produção comunitária e individual; para a implantação de infraestrutura de 

serviços de apoio à produção; e a implantação de uma metodologia que priorizasse a 

participação dos assentados na gestão dos assentamentos”. 

A gestão da Cooperativa passou a assumir um lugar central no processo da 

organização da entidade, a fim de assegurar um suporte administrativo à execução do plano e 

programa de produção propostos no Projeto de Desenvolvimento. Em janeiro de 1992, por 

intermédio do Convênio DENACOOP/IICA, formulou-se uma proposta técnica de “Plano de 
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Organização e Gestão” para essa entidade, com o propósito de “redefinir a estrutura e 

organização existente na cooperativa, visando à execução dos planos do projeto integral de 

desenvolvimento e a sua consolidação como empresa econômica e social no cumprimento de 

seus objetivos”. Previa-se, nessa perspectiva, discutir a forma de organização funcional 

adequada à execução dos planos; formular o organograma funcional da entidade; elaborar 

manuais, regulamentos e guias para os diversos setores da cooperativa, assim como meios e 

instrumentos de registro para o controle da administração e avaliação de seu desempenho; e, 

ainda, conceber programas de capacitação complementar. 

Todas essas propostas, fundadas na ideia de promover a modernização da 

estrutura organizacional da Cooperativa, na busca por um aumento da produção e melhoria da 

qualidade de vida dos assentados, esbarraram na ausência de recursos financeiros, de 

assistência técnica permanente e compatível com a extensão da proposta, com a falta de 

capacitação técnica dos próprios dirigentes e sócios. É bem verdade que esses dirigentes e 

sócios participaram de vários momentos de capacitação, cursos treinamentos, intercâmbios 

com outros assentamentos, promovidos pelas instituições, mas que não foram suficientes para 

determinar o “salto de qualidade” almejado. Os assentados não dispunham de todos os pré-

requisitos capazes de materializar o “ambicioso” projeto. 

Desta forma, o processo de organização da Cooperativa foi sendo gestado de 

acordo com os limites e possibilidades da realidade concreta do assentamento, acompanhando 

o ritmo mais lento do nível de compreensão dos seus sócios, das mudanças decorrentes do 

pensar e fazer dos pequenos produtores rurais. A contribuição dessas propostas e as práticas 

resultantes foram sendo incorporadas ao processo de sua organização, adquirindo novas 

configurações, pautadas pelo cotidiano do assentamento e referenciadas em sua história de 

luta e organização. 

Ao iniciar suas atividades na área (1993), a equipe técnica do Programa de Apoio 

encontrou a Cooperativa vivenciando um processo de planejamento de suas atividades para o 

ano de 1994. O processo estava sendo discutido por toda a direção e pelos membros das 

diversas comissões que compunham sua estrutura organizacional. Ao mesmo tempo, 

discutiam uma nova proposta de estruturação da Cooperativa, pois sentiam que, para 

viabilizar as metas estabelecidas no planejamento, seria necessário rever a forma como a 

entidade estava organizada. Para eles, a gestão constituía-se ainda um problema não resolvido. 

Assim é que o papel da equipe foi o de assessorar tecnicamente um processo que já estava 

esboçado no conjunto da direção. 
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Ao examinar a proposta da nova estrutura que foi formalizada em documento, 

constata-se a incorporação que os assentados fizeram do processo vivido nas experiências 

anteriores com o apoio das instituições. Traz a marca da realidade do assentamento, ao 

contemplar suas prioridades, estabelecer suas estratégias em função dos reais problemas e 

necessidades identificadas no processo de planejamento.  

Durante o período de atuação da equipe técnica, a Cooperativa funcionou com a 

seguinte estrutura organizacional: diretoria, composta por cinco membros (presidente, vice-

presidente, secretária, tesoureira e vice-tesoureiro); conselho fiscal, formado por quatro 

sócios; e um coletivo de direção, representado pelos trinta sócios que constituem os setores 

executivos da estrutura (agricultura, agroindústria, comercialização, desenvolvimento social, 

infraestrutura, patrimônio, pecuária e transportes). A direção, portanto, congregava trinta e 

nove membros. A ideia de criar um coletivo de direção foi a forma que os assentados 

encontraram para descentralizar o poder de decisão, restrito à diretoria. Havia uma 

consciência nítida entre os assentados de que a diretoria monopolizava todo o processo de 

decisão e controle das ações da entidade. A pressão pela mudança desse quadro, embora as 

críticas fossem veladas, foi sentida pela diretoria. O fato vinha gerando sucessivos 

desentendimentos com implicações graves na participação dos trabalhos coletivos, 

repercutindo no andamento geral da Cooperativa. Instituído o coletivo de direção e, ao lado de 

outras medidas tomadas (como a garantia de maior autonomia e poder de decisão aos setores 

quanto ao planejamento, à execução e controle das respectivas atribuições), estabeleceu-se 

uma forma mais participativa nas decisões e na distribuição de responsabilidades, bem como 

uma maior transparência e democratização das informações. 

As reuniões semanais entre a direção e os diversos setores forram fortalecidas 

consideravelmente. As assembleias gerais mensais contaram com a presença massiva de todos 

os sócios, uma vez que os setores eram constituídos por representantes de cada uma das sete 

localidades que formam o assentamento. E nesse nível, também, aconteciam reuniões com os 

grupos locais, ocasião em que se socializavam informações e decisões tomadas no âmbito do 

coletivo de direção. 

Convém ressaltar, entretanto, que a nova proposta foi implementada com boa 

aceitação, porque, em primeiro lugar, foi concebida e formalizada pelos próprios assentados. 

Em segundo lugar, porque já existia todo um processo de organização coletiva anterior. 

Estavam instituídos mecanismos de participação e consolidadas as práticas dessa participação, 

incorporadas ao cotidiano do assentamento: reuniões sistemáticas nas localidades, 
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assembleias gerais mensais, momentos permanentes de planejamento na Cooperativa, nas 

atividades produtivas, momentos coletivos de celebração religiosa, lazer etc. 

O processo de organização da Cooperativa e, por extensão, do assentamento foi 

marcado por diferentes ‘ondas’. Houve momentos de grande entusiasmo e participação, e de 

confiança nos rumos definidos. Outros, de frustração e descrédito na direção e no coletivo de 

direção, quando certas práticas centralizadoras e autoritárias afloravam. Nas entrevistas 

pontuavam, de quando em vez, opiniões tais como: “desde que a Cooperativa foi fundada, não 

tem mais reuniões dos grupos locais, porque tudo é decidido lá, a gente só sabe das coisas 

depois de feito”; ou então, críticas sobre o autobenefício dos membros da direção e do 

coletivo. Por outro lado, os membros do coletivo de direção argumentavam que eram os mais 

prejudicados, porque “ficavam à frente dos setores todos os dias da semana, sem ter tempo 

para cuidar de seus plantios individuais, perdiam dinheiro, uma vez que o ganho da 

cooperativa não dava pra cobrir as despesas familiares”. Diziam que “estavam ficando cada 

vez mais pobres”. É bem verdade que os investimentos de grande porte, centrados nas 

culturas permanentes como a do coco e da castanha de caju, ainda não haviam dado retorno. 

As sobras do final do ano não eram ainda rateadas entre os sócios; por serem insignificantes, 

preferia-se alocá-las nos fundos de investimento da própria organização ou abater as dívidas 

dos financiamentos. Um dos dirigentes analisa assim a situação do assentamento: 

 
“O solo da Lagoa do Mineiro é fraco. Isso baixa a renda das famílias. Mas a gente 

tem trabalhado justamente um trabalho de conscientização: a renovação das culturas, 

aonde isso venha a melhorar a renda das famílias. Agora, que hoje nós temos 

grandes investimentos, mas eles são a longo prazo, daqui há uns dois ou três anos. 

Aonde a gente espera que as famílias venham colocar a sua produção e que pelo 

menos garanta um salário mínimo e meio para cada um”. (entrevista c/assentado 

dirigente) 

 

Este breve registro do percurso do processo de organização do assentamento, após 

a desapropriação da terra até a criação da Cooperativa tem o intuito de caracterizar esses 

pequenos produtores como sujeitos de sua própria história. Há, evidentemente, entre os 

assentados em geral diferenças nas formas de luta pela terra, nos modos como se organizaram 

para produzir sua existência e em como se situam politicamente na realidade socioeconômica 

mais ampla. Pretende-se aqui salientar, entretanto, a consciência política e prática 

organizativa que orienta os rumos de caminhada empreendida, gestando saberes e poderes 

ressignificados e essenciais para o enfretamento dos desafios internos e externos, em todas as 

dimensões de sua existência material e sociocultural. 
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Convém ressaltar que os assentamentos conquistaram avanços significativos nos 

últimos cinco anos: a organização do SCA; a criação da CCA; os créditos junto ao governo 

em condições diferenciadas (PROCERA/FNE); a criação de centros de pesquisas e assistência 

técnica com tecnologia agrícola; a organização da produção em formas associativas e 

cooperativadas; a viabilização do Programa de Apoio; a melhoria das condições de vida em 

inúmeros assentamentos, entre outros. 

Nas áreas assentadas, entretanto, circulam outros sujeitos que, por intermédio das 

instituições responsáveis pelo processo de Reforma Agrária, têm prestado a chamada 

assistência técnica aos pequenos produtores rurais e suas organizações associativas. Quem são 

eles? De onde vêm? O que fazem? São os “técnicos do Estado”, acerca de quem pretendo 

refletir a partir de sua origem de classe, espaço de trabalho – o Estado – e apontar os limites e 

as possibilidades de seu papel, gestados em sua prática profissional. 

As burocracias enquanto instituições dominantes das modernas sociedades têm 

absorvido um número cada vez maior de categorias de profissionais das mais diversas 

camadas sociais. No interior dessas burocracias instaladas nos aparelhos estatais (instituições 

de caráter político, social, jurídico etc.), reproduz-se igualmente a fragmentação no âmbito da 

decisão-execução até mesmo no seio do trabalho intelectual, predominante nesse tipo de 

instituição. Segundo Campos, 

 
 “a proliferação burocrática estende continuamente a todas as esferas da sociedade a 

separação entre o indivíduo e os instrumentos de produção e administração, de 

maneira que para trabalhar e viver as pessoas têm que se empregar em burocracias 

que dispõem daqueles instrumentos”. (Campos, 1966, p. 9) 

 

Analisando o padrão de intervenção estatal na economia brasileira, o sociólogo 

Abu-El-Haj (1992) aponta o significativo crescimento do emprego público como tributário 

das necessidades de planejamento e investimento público. Essa tendência, diz o autor, é 

atribuída à expansão do Estado, ao papel de regulador econômico que assumiu e à posição 

empreendedora definida pelo Decreto-Lei 200/67. Os dados apresentados ilustram esse 

crescimento: em 1970 o volume de empregados do setor público, nos níveis federal, estadual 

e municipal era de, aproximadamente, 29 milhões; passando em 1980 para 3,3 milhões. Em 

1989, somente nas empresas estatais os assalariados chegavam a 632.900 e a administração 

direta somava 750.000 funcionários. 

Um aspecto relevante a ser considerado é que ao lado dessa ação intencional do 

Estado em expandir também a oferta de emprego nos aparelhos da burocracia estatal, a 

política do empreguismo, tão cara aos processos eleitorais brasileiros, constituiu-se um dos 
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fatores também concorrentes para o crescimento do número desses assalariados. Essa prática 

foi largamente utilizada aqui no Estado por ocasião das eleições para governador em 1982, 

conforme Abu-El-Haj (1992). Na época, o governador Manoel de Castro contratou 60.000 

novos funcionários, elevando de 90.000 para 150.000 o número de empregos públicos no 

Estado. 

Considero relevante o estudo dessa categoria social que trabalha nas instituições 

do Estado – os servidores públicos. O seu papel na estrutura do Estado e na formação e 

proliferação das burocracias, a sua ambiguidade de classe, as relações político-ideológicas de 

dominação/subordinação a que está submetida, entre outras. 

Interessa-me, entretanto, eleger uma fração dessa categoria social como um dos 

sujeitos deste estudo, não somente porque vivi a ambiguidade de estar técnica no órgão 

central de uma instituição do Estado – no caso, a Secretaria de Educação – e ser professora na 

escola pública, mas também porque a condição de ‘estar técnica’ me permitiu transitar em 

dois níveis distintos do trabalho intelectual: o do planejamento e o da execução (divisão 

dentro do próprio trabalho intelectual – por oposição a manual que caracteriza a função do 

“técnico”). 

Isto possibilitou a percepção de que esses sujeitos chamados técnicos têm um 

papel importante para o funcionamento da máquina, para a reprodução das ideologias do 

sistema, assim como apara a sua contestação. Serviu para aguçar, hoje, um questionamento 

sobre os limites e as possibilidades do saber e da prática dos técnicos na instituição. 

O cotidiano da instituição revela que há uma predominância do caráter 

dominação/subordinação nas relações que ocorrem no seio da instituição, e que dependendo 

da correlação de forças em muito determinada pelo saber de alguns, de grupos ou mesmo de 

indivíduos isolados, esse caráter é mais ou menos explícito. Por outro lado, percebe-se que 

existem técnicos que tentam ir mais adiante, assumem iniciativas mais ousadas, de caráter 

contestatório, dando um rumo diferente aos trabalhos institucionais. São técnicos, às vezes 

grupos de técnicos, que têm uma concepção e uma prática que não se restringe ao espaço 

institucional. 

Percebo a existência de um campo de relações onde se alternam 

dominação/subordinação e também resistência. Os técnicos, em sua grande maioria, não 

constituem um coletivo orgânico dentro da instituição, fragmentados estão não somente em 

seu saber como no exercício do fazer. Por outro lado, a instituição não é um ente diabólico, 

dotado de vida autônoma e eternamente de vigília para exercer seu domínio absoluto sobre os 

técnicos e demais servidores públicos. Assim, nem os “técnicos” são meros técnicos, 
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manipulados e dominados pela lógica do Estado capitalista (embora reafirme a presença nítida 

de um processo de alienação na atividade do “técnico”) nem estão imunes e acima das 

relações de dominação existentes no interior do Estado. 

Considero os técnicos como trabalhadores intelectuais que não têm (e nem 

poderiam ter) um saber e uma prática neutros. Não são apolíticos (como alguns se dizem 

ainda); são sujeitos que pensam e trabalham numa trama de complexas relações onde se 

definem a todo o momento posições políticas, e onde “não tomar partido” é assumir um 

“partido”. 

A análise de Campos, situada no seio das organizações burocráticas, incide mais 

particularmente no que ele chama de “operário de gravata”. Diz que a questão de identidade 

de classes é bem mais complexa devido à grande diferenciação que permanece dentro dessa 

categoria, compreendendo: 

 
“desde o gerente de uma grande empresa industrial ao datilógrafo de uma repartição 

pública, ou como sugere Dahrendorf, desde os mais altos cargos com poder de 

decisão aos mais humildes com a simples atividade de execução, passando pela 

categoria dos “técnicos”. (Campos, 1966, p. 11) 

 

E questiona se realmente esses meros empregados, puros burocratas e técnicos, 

constituem uma classe distinta e suficientemente delimitada. 

Para Stavenhagem (1971) sempre haverá agrupamentos que não pertencem a 

nenhuma das parelhas de classes em oposição como burguesia/proletariado, grandes 

latifundiários/trabalhadores agrícolas: 

 
“se uma categoria social não se encontra em oposição estrutural a uma classe, mas 

ocupa sob todos os pontos de vista uma posição intermediária, então não é uma 

classe, mas apenas uma fração, uma camada ou simplesmente uma categoria 

intermediária”.  

 

Ressalta, porém, que essas camadas não constituem elementos estruturais 

independentes da sociedade, são modeladas pelas circunstâncias econômicas concretas e seus 

membros tendem para uma ou outra das classes em oposição. Em relação especificamente à 

tecnocracia, ou classe tecnoburocrata, Stavenhagem afirma que é uma camada específica da 

burguesia no sistema capitalista. 

Em Poulantzas (1985), os técnicos constituem o “pessoal do Estado”. Fazem parte 

daquela camada de trabalhadores assalariados não manuais que, embora guardando 

atualmente uma carta identidade com os trabalhadores manuais – “assalariada, despossuída 

dos meios de produção, sujeita à maioria das restrições a que estão submetidos os operários” 

(Campos, op. cit., p. 10) – é reconhecida por uns como “uma nova classe média”, por outros 
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como “uma categoria social” ou como “o setor desta massa distante da produção econômica”. 

(Löwy, 1979, p. 1) 

Löwy, ao tratar sobre os intelectuais, situa-os na estrutura social não como uma 

classe, mas como uma categoria social. A sua definição não é dada “por seu lugar no processo 

de produção, mas por sua relação com as estruturas extraeconômicas da estrutura social”. E 

introduz uma distinção clara entre os burocratas e militares e os intelectuais que 

compreenderiam grupos como os de escritores, artistas, poetas, filósofos, sábios, 

pesquisadores, publicistas, teólogos, certos tipos de jornalistas, certos tipos de professores e 

estudantes etc. Enquanto os intelectuais se definem por sua relação com a superestrutura 

ideológica; os burocratas e militares se definiram por sua relação com o político. Especifica 

ainda que os intelectuais constituiriam “o setor criador” de uma massa mais ampla de 

“trabalhadores intelectuais que inclui as profissões liberais, os empregados, os técnicos etc.”. 

(Löwy, op. cit. p. 1) 

Referindo-se aos intelectuais dentro da perspectiva colocada anteriormente, Löwy 

mostra que a tendência dessa categoria social, “por não estar acima das classes, é ser atraída 

por uma das classes em luta – burguesia, proletariado, às vezes, campesinato – ou então pela 

classe que lhe é mais próxima: a pequena burguesia”. (Löwy, op. cit. p. 1).  

Esta rápida reflexão sobre a origem ou o lugar de classe desses técnicos, aqui 

reconhecidos como intelectuais, conforme a classificação de Löwy (1979), remete à questão 

de como as contradições de classe atravessam a estrutura do estado e se expressam nas 

“divisões internas no seio do pessoal do Estado”. (Poulantzas, 1985, p. 177). Este autor 

reafirma também a condição de categoria social ao “pessoal do Estado”, advertindo, porém, a 

sua não independência em relação às classes. Afirma que o pessoal do estado detém um lugar 

de classe que está relacionado: 

 
 “à sua situação na divisão social do trabalho, tal como ela se cristaliza no arcabouço 

do Estado (inclusive sob a forma de reprodução específica da divisão do trabalho 

intelectual/trabalho manual no próprio seio do trabalho intelectual, concentrado no 

Estado): incumbência ou lugar de classe burguesa para as altas esferas desse pessoal, 

pequena burguesia para os escalões intermediários e subalternos dos aparelhos de 

Estado”. (Poulantzas, op. cit.: p. 177 e 178) 

 

Identifico pelas análises e reflexões empreendidas neste tema que há diferença 

entre os trabalhadores técnico-científicos que estão inseridos na divisão do trabalho dentro da 

indústria capitalista, ocupando a posição de trabalhadores intelectuais (com funções de 

direção, controle, concepção) daqueles que estão atuando nas organizações do Estado. 

Diferença que se evidencia em função das relações sob as quais os trabalhadores são 
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organizados. A distinção que Marx (1968) assinala entre trabalho produtivo nos ajuda a 

compreender, em parte, essa diferença. Por trabalho produtivo Marx designa trabalho 

“contratado pelo Capital no processo de produção, com o objetivo de criar Mais-Valia”, 

portanto, tendo em vista o lucro. Os trabalhadores e técnicos na indústria zelam pela eficácia 

desse processo diretamente. 

O trabalho improdutivo seria o trabalho assalariado que não é produtivo. Situam-

se aqui aqueles trabalhadores intelectuais mais distantes do processo de produção econômica, 

por exemplo, os servidores do Estado. A condição de assalariados sujeitos à exploração e a 

identidade de suas reivindicações com a dos trabalhadores em geral têm conferido a esses 

funcionários a denominação de trabalhadores, em especial aos da educação. Por serem 

trabalhadores não manuais, alguns segmentos de trabalhadores intelectuais têm assumido a 

posição de trabalhadores, ainda que não diretamente vinculados ao processo de produção de 

mais-valia. Essa identidade com os trabalhadores da produção não é assumida por todos os 

estratos que compõem essa categoria social. 

Além de reproduzir em seu interior a divisão social do trabalho capitalista, 

demarcando com precisão os trabalhadores manuais dos intelectuais e introduzindo, inclusive, 

outras subdivisões dentro do próprio trabalho intelectual (nas instituições há os que planejam, 

os que executam e os que avaliam), o Estado reproduz e inculca a ideologia dominante, cuja 

função é:  

 
“constituir o cimento interno dos aparelhos de Estado e da unidade de seu pessoal. 

Esta ideologia é precisamente a do Estado neutro, representante da vontade e do 

interesse geral, árbitro entre as classes em luta, [...] da justiça social e da “igualdade 

de chances” entre os cidadãos, do restabelecimento de um “equilíbrio” em favor dos 

“fracos” etc.”. (Poulantzas, 1985, p. 179 – grifo do autor) 

 

Esses intelectuais estão inseridos, entretanto, numa rede de relações político-

ideológicas tanto com o poder político do Estado quanto com as lutas decorrentes das 

contradições e posições da pequena-burguesia em suas relações com as classes dominantes. 

Isto porque a luta de classe também está presente nas instituições do estado. 

O Estado e as instituições que o legitimam é perpassado pelas lutas de classes ou 

de frações de classe e por todas as suas contradições. Em razão disso, há limitações concretas 

no processo de politização do pessoal do Estado. Para Poulantzas: 

 
“mesmo quando as posições de classe repercutem no seio do pessoal de Estado 

através de uma politização direta e mais nítida desse pessoal, isso é sempre 

encaminhado por vias particulares, em razão da maneira própria pela qual a divisão 

social do trabalho se reproduz no seio deste ou daquele aparelho de Estado, mas em 
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razão igualmente dos mecanismos ideológicos no seio dos aparelhos”. (Poulantzas, 

1985, p. 179) 

 

Com base na afirmação de que os trabalhadores intelectuais que estão nas 

instituições não são meros servidores do poder e da burocracia estatal, e que podem se 

reconhecer como sujeitos políticos, por isso educadores, levanto a hipótese da possibilidade 

de estes trabalhadores lutarem por uma concepção e um projeto de educação político 

vinculados, como afirma Damasceno (1990, p. 29) “à dialética de classes: que tem um papel 

(importantíssimo) na reelaboração do saber da cultura e da visão de mundo do grupo onde a 

educação se insere e que vê na ação pedagógica um papel na formação das relações de poder”. 

Nesta perspectiva, caberia refletir sobre estes trabalhadores como categoria de intelectuais 

orgânicos? E enquanto tal, investigar de que modo expressam seu saber e desenvolvem suas 

práticas na instituição?  

Gramsci entende o intelectual como “representante da hegemonia”, ou 

“funcionário da superestrutura”, o “criado do grupo dominante”, aquele que “assegura o 

consenso ideológico (comando + hegemonia) da massa em torno do grupo dirigente, que 

serve de elo entre a superestrutura e a infraestrutura”. (Macciocchi, 1980, p. 188). Distingue 

ainda intelectuais tradicionais “no sentido em que estão vinculados a uma classe tendente a 

desaparecer” de intelectuais orgânicos “em relação a classe em nome de quem eles assumem 

ativamente as funções de direção”. Segundo Macchiocchi (1980), os intelectuais propriamente 

ditos (os professores, jornalistas, educadores, padres, funcionários dos sindicatos e dos 

partidos) teriam a missão de garantir a hegemonia da classe dominante ou de definir e 

organizar a reforma moral e intelectual, em suma: de adaptar a cultura à sua função prática; 

estes estariam no nível do consenso espontâneo; os intelectuais situados no nível do aparelho 

estatal político, administrativo, judiciário, militar, assumem funções repressivas. 

Esses intelectuais tanto podem se vincular ao poder dominante, das classes ou 

frações no poder, reforçando sua hegemonia sobre as demais classes como podem também, 

dependendo de seu grau de politização, ligar-se às classes dominadas, propiciando tanto o 

fortalecimento de sua hegemonia como os elevando à condição de intelectuais da nova classe. 

Nesse último sentido, eles serão intelectuais orgânicos da classe revolucionária.  

Nem exatamente ‘revolucionários’ nem ‘agentes natos do poder dominante’ e de 

seus interesses de classe. Entre os técnicos que vêm trabalhando junto às organizações dos 

assentados, envolvidos por força das circunstâncias ou por opção deliberada, com os 

caminhos e descaminhos da reforma agrária no Estado, é possível identificar intelectuais 

orgânicos’ de cada classe ou fração de classe. 
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Na SEDUC, por exemplo, os técnicos que se envolveram com o trabalho voltado 

para as áreas assentadas, em sua grande maioria, apresentavam uma história pessoal de 

participação em movimentos sociais e políticos, para além de seu trabalho na instituição. 

Nas outras instituições – INCRA, SEARA, IDACE, EMATERCE – com atuação 

predominante na questão agrária e agrícola, os técnicos que demonstravam um compromisso 

maior com as lutas dos assentados, eram os mesmos que participavam do apoio às ocupações 

dos assentados nos órgãos da capital, que ajudavam os movimentos sindicais no campo, que 

se envolviam, além do estabelecido pela instituição, nos problemas organizativos das 

associações e cooperativas. Eram estes mesmos técnicos que tentavam reformular e avaliar as 

práticas da ‘assistência técnica’, marcada não raras vezes por práticas autoritárias e 

intervencionistas nos processos organizacionais dos camponeses, características do 

assistencialismo técnico de algumas instituições. 

Na implementação do Programa de Apoio nas áreas, uma nova característica 

marcou a assessoria técnica. De um lado, a grande maioria dos técnicos selecionados não 

provinha de instituição pública, embora os elaboradores da proposta oficial pertencessem às 

instituições promotoras e financiadoras. Inclusive, alguns deles haviam prestado serviços de 

assistência técnica aos assentamentos por meio do INCRA ou da Comissão Estadual de 

Planejamento Agrícola (CEPA - órgão extinto). De outro lado, a proposta de assistência 

técnica evoluiu para uma concepção de cooperação técnica, deixando seu caráter 

assistencialista e assistemático, com o qual os assentados estavam habituados a ‘conviver’. 

O modelo de assistência técnica, patrocinado pela extensão rural tradicional, 

reforçava uma relação vertical entre técnicos e pequenos produtores. Da parte dos técnicos, 

detentores do saber/poder e legitimados pela instituição, reproduzia-se uma assistência 

técnica, aparentemente neutra, geradora de dependência nos produtores, que lhes retirava ou 

negava a capacidade de pensar e fazer, marcada por uma postura paternalista ou de 

dominação. Da parte dos camponeses, submissão ao saber dos técnicos em detrimento de seu 

saber de experiência ou mera acomodação como forma de resistência, visando à preservação 

de sua autonomia longe do alcance dos técnicos. Importa acentuar que se está diante de uma 

relação na qual transitam, de lado a lado, interesses diferenciados que relativizam ou 

‘dialetizam’ a posição dominação/submissão. É evidente que quanto menos organizados 

estiverem os produtores mais submetidos estarão às práticas clientelistas, autoritárias e 

negadoras de sua subjetividade. Da mesma forma, um profissional para quem a reforma 

agrária “é apenas um instrumento jurídico que normatiza uma sociedade em transformação, 

sem conseguir apreendê-la, em sua complexidade, em sua globalidade, não pode em termos 
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concretos comprometer-se com ela, ainda que ideologicamente a aceite” (Freire, 1983, p. 21 e 

22), e, por extensão, cooperar com os seus principais sujeitos: os camponeses. 

O que se esperava dos dezenove técnicos selecionados para assessorarem as áreas 

de assentamento dentro do Programa de Apoio? Pretendia-se que desenvolvessem um 

trabalho essencialmente educativo; sua atuação deveria se concretizar como um trabalho 

muito mais de cooperação técnica, numa relação horizontal, na qual seriam preparados e 

formados novos quadros técnicos, a partir dos próprios produtores e para apoiar suas 

organizações. 

E quem eram esses técnicos? Examinando suas condições de classe, pode-se dizer 

que pertenciam, quase todos, à classe média. Dos dezenove técnicos, onze possuíam curso 

superior, sete tinham apenas nível médio e um cursava faculdade. Desse conjunto, apenas três 

apresentavam experiência de trabalho junto a organizações associativas de assentados; outros 

dois (técnicos agrícolas) haviam assessorado cooperativas agrícolas, fora de assentamentos. 

Os demais, todos com experiências pontuais de trabalho nas áreas de habilitação e cursos 

diversos de aperfeiçoamento no currículo. 

Para a maioria desses técnicos, o compromisso com a reforma agrária e com a 

realidade dos assentados se resumia a um vago discurso e se restringia ao cumprimento estrito 

das tarefas requeridas pelo Programa em sua área profissional. Por não terem vivenciado 

qualquer prática de assistência ou assessoria técnica às áreas, talvez isentos dos “vícios” 

característicos da extensão rural (a maioria não assumia a postura de “especialistas”, donos da 

verdade e do saber, a ser doado aos ignorantes e incapazes). Em certos momentos, entretanto, 

apesar das boas intenções, deixavam-se levar pela tentação tecnicista, e para “ganhar tempo”, 

dedicavam-se a substituir saberes, conhecimentos e procedimentos já consolidados pelos 

camponeses por outros que eles consideravam mais adequados e eficientes. Perdia-se ou se 

reduzia a possibilidade de confrontar saberes e práticas, gerar novos conhecimentos e novas 

práticas, construindo um contexto de aprendizagens mútuas e, em especial, de apropriação de 

novas tecnologias que agregassem maior conhecimento ao já dominado pelos camponeses em 

sua história de vida e de produção/reprodução de sua existência. 

Alguns técnicos surpreenderam pelo compromisso profissional e político que 

imprimiram no exercício de suas funções, como já foi assinalado no item anterior. 

Compromisso este que se aproxima de uma concepção freiriana, pois não pode nem deve ser 

entendido “como um ato passivo, mas práxis-ação e reflexão sobre a realidade – inserção 

nela, o que implica indubitavelmente um conhecimento da realidade”. (Freire (1983). Isso 



151 

 

implica que no compromisso do profissional está a exigência de seu constante 

aperfeiçoamento, de superação do especialismo estreito, da mitificação da técnica.  

Nas relações que se efetivaram entre técnicos e pequenos produtores rurais, ao 

longo das ‘idas e vindas’ do Programa de Apoio, pode-se afirmar que o movimento 

contraditório da realidade ali vivida tornou possível a criação de práticas e saberes mais 

comprometidos com a efetivação da reforma agrária no Estado. Num contexto de 

contradições, descontinuidades, distanciamento entre discursos institucionais e pouca 

efetividade no campo conceitual e operacional do Programa, expressaram-se encontros e 

desencontros entre técnicos e camponeses assentados. Ambos foram sujeitos de uma 

caminhada comum, na qual, porém, predominou a clareza de propósitos dos camponeses de 

seu momento histórico na luta pela reforma agrária, balizando as trilhas percorridas. Os 

resultados, com efeito, podem não ter sido os previstos nos discursos institucionais e, talvez, 

nem nos propósitos mais acalentados pelos assentados, mas se fortaleceram nos processos 

vividos como sujeitos de sua história de luta pela terra e como sujeitos capazes de interferir na 

condução de sua organização. 

5.2 Pequenos produtores rurais e técnicos: a relação saber/poder 

O desafio a ser enfrentado nesta parte é o de analisar o modo como se 

estabeleceram as relações entre os pequenos produtores rurais assentados e os técnicos, no 

período de desenvolvimento do Programa de Apoio, com o intuito de apreender os saberes e 

as práticas que aí se expressaram, se confrontaram ou se complementaram. Tentar-se-á captar, 

também, os vínculos que esses saberes e práticas expressaram com o poder, ou melhor, de 

como este se materializou, enquanto micropoderes nesses diferentes saberes e nessas práticas. 

Para realizar esta empreitada, recorro às minhas observações do cotidiano do assentamento; 

das relações entre os técnicos e, destes, com as direções das cooperativas locais e da direção 

da CCA; dos técnicos com os assentados e, destes, com as instituições financiadoras; 

tentando, entretanto, direcionar o olhar para a relação central: camponeses e técnicos. 

Com base nesta análise, busco respostas possíveis para as questões centrais que 

orientaram este trabalho, formuladas na introdução. Em síntese: construiu-se uma prática 

educativa nas relações entre pequenos produtores e técnicos? Nessas relações, produziu-se 

uma metodologia de troca de saberes, ou apenas saberes/poderes foram confrontados? O 

processo contribuiu para fortalecer a identidade política e social dos assentados? Algumas 

dessas respostas foram sendo anunciadas ao longo dos capítulos trabalhados anteriormente, 

em especial, no item 3. 
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Considero importante reafirmar, a partir das reflexões até aqui elaboradas, que a 

compreensão do processo de produção e sistematização do conhecimento e dos saberes dos 

camponeses e técnicos tem como pressuposto a práxis enquanto sua mediação fundamental. A 

práxis é, portanto, um movimento realizado pelo homem na busca de sua autoconstrução; 

movimento que implica duas dimensões complementares entre si: ação e conhecimento. Estas 

duas dimensões “manifestam-se como os dois movimentos constitutivos da práxis humana e, 

por isso, num processo de mútua mediação. [...] A ação aparece, então, como expressão do 

conhecimento e o conhecimento como interiorização da ação”. (Oliveira, 1987, p. 37). O 

processo de produção da existência humana e, por conseguinte, do conhecimento é, também, 

um processo coletivo, histórico e social, fruto das práticas e dos saberes produzidos, 

incorporados e transmitidos por meio da educação e da cultura. Há, portanto, uma profunda 

vinculação entre a educação e a cultura com o processo de produção da existência do homem, 

ao mesmo tempo em que se estabelece uma estreita relação entre a educação e 

conhecimento/saber no interior da práxis social. 

Em se tratando dos camponeses, ao analisar o processo de produção de suas 

condições de existência material e social, pode-se identificar que o conhecimento e os saberes 

que detêm são a síntese de um rico e complexo aprendizado, gestado fundamentalmente na 

prática produtiva e política. E esse aprendizado reveste-se de uma dimensão educativa. 

Procurei confrontar essa percepção com as representações que os próprios camponeses têm a 

respeito de como produzem seu saber.  

Para um dos assentados, o saber se gesta no contexto das diferentes necessidades 

que enfrenta em sua luta pela vida e trabalho, como se pode constatar na fala a seguir: 

 
“Primeiro, vem a questão da necessidade. A necessidade de fazer uma nova broca na 

mata, a necessidade de continuar aquele fruto cultural que ele gostou, porque a terra 

ali era boa, ele quer continuar explorando aquela terra. Segundo, vem a questão de 

aumentar essa produção, porque a família vai crescendo. Quer dizer, já vem a 

história desde o pai dele, primeiro já tinha esse conhecimento de fazer do jeito aí. 

Além das necessidades, vem a questão das informações que ele vem pegando, do 

pai, do rádio, de uma pessoa que chegou mais entendida, mesmo que ele não 

concorda de momento”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

Complementa esse mesmo assentado, dizendo que até com os erros de uma 

determinada orientação técnica dada se adquire saber: “o companheiro tomou como exemplo 

aquilo de jamais concordar com tudo que o técnico diz e colocar a experiência dele lá no 

momento”. 

Neste discurso, percebem-se duas dimensões fundamentais do processo de 

produção do saber: a questão da necessidade, demandando uma intervenção concreta do 
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homem no mundo, no sentido de transformá-lo para a satisfação de suas necessidades vitais. 

A outra dimensão é a da comunicação, realizada no processo de interação do homem com os 

outros homens: é o saber acumulado e transmitido de geração a geração, são os saberes 

veiculados pelos meios de comunicação, são os saberes produzidos nas práticas (des) 

educativas da extensão rural, por exemplo. Em suma, no seu discurso há uma consciência 

clara da fonte de produção do seu saber, a noção da importância da experiência, é um 

elemento estrutural da formação desse saber. 

Em outro discurso, registrado em entrevista, reaparece esta noção de experiência 

como mediação concreta da noção do saber: 

 
“Acho que o camponês convive de forma muito direta com a natureza. E o maior 

mestre do homem é a natureza. Eu, pelo menos, em alguns momentos que tenho 

conseguido refletir de forma mais direta sobre a natureza, tem sido o ambiente onde 

eu adquiro mais conhecimento. Com os próprios seres, tipo abelha e outros mais. E a 

prática, o trabalho do dia a dia. E então, muitos camponeses não consegue se 

valorizar, dar o seu devido valor. É uma questão muito importante na cultura deles e 

ficam aceitando. Mas, na verdade, há uma riqueza muito grande, não se pode 

desconhecer, de conhecimento dos camponeses. Porque são pessoas que vivem, não 

apenas ouve falar. Mas convivem e praticam diretamente. Então, eles próprios 

desenvolvem fazendo as coisas; aprendem as coisas fazendo. Muitos tem um 

conhecimento muito interessante. E que muitos intelectuais não conseguem 

compreender essas questão”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

Ao abordar sobre o saber dos intelectuais, esse assentado o diferencia, mostrando-

lhes os limites, deixando implícito que a dimensão da prática não está aí presente, conforme 

se pode depreender no discurso que se segue: 

 
“... eu sempre tenho colocado, em alguns momentos oportunos, quando a gente 

encontra pessoas assim que passaram por uma universidade e se consideram sabe-

tudo, dono da razão, de todos os conhecimentos. Eu sempre coloco pra eles, até por 

conta de uma visão preconceituosa, se assumem como doutor porque adquire 

conhecimento em universidade. Não dá pra se achar que se é formado só quando se 

passa por uma universidade, mas também quando se passa por tantas dificuldades, 

que é o caso dos camponeses. E muitas vezes até brinco com alguns doutores, 

porque se eles se formaram em universidades, nós se formou em dificuldade”. 

(entrevista c/assentado dirigente) 

 

Mais uma vez, a relação com a natureza mediada pela prática emerge como a 

origem da formação de seus saberes. Os obstáculos que enfrentam para produzir sua vida e 

subsistir surgem, também, como componentes para construir outros conhecimentos. Na 

percepção deles, o saber do técnico, do “doutor”, para ser legítimo, deveria comportar essa 

dimensão conferida pela prática. Percebe-se, aqui, aquela noção de saber formulada por 

Dandurand e Olivier (1991) que “indica conhecimentos mais próximos da prática e se torna, 

no limite, o equivalente de saber-fazer [...], e se apresenta como uma prática social reflexiva”. 
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Esta dimensão do saber compreendido em sua dimensão de saber-fazer manifesta-

se com clareza neste outro depoimento, permeado por uma noção de liberdade: 

 
“Quando você começa a se sentir mais liberto, a se sentir dono da coisa, você tem 

que buscar saídas pra que você possa sair. Vou fazer até uma pequena comparação: 

você dirigir um assentamento daqueles, aonde a gente não tem grau de instrução, é 

como se a gente tivesse perdido lá dentro de uma mata. Você tá areado. Quando 

você tá areado e só quer se deitar, nunca vai encontrar saída; mas se quando você 

saber que você é que tem que encontrar solução ali, você tenta sair dali. Embora que 

você saia errando, perda tempo, mas sai, chega adonde quer. Entonce, é o mesmo 

jeito de nós que somos assentados. Quando nós criou na ideia a conquistar a terra 

pra ser dono dela, nós já tinha na nossa memória a busca de uma solução pra que nós 

tivesse uma vida melhor. Essa vida melhor seria você encontrando, mudando o 

pensamento, buscando soluções pra você cada vez mais aperfeiçoar o nosso 

trabalho. Agora, como é que você chega até ali, né? quando você começa a sair, 

quando eu começo a me movimentar, você começa a tomar novos conhecimentos. E 

se você fica parado, não vai buscar nada. Você não traz renovação”. (entrevista 

c/assentado liderança). 

 

Sob a simplicidade da linguagem do camponês, esta fala revela com muita lucidez 

o movimento do processo de construção do conhecimento. O homem situado em uma 

realidade concreta e que toma consciência dela: “perdido lá dentro de uma mata” ou como na 

outra comparação, a necessidade de “conquistar a terra”, porque não tinham a posse da terra 

(situação real), vê-se aqui, portanto, um dos movimentos da práxis: “a elevação do mundo 

objetivo ao nível da subjetividade, é o movimento do mundo para o homem”; no outro 

movimento, o homem adquire a consciência de agir sobre: “você saber que você é que tem 

que encontrar solução ali, você tenta sair dali” e o conhecimento mediando a ação, fornecendo 

seu conteúdo e inspiração: “nós já tinha na nossa memória a busca de uma solução pra que 

nós tivesse uma vida melhor”, assim, a justificativa para a ação de lutar pela conquista da 

terra. Aqui se realiza o segundo movimento da práxis – “o homem na direção do mundo, 

transformando-o pela ação, o conhecimento enquanto guia da ação”. 

O reconhecimento de que pela prática, ou da práxis social em sentido mais amplo 

e profundo, os camponeses produzem seu saber, implica considerar o lócus onde esse saber é 

produzido. No caso dos pequenos produtores rurais assentados, como já assinalei, o modo 

como se organizam para produzir suas culturas, para comercializá-las, envolve todo um saber 

próprio, acumulado ao longo de uma íntima convivência com a natureza, com os outros 

assentados e enriquecidos dos saberes transmitidos pelas gerações passadas. 

Por outro lado, nas áreas assentadas onde existe a organização da produção de 

modo cooperativo e onde estão estruturadas as cooperativas de produção agropecuária, como 

na Lagoa do Mineiro, coexistem tanto as formas habituais de tratar a terra (o trabalho manual, 

com arado de tração animal, o uso da enxada, foice, as queimadas etc.) como as mecanizadas 
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(o uso do trator, com implementos agrícolas, os fertilizantes e defensivos químicos, as 

máquinas moto forrageiras e moto ensiladeiras, os silos etc.). Na criação do gado, já dispõem 

de estábulos, currais e bretes, balanças para bovinos, fazem o controle veterinário das doenças 

mais comuns com remédios específicos, entre outros. A introdução de algumas tecnologias 

nas formas do cultivo, dos tratos culturais nos plantios, no cuidado com o gado caprino e 

ovino se verifica, de maneira predominante, nas atividades que fazem parte do patrimônio 

coletivo, tendo em vista também que os projetos financiadores desses investimentos 

estabelecem níveis de produtividade que precisam ser alcançados pelos produtores e que, por 

isso, necessitam de outras técnicas compatíveis com um maior e melhor desempenho de 

resultados. 

Os camponeses reconhecem que seu saber é limitado, necessita ser enriquecido 

por outros conhecimentos, para garantir melhores produtores e maiores ganhos. Tanto é que 

as suas demandas junto às instituições por uma assistência técnica de qualidade e adequada 

aos seus interesses, é um requerimento que se formula a partir do momento em que adquirem 

a posse da terra. Os pequenos produtores da Lagoa do Mineiro já têm incorporado vários 

conhecimentos técnicos, pela introdução de algumas tecnologias, resultado de orientações 

dadas por diversos assessores técnicos que por lá passaram. A questão da irrigação por 

aspersão, por exemplo, é uma delas. Embora que outros técnicos já tenham questionado a 

propriedade da utilização dessa tecnologia na cultura do coco, pelo seu alto custo financeiro, e 

por existirem alternativas mais viáveis, esses camponeses convivem, com certa intimidade, 

com essa tecnologia, apropriando-se das técnicas de instalação e funcionamento das mesmas. 

Entre os assentados que estão à frente das associações e direção das cooperativas, 

e que participam da direção da CCA, verifica-se um maior discernimento quanto à 

importância dos saberes que podem e devem ser transmitidos e apropriados, via assistência 

técnica. É nesse aspecto que expressam a possibilidade da complementaridade entre o saber 

da experiência que possuem e o saber técnico que chega até as áreas, portanto de uma ‘práxis’ 

educativa. 

No entendimento de um desses dirigentes: 

 
“não há uma coisa pronta e acabada de ambas as partes. Nem a gente pode dizer que 

vai se mudar essa situação se prestando determinado serviço na área de assistência 

técnica, ou de inovar umas tecnologias, sem ouvir, sem se aprofundar no que os 

camponeses sabem nem também os camponeses por si só consegue fazer isso. 

Então, há necessidade de se trabalhar numa assistência técnica que é o que hoje a 

gente tá trabalhando, mesmo com pessoas formadas em universidade, trabalhando 

esse processo da capacitação, aonde ele (o técnico) passe a adotar uma outra 

sistemática de assistência técnica, já que ele (o técnico) não conseguiu adquirir isso 

em universidade, que foi formado para trabalhar muito mais com os grandes do que 
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com os pequenos. Então, exatamente, tá se trabalhando esse processo aonde ele 

consiga transmitir seus conhecimentos técnicos, dentro de uma outra concepção. 

Uma concepção voltada para os pequenos. E só havendo essa participação mútua, 

essa elaboração de ambas as partes, se consegue transformar”. (entrevista 

c/assentado liderança) 

 

Se, por um lado, o saber do técnico é considerado pelos camponeses como 

limitado pela ausência de uma prática concreta e, ainda mais, por um viés político adquirido 

em sua formação técnica nos bancos da universidade (“formado para trabalhar com os grandes 

e não com os pequenos”), de outro, esses camponeses conseguem vislumbrar a possibilidade 

da interação desses saberes, mas a partir da condição do técnico reconhecer como válido 

também o saber do camponês e se dispor a trocar saberes. Um dos dirigentes faz uma 

afirmação categórica neste sentido: 

 
“É impossível se conseguir qualquer mudança nesse processo, se não passar por esse 

processo aonde o profissional vá lá também adquirir esse conhecimento e somar esse 

conhecimento justamente com o produtor. [...] Ninguém sabe tudo, ninguém pode 

admitir que não sabe de nada. Então há uma riqueza de conhecimento que tem de ser 

distribuída, tem que ser partilhado de ambas as partes, tem que ser melhorado de 

ambas as partes, para haver de fato uma transformação”. (entrevista c/assentado 

dirigente) 

 

Há uma compreensão na fala desses camponeses assentados de que existe uma 

diferença marcante entre os saberes dos técnicos e dos camponeses. Grzybowski (1987) ao 

abordar a questão da existência de uma racionalidade diferenciada, subjacente a esses saberes, 

diz o seguinte: “o saber do camponês tem sua própria lógica, sua razão de ser, decorrente das 

possibilidades e experiências acumulada em sua luta pela própria reprodução. É um saber 

experimental, um conjunto de práticas mais que explicações”. O saber dos técnicos tem outra 

lógica: “É um saber sistematizado fruto de um conhecimento científico, que engendra um 

conjunto de normas e explicações gerais, mais do que práticas particulares e específicas. E é 

um saber obtido fundamentalmente através de práticas educacionais explícitas”. 

Na ótica de um dos camponeses e dirigentes da Cooperativa, a percepção das 

diferentes lógicas de saberes é formulada da seguinte forma: 

 
“Eu acho que o técnico tem um conhecimento mais amplo, né? Ele tem 

conhecimento, uma técnica, no sentido de um avanço. O assentado, ele tem o 

conhecimento de uma prática que vem executada dentro de seu tempo. Entonce, o 

técnico tem a sua experiência, o assentado tem outra. O assentado sempre impõe a 

experiência dele. Mas o técnico, ele tem que ser preparado pra ele poder 

conscientizar o assentado. E ele mostrar coisa prática. Se ele só dizer: olha, faça 

isso, e ele não pôr em prática, mostrar franco o que ele tá querendo que os 

assentados se tornem, aquilo seja realidade, ele vai ter suas dificuldades. [...] Os 

assentados desconfia, e por quê? Porque o técnico não fez, não demonstrou. O 

assentado acredita no que ele faz todo dia e com ele, ele vê resultado. E o técnico 

coloca, mas não mostrou. Mas, já tá mudando essa forma. Agora, num tá cem por 
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cento, tamo engatinhando ainda. Mas já existe umas mudanças, pessoas já tá 

apropriando ao seu conhecimento com a técnica. E o cara mostrando, porque alguém 

fez do jeito que o técnico orientou e que mostrou resultado. O técnico pra 

conscientizar uma pessoa, ele tem que mostrar na prática. Se ele colocar só de 

pensamento, ele vai sentir uma certa dificuldade. Porque o pensamento pra prática é 

uma coisa... Por quem não tem um grau de instrução, ele vai sentir uma dificuldade 

até de entender”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

O conteúdo deste longo discurso esboça não apenas a forma como ele percebe a 

diferença entre o saber do técnico: “o técnico tem um conhecimento mais amplo, uma técnica, 

no sentido de um avanço” e o do camponês que “tem um conhecimento de sua prática, que 

vem exercida dentro de seu tempo”, mas deixa entrever a dissociação que faz entre teoria e 

prática. O saber do técnico estaria muito mais vinculado a um saber que não é demonstrado na 

prática. E só adquire legitimidade ao se tornar prática e “dar resultado”. O saber do camponês, 

ao contrário, legitima-se por ser exercido na prática, demonstrável, critério de sua validade, de 

sua verdade.  

Destaque-se ainda nesta fala o fato de que, embora o camponês manifeste sua 

desconfiança em um saber que não se traduz em prática concreta, ele reconhece que o saber 

do técnico carrega a possibilidade de potencializar um “avanço” tecnológico no saber do 

camponês, uma vez que ele não teria capacidade de produzir esse avanço individualmente. 

Desse modo, abre uma perspectiva educativa na ação do técnico, ao reservar-lhe a função de 

“conscientizar” o assentado. Interpreto este “conscientizar” como a possibilidade de o técnico, 

a partir do saber de experiência do camponês e da capacidade de concretizar seu saber técnico 

numa prática concreta, contribuir para a ampliação do saber do camponês. Essa ampliação se 

dá pela incorporação de conhecimentos técnicos, cuja intervenção concreta na realidade 

produz resultados perceptíveis. A luta por uma assistência técnica, neste sentido, não pode ser 

entendida apenas como uma exigência imposta pelos órgãos públicos e meramente assimilada 

pelos assentados. Trata-se de uma necessidade gestada na realidade concreta desses 

assentados, que compreendem que nem seu saber nem sua prática habitual são suficientes 

para garantir a produção de sua existência na atual sociedade, em condições dignas e justas.  

Percebe-se no depoimento anterior que o camponês tem discernimento de que 

“quem não tem um grau de instrução” tem dificuldade de entender uma orientação técnica, 

isto é, quem não frequentou a escola, quem não saber ler e escrever. A falta de escolarização 

entre os assentados faz parte de sua história e de seu cotidiano e está entre suas principais 

preocupações. A luta por escola junto aos órgãos governamentais tem se constituído um ponto 

de pauta recorrente nas várias mobilizações e negociações efetivadas pelos assentados. Os 

resultados têm sido sempre mínimos ou, quando muito, pontuais. Mas a escola representa para 
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eles um espaço de muito valor, no qual podem se apropriar de instrumentos estratégicos para 

a organização do assentamento – a leitura e a escrita. Entretanto, a depender do estágio em 

que se encontram esses assentados, considerando sua sobrevivência material, a urgência da 

produção como sinônimo de garantia de vida sobrepõe-se a todas as outras necessidades. 

Luta-se por escola, sim, dentro do assentamento, para conseguir “aprender a ler e escrever”, 

para se tornar “uma pessoa educada, regrada, obediente (com bons modos)”, para “subir na 

vida, ter um futuro diferente dos pais” e melhorar os ganhos, para “ajudar o assentamento a 

crescer e se desenvolver”, mas se o processo produtivo exigir a presença de jovens e crianças 

no campo, a prioridade será para o trabalho, a escola passa a ser secundária.  

A oposição de saberes entre técnicos e assentados pode se transformar, entretanto, 

na base de uma metodologia educacional de troca de saberes, conforme sugere Grzybowski 

(1987). Ao examinar as possibilidades da relação entre técnicos e pequenos produtores, 

podem se materializar duas situações excludentes, isto é: de um lado, uma situação de 

dominação/resistência; de outro, uma situação de intercâmbio, de troca de saberes, gerando 

uma complementaridade e incorporação/construção de novos saberes. 

Na primeira situação, da parte dos técnicos, sua intervenção tende a se caracterizar 

por “uma imposição de elementos do saber técnico-científico dominante, desconhecendo as 

práticas e as situações de trabalho e vida dos camponeses, não avaliando as suas necessidades 

e possibilidades”. (Grzybowski, op. cit.). Indagado sobre a questão do confronto de saberes e 

da possível imposição do saber técnico, um dos agrônomos entrevistados atribui a questão à 

formação desse técnico na universidade: 

 
“Eu diria que a entrada do técnico no assentamento já é um impacto. Dizer que não 

houve certos confrontos é negar a realidade. Primeiro, porque o nosso sistema 

educacional educa profissionais para trabalhar em grandes empresas. Isso é até uma 

contradição muito grande. [...] Vou citar o caso da Agronomia, por exemplo, forma 

agrônomos para trabalhar com gente rica, num país onde mais de 80% de suas 

pessoas são pobres. Então vem o primeiro conflito na cabeça dele: se ajustar lá 

dentro. A forma de educar de nossas universidades é a do cara chegar lá e mandar, 

ele é que é o dono da verdade. Na área de assentamento tem que haver a soma dos 

conhecimentos. Até porque é difícil você imaginar um técnico chegando dentro de 

uma área, com um mês, dois meses ou com um ano, ele possa conhecer aquela área e 

possa conhecer os problemas deles. Você fica um, dois, três anos e não vai conhecer. 

Eles são que conhecem os problemas deles”. (entrevista c/agrônomo/equipe de 

assessoria). 

 

Nas áreas assentadas, não se aceita mais esse tipo de imposição, os assentados 

manifestam sua resistência. Resistência esta que não se explica por si só, mas que vem 

entranhada das lutas que atravessaram toda uma história para garantir a conquista da terra, 
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para produzir, para reivindicar e negociar junto às diversas instituições. Resistência em face 

do reconhecimento do que são e do que querem como pequenos produtores rurais. 

Diante de questões sobre essa temática, que objetivavam investigar junto aos 

assentados como e em que situações eles reagiram à imposição de saberes/conhecimentos por 

meio da assistência técnica, um dos assentados e liderança do MST assim se pronunciou: 

 
“porque, às vezes, as coisas são impostas e ele resiste, é escaldado por isso. Então 

ele tem a resistência mais por isso, porque é imposta, é chegada de momento, não é 

discutida, não é aprofundada pelas organizações dos trabalhadores. Muitas vezes é 

um pacote que vem de cima, fora da realidade social, econômica e cultural daqueles 

companheiros que vivem na comunidade, então aí tem resistência na hora. Mas se 

essa inovação que vem é discutida, é aprofundada, é vivenciada por ele durante 

aquele processo, não é imposta, a gente aceita”. (entrevista c/assentado 

liderança/MST).  

 

Este camponês exemplifica uma situação de resistência, ao analisar uma das ações 

governamentais na área agrícola: 

 
“Tem a resistência, por exemplo, a ‘Hora de Plantar’ do governo do Estado. Aquilo 

é o próprio absurdo para nós. É uma questão técnica primeiro, e é também uma 

questão política. Porque eles querem mandar, porque têm o controle da FUNCEME 

que diz que não chove numa região e outra chove, e pra nós já temos perdido tanta 

produção e tantas por causa do termômetro da FUNCEME que pra nós não funciona. 

E depois isso se torna uma questão política, porque a gente sabe que é um pacote 

que ele quer implantar no Estado, que foi apenas discutido por um grupo político de 

técnicos e não foi discutido na base com os sindicatos, com o MST... Foi discutido 

com os técnicos viciados da EMATERCE e da SEARA”. (entrevista c/assentado 

liderança/MST). 

 

Tem-se, é verdade, que relativizar um pouco esta afirmação, vez que nessas 

instituições não apenas existem técnicos “viciados”, ou seja, descomprometidos com a 

organização produtiva dos pequenos produtores. Ilustra esta questão do compromisso dos 

técnicos a fala de um agente que esteve no BNB para apoiar a administração do Convênio 

CCA/BNB, ao afirmar que o Convênio se materializou muito mais pela ação concreta de 

alguns técnicos do que propriamente pelas instituições convenentes. Por outro lado, a 

resistência dos camponeses manifestada em relação à “Hora de Plantar” parece ambígua. Os 

trabalhadores criticam o Programa, porém reviram mundos e fundos para conseguir recebê-

las. Porém, mais ambíguo é o governo. Fui testemunha das seguidas vezes que os assentados, 

através da CCA, negociaram junto à SEARA, a entrega centralizada de todas as sementes 

destinadas aos assentamentos por parte do Governo, a fim de que a distribuição pudesse 

chegar no tempo exato de plantar. Às vezes, pela própria burocracia dos postos regionais e 

falta de infraestrutura para agilizar a entrega nos locais mais distantes, as sementes chegam 

com muito atraso às áreas; perde-se o período do plantio e, o que é mais grave, não se tem 
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onde acondicioná-las, para esperar o novo tempo favorável ao plantio. Noutras situações, 

planta-se e a estiagem (não prevista pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos - FUNCEME) inviabiliza o cultivo. Há ainda o perigo efetivo de estes camponeses, 

por falta de alimentos, transformarem em comida as sementes selecionadas. 

É importante extrair dessa resistência (ou talvez seja mais apropriado falar em 

‘resiliência’) o seu caráter político, pois expressa muito mais o reconhecimento do saber do 

camponês como um saber válido, fundado em sua experiência, no discernimento de suas reais 

necessidades e interesses e na sua afirmação enquanto sujeitos de sua própria história do que 

meramente uma oposição. Trata-se de uma ‘resistência’ para preservação de seus valores, de 

seus saberes, e como forma de garantir a sobrevivência física, cultural e política enquanto 

classe. 

Os camponeses desses assentamentos sabem distinguir as situações onde é preciso 

estar disponível à troca e complementação de saberes, onde as táticas de dissimulação como 

técnica de sobrevivência precisam ficar mais na retaguarda. Inicialmente, quando reconhecem 

suas deficiências em certas áreas que precisam avançar, sob pena de desperdiçarem os 

investimentos tão duramente conquistados junto aos órgãos financiadores. Isto se torna uma 

questão política muito importante, quer dizer, mostrar resultados na área da produção capazes 

de reafirmar a potencialidade efetiva dos camponeses em viabilizar o processo de reforma 

agrária. Do total de recursos do PROCERA/FNE, apenas dez por cento é que são destinados 

aos pequenos produtores rurais, via Programa da Terra. Se os camponeses não tiverem 

competência técnica para aplicar esses recursos, ou estes permanecerem parados, sem 

utilização, os grandes e médios produtores conseguem redirecioná-los para atendimento aos 

seus interesses, mesmo já tendo sido beneficiados com noventa por cento dos mesmos. 

Depois, quando conseguem identificar na ação dos técnicos aquilo que 

Grzybowski (1987) assinala como fundamental perceberem, isto é, “os interesses que movem 

a ação dos técnicos e o modo como eles se relacionam e se confrontam com os camponeses, 

vinculando-se às suas organizações sociais e comprometendo-se com seus interesses e lutas”. 

É exatamente nesse compromisso que, extrapolando os muros das ações institucionais, 

consigo visualizar o papel do técnico enquanto um educador, um “intelectual orgânico”, capaz 

de, junto com os produtores, construir  

 
“uma metodologia educacional de troca de saberes, em que os conhecimentos e 

práticas existentes se confrontam e se transformam em novos conhecimentos e 

práticas, em instrumentos que potencializam a produção e possibilitam um maior 

espaço de afirmação dos camponeses na atual estrutura”. (Grzybowski, 1987, op. 

cit.) 
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Não é à toa que os pequenos produtores rurais lutaram para conseguir um tipo de 

assistência técnica, com direito a interferir em sua modelagem e na escolha dos técnicos. 

Camponeses de algumas áreas assentadas são capazes de formular seus interesses, 

compreender e desenhar os rumos da pequena produção coletivizada e a importância de sua 

organização na região e no Estado (no caso, as cooperativas de produção agropecuárias locais 

e a central de cooperativas, em nível estadual); enfim são sujeitos políticos capazes de 

compreender o contexto do capitalismo no campo, e lutar e fortalecer sua identidade de 

classe. Contar com técnicos e dirigentes comprometidos com os interesses dos pequenos 

produtores rurais torna-se, portanto, um dos elementos vitais para a consecução do projeto 

organização e produção dos camponeses. É nessa perspectiva que eles entendem e 

contextualizam o Programa de Apoio: 

 
“Com essa experiência técnica, com esses profissionais, que havia o seu 

compromisso com os trabalhador, essas ideias que foi aplicado, ela realmente houve 

frutos. Porque o pessoal começaram a implementar uma ideia diferente e que 

justamente nós analisamos de que nós estaria num caminho atrasado, num caminho 

errado. E com aquelas ideia do pessoal comprometido fez com que nós entrasse no 

caminho certo. Isso veio muito pelos órgãos, mas pelos profissionais que havia seu 

compromisso. Que a ideia só é boa, se ela é jogada por uma pessoa de experiência e 

que tenha compromisso, aquelas ideias que ele joga terá muito que é resultado pros 

trabalhador, mas terá pouco que é muito mais pra reforçar uma ideia dele. E a pessoa 

que tem compromisso, ele dá sua ideia pra reforçar o trabalho dos trabalhador. 

Porque quando os trabalhador reforça seu trabalho, aquela ideia cria iniciativa nova 

pra aquele grupo de pessoa que cobrou o projeto do profissional, ele também é 

resultado dele, ele sabe que alguma coisa ele passou”. (entrevista c/assentado 

dirigente). 

 

A incorporação de novos saberes, a partir da consciência da limitação dos saberes 

dos camponeses, é exemplificada neste outro discurso:  

 
“Que hoje nós temo exemplo já disso. Nós temo exemplo com o gado, com a 

genética, tão tentando a inseminação artificial; nós temo o raleamento que é uma 

coisa que não era feita. Tradicionalmente, nós derrubava toda a área e queimava. E 

hoje muitos assentamento num tão fazendo isso. Isso tem sido uma coisa discutida 

com as organizações dos trabalhador, até de tecnologias alternativas, mesmo que a 

gente não concorda com algumas delas”. (entrevista c/assentado liderança).  

 

Em todas essas falas, há um nítido reconhecimento da existência de saberes 

diferentes que diferenciam o saber/fazer do técnico e o saber/fazer dos camponeses: “O 

trabalhador tem seus conhecimentos práticos, aquele que exerce. O técnico tem o seu 

conhecimento, a tecnologia, o que ele tem ela no pensamento, mas que ele exerce também”. 

Entretanto, talvez por toda uma história de dominação “contida na prática da extensão rural, 

na prática supostamente educativa que há na relação entre agrônomo extensionista e o 
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camponês; dominação presente, também, no trabalho educativo dos que se julgam seus 

aliados” (Martins, 1992, p. 31), os camponeses assentados das áreas onde se desenvolveu o 

Programa de Apoio identificam com maior propriedade os limites do saber do técnico e 

colocam sobre ele uma responsabilidade ainda maior no sentido de contribuírem com sua ação 

para o fortalecimento do saber dos camponeses.  

É isto que se expressa nesta outra fala: 

 
“Ninguém não tem nada que não possa dar alguma coisa, né? Por mais sabido que 

um técnico seja, por mais formado que ele seja, pelo pouco conhecimento que o 

trabalhador tem, o técnico tem alguma coisa a aprender com ele, dentro daquela 

prática que o trabalhador exerce. [...] Pra tentar mudar o raciocínio do trabalhador, 

isso só é possível dentro do que eu tou falando. Se justamente o técnico entender, 

pra poder o técnico conseguir, ele tem que entender muito mais a parte do 

trabalhador, do que o trabalhador entender a parte do técnico”. (entrevista 

c/assentado dirigente). 

 

Grzybowski (1987) chama a atenção, por outro lado, que não se deve absolutizar 

o saber dos camponeses, ainda que se reconheça que a intervenção do técnico deve partir do 

reconhecimento de que “o aprendizado de novos conhecimentos e práticas só pode se dar a 

partir do que já se sabe, da comunicação entre o que se sabe e o novo, da transformação do 

sabido em novo saber”. Assumir uma postura populista em relação ao saber dos camponeses é 

desconhecer que esse saber é limitado, contraditório, heterogêneo e difuso, fruto das próprias 

contradições que atravessam o contexto político, econômico e cultural onde essas 

comunidades se inscrevem e com a sociedade com a qual mantêm relações – a sociedade 

capitalista. Esta postura presta (e tem prestado) um desserviço a esses trabalhadores, pois a 

preservação acrítica desses saberes, sem o aperfeiçoamento e desenvolvimento de práticas 

novas, segundo Grzybowski, apenas produz “uma desvantagem concreta dos camponeses na 

organização da produção e nas relações sociais em que se inscrevem”. Trata-se, na verdade, 

de oportunizar uma maior vulnerabilidade dos camponeses à ação do avanço do capital no 

campo, em especial quando se trata do pequeno produtor rural, cuja produção é facilmente 

absorvida e submetida aos interesses do capitalismo agroindustrial, ou à voracidade dos 

latifundiários. 

Em se tratando da produção do saber dos pequenos produtores rurais assentados, 

uma importante matriz – a práxis política – tem contribuído decisivamente para o processo 

educativo desses trabalhadores. O saber social que é gestado na prática política e que se 

articula organicamente à prática produtiva é um saber, que segundo Damasceno 

 
 “nasce da luta, envolvendo a construção da sua identidade enquanto sujeito social, 

as formas de organização que desenvolvem para enfrentar seus opositores de classe, 
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bem como objetivando a superação de sua situação de classe social explorada 

economicamente e dominada em termos políticos e culturais”. (Damasceno, 1992, p. 

41) 

 

Gestado na prática política, esse saber social deve ser entendido como um 

elemento organizador da consciência social que se forma no processo de construção da 

identidade coletiva do assentamento. Aliás, bem antes da terra ser desapropriada. A partir do 

momento em que os trabalhadores tomam consciência da realidade concreta em que estão 

submetidos como moradores, parceiros, meeiros e, mais ainda, na iminência de serem 

radicalmente expropriados de seu principal meio de produção – a terra, a luta emerge como 

instrumento privilegiado da conquista de seus direitos. A luta assume um caráter 

essencialmente político. A luta gera um saber político, expressão de sua consciência e tem 

uma dimensão objetiva: a ação.  

O saber político é um saber que é útil à luta, que possibilita a apropriação de 

direitos, historicamente negados aos camponeses. Tanto nas situações em que os camponeses 

já são moradores da área e têm que se confrontar com os antigos rendeiros e proprietários para 

conquistar a terra, quanto nas áreas que são ocupadas por trabalhadores sem terra que vagam à 

procura de um espaço para viver e trabalhar, forçando o processo desapropriatório, nessas e 

em outras situações a luta se inscreve com principal arma política desses camponeses. É uma 

luta dura e de respostas rápidas. O aprendizado político se organiza no processo de ocupação, 

de conquista da terra e de sua consolidação. É por isto que Martins (1992), ao referir-se ao 

saber gerado nessas lutas, denomina-o de “saber de emergência, de duração conjuntural, e 

provisória, referido às circunstâncias do confronto”. 

Este saber de emergência materializou-se em uma situação que acompanhei 

pessoalmente, poucos anos depois da desapropriação da Lagoa do Mineiro. Um clima de 

permanecia nas áreas vizinhas não desapropriadas pelo INCRA e os ditos proprietários 

continuavam a fomentar um clima de guerra permanente contra os camponeses, assestados ou 

não. O ato desapropriatório quebrou, em parte, um processo de mobilização e organização que 

integrava todas as comunidades na luta pela terra. Nesse contexto de tensão e ameaças 

permanentes, presenciei fatos e registrei depoimentos que demonstram a emergência de um 

saber de situação, determinado pela contingência de os camponeses encontrarem saídas 

rápidas e eficazes contra a ação repressora e violenta dos capangas dos proprietários, tanto nas 

áreas desapropriadas como nas localidades onde o conflito recrudescia.  

São exemplos desse saber de emergência: a assunção das atividades nos roçados 

pelas mulheres dos camponeses, como forma de favorecer o afastamento dos maridos para 
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locais ignorados, uma vez que foram ameaçados; o enfrentamento pelo coletivo das mulheres 

e crianças em confrontos com a polícia, fazendo-a recuar, em algumas situações; a tática dos 

homens de só andarem em pequenos grupos e nunca sós, o que poderia facilitar o ataque do 

inimigo; a derrubada das cercas ou dos mourões que demarcavam os limites impostos pelos 

proprietários, em surdina, assim que eram colocados; os códigos secretos que circulavam 

agilmente entre eles, quando identificavam a presença de algum pistoleiro nas proximidades 

da área ou de soldados da polícia, para proteger os camponeses visados ou para esconder as 

poucas armas de que dispunham. 

Após a desapropriação, instaurada a necessidade de organização para produzir e 

sobreviver, o assentamento se transforma, na verdade, numa grande e permanente escola 

política. No caso da Lagoa do Mineiro, o primeiro passo foi à organização da Associação, 

como forma de sustentação das reivindicações coletivas e racionalização dos recursos 

financeiros que obtiveram das instituições. Os créditos iniciais concedidos pelo INCRA 

(Crédito Fomento e Crédito Alimento) não forram rateados individualmente, mas aplicados 

em iniciativas produtivas de caráter coletivo, bem como grande parte dos outros 

financiamentos posteriores destinados à criação da infraestrutura produtiva: campos de raspa 

de mandioca, casas de farinha, miniposto agrícola, armazém, compra de veículos etc. A 

diversificação das atividades produtivas, a administração dos recursos financeiros e dos meios 

de produção demandaram a necessidade de criação de mecanismos de participação mais 

ampliados e sistemáticos, que foram fortalecidos e melhor estruturados com a fundação da 

COPAGLAM. Nessas etapas de organização, um saber político fundamental também se 

consolidou: da condição de meros reivindicadores do apoio governamental, hoje as direções 

dialogam e negociam diretamente junto às instituições governamentais do Estado e do 

governo federal, tais como o INCRA, BNB, SEARA, IDACE. Ressalta-se a presença do MST 

como elemento mobilizador e organizador dos camponeses e mediador do diálogo com as 

instituições, e um dos instrumentos de luta mais importantes na luta pela ocupação e 

conquista da terra. 

O Programa de Apoio constituiu, portanto, um dos exemplos mais emblemáticos 

da luta política dos camponeses por conquistar assistência técnica, conforme se pode constatar 

nesta fala a seguir:  

 
“Nós, da SCA, conseguimos trabalhar uma proposta de assistência técnica diferente 

e conseguimos bancar essa proposta no nível das instituições. Por isso, ela se tornou 

uma conquista dos trabalhadores, porque não foi uma coisa proposta pelas 

instituições, mas sim pelos próprios trabalhadores. E a partir daí, a gente conseguiu 

fazer várias mobilizações, pra de fato acontecer essa proposta na prática e ser 
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viabilizada pela instituição pública. A partir daí essa proposta ganhou uma 

corporação, não mais só do Estado do Ceará, mas em nível de Nordeste”. (entrevista 

c/assentado liderança) 

 

O sentido do coletivo como força política capaz de fazer acontecer se expressa 

nesta outra fala:  

 
“Nós como CCA e como assentados do Ceará tivemos a ousadia de sair na frente 

com o Módulo Experimental (do Programa de Apoio). Aonde nós não tinha receita. 

Nós passamos a implementar uma sistemática de assistência técnica aonde nós não 

tinha um modo pra gente se basear, um modelo”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

Para os assentados, pode até não ser possível contabilizar grandes ganhos 

produtivos com a implementação do Módulo Experimental, mas politicamente representa um 

significativo avanço: 

 
 “Nós conseguimos, de certa forma, consolidar o sistema (SCA) e dar uma certa 

ampliada na questão, e unificar as organizações dos trabalhadores a nível local e se 

tornar uma questão mais conjunta de ações. Conseguimos também o 

reconhecimento. Porque até então era um desafio para a instituição, quanto à questão 

da administração do Programa. A gente sabia que às vezes as instituição que tem 

toda uma estrutura em mãos, que dispõe de um aparato de profissional e tão pouco 

fazem. Eles achavam que era uma coisa pequena, mínima, mas achavam que os 

trabalhadores não tinha competência pra administrar e findou a gente dando a volta 

por cima disso e demonstrando muito mais eficiência, muito mais capacidade que as 

instituição pública que estão aí, no caso da EMATERCE e demais. [...] Hoje o 

Programa chega a nove Estados do Nordeste e mais o norte de Minas Gerais. Então 

isso é uma coisa satisfatória”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

O saber político, que assume uma dimensão de ação política, ganha amplitude na 

perspectiva de um assentado e militante da direção estadual do MST: 

 
“A gente tem muito claro o que a gente quer. A gente não quer conquistar, puxar 

para nada. A gente quer uma aliança. A gente quer todo mundo lutando, que o 

sindicato dos bancários, o sindicato dos técnicos possam lutar efetivamente pela 

Reforma Agrária. E a questão política de conquistar a Reforma Agrária que a 

sociedade busca, fazer a Reforma Agrária no campo, isso tem a ver mais com a 

cidade e mudar a sociedade. Porque eu acho assim: o povo consciente, o povo 

organizado é uma muralha invencível, como diz o Mao Tse Tung. Esse saber que 

vem da massa, vem do povo, é um saber que é direto produzido e saído ali da massa, 

ele tem poder. Porque a história está nos mostrando isso, as próprias lutas dos 

trabalhadores, as conquistas que nós tivemos, nenhum livro traduzido pelos 

estudiosos, não falam da questão dos sem terra, não falam da questão das ocupação. 

Pode até já tá falando nesse dois últimos anos, porque a luta foi pra sociedade. Hoje 

com a luta que nós tamos fazendo, que saiu da nossa realidade dos sem terra, dos 

posseiro organizado, dos minifúndios dos rendeiros, nós já conquistamos, já 

conseguimos assentar mais de 150.000 famílias no país, que hoje é uma 

representação política no país (o MST), que se senta para negociar com o presidente 

da república, que tem conquistas com o presidente, que ocupa o INCRA e tem 

conquistas. Então, esse é um saber que saiu de nós, uma necessidade que gerou um 

saber, uma organização como o MST hoje, que leva a questão da Reforma Agrária 

pra cidade, que discute a questão produtiva, a questão técnica, todas as questões que 

têm a ver com a mudança da sociedade, com a mudança de vida de milhões de 

famílias indigentes que têm no país”. (entrevista c/assentado liderança/MST) 
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Nesta fala, onde se percebe também o caráter ideológico da ação política do MST, 

emerge também a noção do saber político vinculado à questão do poder. Poder que a força da 

organização coletiva é capaz de materializar na conquista da reforma agrária e aglutinar forças 

para a mudança da sociedade pretendida por esses camponeses. 

Entre os assentados com os quais convivi em uma das áreas de assentamento e, 

também, entre os entrevistados, a noção de poder está vinculada à questão do poder político. 

Ou melhor, é, geralmente, visto na perspectiva do dominante, ou do Estado ou das classes que 

detêm o poder econômico e político. Sem dúvida, na correlação de forças com o Estado, com 

as classes dominantes (os latifundiários, os grandes produtores) os camponeses se defrontam 

diretamente com o poder político e econômico que a superestrutura detém ou as classes ou 

estratos da sociedade civil partilham. São exemplos desse confronto as lutas desiguais pelo 

acesso ao crédito, por uma política agrária e agrícola, pela comercialização de seus produtos, 

pela conquista e posse da terra dentre outros. 

Com a intenção de aprofundar a relação saber/poder na atuação dos técnicos e 

pequenos produtores rurais e investigar o que pensam os camponeses sobre essa questão, um 

deles assim formula seu entendimento: “O conhecimento leva até um certo poder; não adianta 

eu negar isso”. Ao se voltar para o saber do técnico e o do camponês estabelece uma diferença 

em relação ao domínio do poder: “O técnico, como ele se sente formado e tem uma sabedoria, 

ele se sente com certo poder”. Em relação ao camponês, diz que por ele não ter sabedoria, ele 

se acha assim menos favorecido, com pouca autonomia. E a falta de autonomia é atribuída ao 

camponês menos esclarecido e por isso com pouca consciência política. Ao passo que se esse 

camponês “é mais informado, quando ele tá mais capacitado, ele tem uma certa facilidade de 

entender, aí ele começa a obter liderança. Dentro daquela liderança que ele tem, ele começa a 

ter um certo poder, mais autonomia do que, às vezes, as pessoas menos esclarecidas”. 

(entrevista c/assentado dirigente) 

No entendimento desse camponês assentado, o fato de ele ter “ganhado o mundo 

muito cedo”, por ter se apropriado de outros conhecimentos em suas andanças, diferentemente 

do pessoal que ficou no assentamento, “isolado e escravizado”, a sua visão é mais ampla, e 

isso faz com que os demais assentados depositem muita confiança em seu trabalho: “Ele (o 

assentado) coloca sua propi confiança naquela pessoa e ele mesmo se acha como menos. Não 

é menos com o corpo, mas é menos com a ideia”. Reconhece, por outro lado, que quem sabe 

mais passa a exercer certa dominação: “Agora, que não é uma dominação física, mas sim uma 

dominação de pensamento. Até que ao vez se torne mais perigosa. Isso se dá pelo propi 
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assentado, quando eles se acha baixo de consciência”. (entrevista c/assentado dirigente). 

Pondera um pouco a sua afirmação e acrescenta que a escolha do “pessoal” (os demais 

assentados) sempre recai no mais capacitado do assentamento, porque “se você tá num 

modelo mais adiantado, não quer colocar pessoas atrasadas que não sirva e atrase justamente 

aquilo; é eles mesmo que dá esse sistema, que isso é um bom sistema”. (entrevista c/assentado 

dirigente). 

Esse camponês assentado é presidente de uma Cooperativa local. O raciocínio 

dele se fundamenta na concepção de que os assentados escolhem as pessoas mais capacitadas 

do assentamento para a direção, porque temem a entrada de um companheiro menos 

habilitado e que essa indicação provoque um retrocesso na organização. O grande problema 

que permanece, entretanto, é que a própria organização ainda não equacionou a questão da 

formação e habilitação de novos quadros para assumirem de fato a direção da Cooperativa e 

fazer o revezamento de outros assentados na condução da entidade. O problema se agrava na 

medida em que cada vez mais se fortalece quem já sabe mais, quem já vem acumulando 

informações e experiência na gestão do assentamento. A tendência é a manutenção 

prolongada de poucas pessoas com o poder de decisão e o controle dos recursos financeiros. 

Ainda que os mecanismos de participação existam na prática (como as assembleias, as 

reuniões semanais na Cooperativa e entre grupos locais), os assentados tendem a se acomodar 

e a se afastar dos centros de decisão e controle. 

Para outro assentado, que viveu intensamente o processo da luta pela terra e pela 

organização do assentamento, a relação saber/poder é vista por outro prisma. Para ele 

 
“Nem quem sabe na maioria das vezes pode: nem quem pode na maioria das vezes 

sabe. Muitas vezes, ele acha que adquire o conhecimento e que os outros não sabem. 

Aí esquece exatamente os saberes que os outros podem ter. A outra questão, o 

grande pecado está exatamente na concentração. Na medida em que você adquire 

conhecimento e que você não consegue transmitir esses conhecimentos, então isso 

resulta no caminho da falência da organização. A organização só tem vida quando 

alguém adquire e transmite esse conhecimento para os outros. Na medida em que ele 

acumula esses conhecimentos e usa como poder, então exatamente onde tá o grande 

pecado. Isso ocorre no meio da organização. É um grande desafio hoje nosso, dentro 

do SCA, quebrar essas barreiras. Até porque isso, às vezes, não é nem porque o 

companheiro quer. Ele nem se dá conta que ele está metido nesse sistema, aonde 

sempre ele encontra o mesmo esquema de poder: que é concentrar, ditar e impor as 

coisas sobre os outros”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

Este assentado, embora também vincule o poder a um maior acúmulo de saber que 

alguém, consegue inscrever essa questão na rede mais ampla das relações de poder instaurada 

pelo sistema vigente. A saída que ele vislumbra é a seguinte: 
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“uma maior participação nessa questão da decisão, é um trabalho que a gente tá 

fazendo nesse sentido. O primeiro passo: se busca a sensibilização, para a partir daí 

as pessoas se conhecerem e começar a adquirir esses conhecimentos de forma mais 

participativa e crítica, para que se consiga dar a volta por cima e começar a quebrar 

com algumas coisas que existem nesse sentido”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

A outra saída visualizada para trabalhar a questão do saber/poder, na ótica de 

outro dirigente é a capacitação: 

 
“Se existir uma capacitação pra todo mundo, nós partimos prum pensamento igual. 

Agora, é aquela coisa, sempre tem pessoas que não pensam no futuro. Ele pensa só 

no que ele tem hoje pra comer, amanhã acordar cedo pra ir trabalhar de manhã... 

Mas quando a gente pensa numa coisa mais ampla, justamente se pensa começar 

num trabalho por igual”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

A relação saber/poder ganha outra dimensão na perspectiva de um assentado 

também liderança do MST: 

 
“O saber dá poder sim. Agora isso é uma palavra genérica. Falando em geral dentro 

dos assentamentos, o saber ele só vai ter poder, se ele for um saber que tem uma 

relação assim muito clara com os trabalhadores, tem uma democracia participativa. 

Se isso tem, esse saber tem poder. [...] Posso te provar que o nosso saber é muito 

maior que é ligado mais ao povo, que é discutido, que é construído a cada dia. Que 

até o companheiro que não sabe nem fazer o nome no assentamento ele tem poder. 

Ele tem poder porque ele tá junto com outros companheiros, ele ‘tá junto com um 

grupo de famílias e ele tem poder ali. [...] Ele tem poder de influenciar na sociedade, 

dentro de sua organização”. (entrevista c/assentado dirigente e liderança/MST) 

 

Este assentado e liderança do MST admite também que o exercício do poder, 

normalmente configurado no caso dos assentamentos na pessoa do presidente das associações 

ou cooperativas, guarda um vínculo com o modelo presidencialista da sociedade capitalista “é 

o poder do presidencialismo de manobrar as decisões, de fazer, às vezes, até desvios, [...] é 

um vício, que é histórico”. Por outro lado, acredita que, em algumas áreas, já está se 

democratizando a questão do poder com a criação de algumas instâncias de participação, 

como a direção colegiada “aonde todas as discussões são feitas desde a base, desde os 

grupinhos de trabalhadores nas comissões até chegar à votação na Assembleia Geral”. 

A percepção que o técnico tem dessa questão do poder, como uma dimensão 

articulada ao saber, é assim formulada: “Não tem como negar que as lideranças maiores do 

assentamento, e podem observar em todas elas, são exatamente as pessoas que se 

sobressaíram pelo saber, embora algumas delas não sejam alfabetizadas, mas que têm um 

nível de percepção bem maior do que os outros e que conseguiram extrair informações que a 

ele permitiu até se manter no poder”. Analisa este técnico que isso está entranhado na própria 

“cultura” dos assentados, marcada pela relação de submissão com o patrão, ‘dono’ da terra, 

assim:  
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“atribuem a essa pessoa tudo aquilo que eles não conseguem resolver ou não querem 

se esforçar para resolver. Então o técnico é tentado também dentro de um 

assentamento a chegar lá dentro e manipular, ou seja, tomar as decisões, impôr as 

decisões e decidir por eles. Tem sido uma vigília nossa, enquanto coordenação, no 

retorno do Programa, para que isto não aconteça. Para que o técnico não use o seu 

saber para chegar a obter vantagem e manipular o poder”. (entrevista c/técnico) 

 

Embora aponte vagamente as causas possíveis para a exclusão de um maior 

número de pessoas do centro de decisão do assentamento: “Eu não sei se por falta de 

interesse, ou por falta de oportunidade, ou porque alguém foi mais inteligente, mais esperto do 

que outro”..., esboça sua preocupação, com o retorno do Programa, de “não deixar que isso 

cresça; e que o assentamento seja dos assentados e não do fulano de tal e não de uma pessoa 

específica”. 

Ao examinar com mais atenção o modo como se estabeleceram as relações entre 

pequenos produtores rurais assentados e técnicos na trajetória da implementação do Programa 

de Apoio, é possível afirmar que essa relação saber/poder no cotidiano do assentamento não 

sofreu impactos significativos capazes de inviabilizar o trabalho dos técnicos ou de provocar 

uma retração ostensiva dos pequenos produtores às orientações dadas. É bem verdade que em 

diversas situações (ilustrei algumas delas no item 3 deste trabalho, quando analisei a 

implementação do Programa) esses saberes se confrontaram – saber técnico x saber da 

experiência – percebia-se até certa disputa pela afirmação deste ou daquele saber. Focalizando 

atentamente a minha experiência de vida e trabalho na Lagoa do Mineiro, evoco alguns 

exemplos que expressam essa disputa de saberes: quando as mulheres que cuidavam de uma 

horta, bem sucedida e com um bom nível de produtividade, desafiavam os técnicos a 

produzirem melhores resultados na horta experimental que iam começar a construir; ou 

quando acusavam os técnicos de não terem orientado corretamente o plantio de mamão Havaí 

que, mesmo após sucessivos tratos culturais, acabou morrendo. 

O valor atribuído ao saber da experiência foi elemento determinante para o 

surgimento de certas resistências verificadas ao longo da orientação técnica. Em especial, no 

que concerne aos técnicos recém-formados. Por diversas vezes esses técnicos foram 

contestados em suas orientações, sem afetar o relacionamento que sempre ocorreu de forma 

cordial entre assentados e os técnicos. Na área vizinha à Lagoa do Mineiro, também 

beneficiária do Programa, e cujos assentados se encontravam em um nível de organização 

incipiente na produção e na gestão do assentamento, as orientações técnicas tinham uma 

repercussão muito positiva. Percebia que havia uma aceitação inconteste por parte dos 

assentados. As solicitações para os técnicos se deslocarem para essa área eram frequentes. Por 
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diversas vezes recebi, à noite, na sede da Cooperativa, que era a entidade sede do Programa na 

região, a visita de associados para discutir problemas ligados à administração daquele 

assentamento. 

Na Lagoa do Mineiro, tratava-se muito mais de elevar a qualidade dos 

conhecimentos já adquiridos, devido ao estágio avançado em que se encontrava em vários 

setores de sua organização produtiva e social, o que se deve a uma trajetória marcada pelo 

apoio de muitas instituições já haviam prestado assistência técnica na área, nos anos 

anteriores. Em muitas atividades, os sócios dessa Cooperativa já se sentiam autosuficientes. 

Diferentemente da outra área, que não vinha recebendo nenhum tipo de apoio por parte das 

instituições. Nesse assentamento, os técnicos mais aprenderam do que ensinaram, as 

oportunidades de troca de saber no âmbito da produção foram restritas. No contexto da gestão 

e da produção da Cooperativa, um dos seus dirigentes aponta como resultado positivo: 

 
“Dentro do primeiro módulo, na Lagoa do Mineiro, nós conseguimos fazer um 

trabalho naquela parte de capacitação e aonde envolvesse muito mais a comunidade 

e que o pessoal ficasse atento pra todos os assuntos do assentamento, todos sentir a 

coisa como dono. Que pra nós isso é um resultado, quando você trabalha num 

assentamento e tá todo mundo consciente da coisa, facilita muito mais o trabalho de 

quem vai gerenciar, de quem vai administrar”. 

Na área de produção nós não tivemos grandes resultados, mas a gente teve 

iniciativa. Porque também se trabalhou mais o aprimoramento na área da 

organização”. (entrevista c/assentado dirigente) 

 

Para outro dirigente, a presença das equipes propiciou “um salto de qualidade no 

assentamento, teve resultado satisfatório, com ações concretas, como na questão do 

planejamento, de elaboração de projetos (produtivos), na parte da gestão”. (entrevista 

c/assentado dirigente).  

Na avaliação do técnico da CCA, os resultados do Programa de Apoio se voltaram 

“para o acompanhamento aos projetos de créditos (23 projetos em todas as áreas para o PAPP, 

no valor médio de U$ 36.000 cada um); para um maior nível de consciência dos assentados, 

hoje o nível de organização das pessoas é outro; para a criação e fortalecimento das 

organizações”. (entrevista c/técnico). 

As práticas educativas no âmbito das microrrelações sociais se verificaram no 

processo de planejamento, nas assembleias e, principalmente, no trabalho que se faz junto à 

Comissão de Desenvolvimento Social, responsável pelos setores de saúde, educação e lazer. 

Entretanto, a construção de uma metodologia educacional de troca de saberes, de qualificação 

de saberes entre técnicos e produtores, na verdade não se efetivou, em que pese os resultados 

parcialmente conseguidos. A troca de saberes pressupõe que ambos os sujeitos possam 
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realmente estabelecer articulações entre seus saberes, num mesmo patamar, em que as 

demandas dos produtores possam ser analisadas, aperfeiçoadas e seus saberes enriquecidos 

mutuamente. As práticas educativas que efetivamente se construíram situaram-se mais no 

campo das relações entre CCA e assentados, e de seus dirigentes com o poder institucional, ou 

seja, com os órgãos financiadores: as lutas para deslanchar o Programa; as pressões para 

liberar os recursos financeiros e ampliar equipes para outros estados; as inúmeras negociações 

com dirigentes do BNB, INCRA e MAARA para garantir a aprovação das reformulações dos 

PAT em outras bases. Este aprendizado educativo e de caráter eminentemente político 

fortaleceu, de fato, a organização dos pequenos produtores rurais, cimentou as bases para as 

novas negociações da segunda etapa do Programa e permitiu-lhes dar uma feição mais 

legítima ao seu conteúdo, ao procurar imprimir-lhe a marca de seus interesses e reais 

necessidades. 
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CONCLUSÃO  

Um dos assentados que entrevistei, ao falar sobre o trabalho do técnico, dizia: “... 

se ele só colocar de pensamento ele vai sentir uma certa dificuldade, porque do pensamento 

pra prática é outra coisa...”. Esta reflexão, muito própria do senso comum, funda-se na ideia 

de que se pode isolar pensamento de prática. Neste trabalho, a reflexão realizada sobre o 

movimento de construção do real, do concreto pensado, compreende este como um 

movimento dialético, em que teoria e prática se constituem como partes indissociáveis da 

ação do homem. Entendo, por outro lado, a ênfase que o assentado imprime em suas palavras: 

é imprescindível que se conheça, apreenda e reflita sobre o real, sobre a vida em acontecendo, 

concretamente, pois é este o chão onde se funda o conhecimento, onde se gestam os saberes 

que podem modificar esse real, onde circulam e se estabelecem relações de poder. 

Constituiu intenção central de este trabalho analisar o modo como se 

estabeleceram as relações entre técnicos e pequenos produtores rurais assentados em áreas de 

reforma agrária do Estado, no sentido de explicitar o encontro e/ou confronto de suas práticas, 

seus saberes e sua articulação com a questão do poder, identificando ao mesmo tempo as 

possibilidades e os limites da construção de uma práxis educativa entre esses sujeitos e 

agentes. 

A escolha e definição deste objeto de estudo estão referenciadas sobremaneira no 

percurso prático e teórico que vivi até o momento. Assim, eleger técnicos e pequenos 

produtores rurais como sujeitos deste trabalho tem a ver com a minha experiência profissional 

no âmbito de uma instituição pública – a SEDUC – e guarda estreito vínculo com o meu 

trabalho e compromisso político com os pequenos produtores rurais assentados e suas 

organizações associativas, em áreas de assentamento da reforma agrária do Ceará. Nestes 

espaços de práticas concretas e situadas, é que foram se gestando preocupações e 

questionamentos acerca dos processos de produção, transmissão e reelaboração de saberes e 

poderes, vivenciados sempre nas relações sociais e de trabalho, que esses sujeitos 

protagonizaram. 

A reflexão teórico/prática empreendida teve como campo de observação uma 

experiência concreta – a implementação do Programa de Apoio à Gestão de Organizações de 

Pequenos Produtores Rurais – que se desenvolveu no espaço geográfico e político das áreas 

de assentamento da reforma agrária. A experiência ocorreu no período de novembro de 1993 a 

julho de 1994. O Programa foi o resultado de uma história de luta dos assentados junto a 
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instituições públicas, na tentativa de viabilizar um processo de cooperação técnico-

administrativa compatível com seus interesses e necessidades. 

Orientaram caminhos da reflexão teórico/prática para a explicitação deste objeto 

de estudo, três questões fundamentais, detalhadas na introdução desta dissertação. 

Para empreender esse esforço de análise, busquei como suporte teórico-

metodológico a contribuição de algumas categorias marxistas, instrumentos fundamentais 

para a compreensão mais global do homem como sujeito de sua história, das relações que 

estabelece com a sua realidade e entre os homens para a construção do saber, do 

conhecimento e do poder. 

1. Neste estudo, elegi a práxis como categoria central. A noção de práxis 

compreendida aqui como movimento que possibilita a unidade entre pensamento e prática. 

Trata-se de um movimento constituído por duas dimensões, profundamente articulado entre 

si: o conhecimento e a ação. O conhecimento implica, portanto, o movimento do mundo para 

o homem, ou seja, a elevação do mundo objetivo ao nível da subjetividade. A ação é o 

movimento que parte do homem em direção ao mundo. E esta intervenção prática do homem 

é orientada pelo seu conhecimento, seu saber, que é reelaborado e enriquecido na medida em 

que, por sua ação prática, ele interfere no real, transformando-o. Neste sentido, pode-se 

afirmar que a práxis é o movimento realizado pelo homem na busca de sua autoconstrução. 

Esse incessante movimento da ação humana e das suas interações com a realidade concreta 

configura a dimensão histórica do fazer-se homem e do conhecimento que produz. Por ser um 

ato consciente do sujeito que conhece, o conhecimento ocorre numa situação concreta, 

determinada histórica e socialmente. Mediação entre o homem e a realidade, o conhecimento 

se constitui, portanto, uma experiência humana.  

Nessas reflexões, aprofundadas especialmente ao longo do item 2, pude identificar 

o lugar da categoria trabalho na relação sujeito/mundo a partir da formulação de Marx como 

uma categoria antropológica (o homem é um ser que trabalha) e epistemológica (o trabalho 

cria o quadro categorial a partir de onde o real se transforma em objeto para o homem, em 

conhecimento). O homem torna-se capaz de conhecer o mundo pelo trabalho, porque existem 

duas expressões categoriais de uma única práxis humana: a práxis produtiva e a práxis 

interativa ou práxis social/intenção comunicativa. Logo, não existe um homem apenas da 

práxis produtiva ou da interação comunicativa, as duas se imbricam mutuamente. O contexto 

prático é um contexto mediatizado pela linguagem e o conhecimento situa-se na esfera da 

práxis social.  
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A reflexão sobre a práxis humana, matriz fundante do conhecimento, mediado 

pelo trabalho, permitiu, nesta investigação, analisar os saberes e os conhecimentos produzidos 

e confrontados no desenvolvimento do Programa de Apoio e nas relações que se 

estabeleceram entre os diferentes sujeitos e agentes que dele participaram, bem como nas 

relações de poder decorrentes, e considerando as diferentes instâncias de sua implementação. 

Com esta ferramenta teórico-prática foi possível examinar com mais atenção, nas 

falas e discursos dos diferentes sujeitos e agentes do processo de implementação do 

Programa, as fontes onde se gestam seus saberes e conhecimentos e qualificar suas 

racionalidades, as lógicas subjacentes e como se diferenciam na compreensão da realidade 

vivida. Permitiu, ainda, identificar os limites e as possibilidades de se estabelecer uma práxis 

educativa entre aqueles sujeitos na experiência concreta de implementação de um programa 

institucional e tendo os camponeses como sujeitos do processo. 

2. Para contextualizar os sujeitos desta investigação – camponeses e técnicos – 

julguei necessário proceder a uma reflexão sobre o campesinato (item 2), bem como situar o 

ambíguo espaço onde transitam os chamados técnicos. Apoiei-me, para tanto, na contribuição 

de autores como Grzybowski, Ianni, Damasceno, Gnaccarini, Campos, Löwy, Poulantzas, 

Gramsci, Macciocchi, Stavenhagem. 

Com base nesses autores, caracterizei os pequenos produtores rurais de que trato 

neste estudo, em situações de vida e trabalho específicas, pertencendo à classe camponesa, 

constituída esta em razão da expansão capitalista. Na agricultura, essa expansão configura-se 

como um processo contraditório, onde se combinam duas dimensões: a expropriação – que é a 

separação dos trabalhadores rurais da terra e dos meios de produção; e a exploração – que diz 

respeito à apropriação do sobretrabalho dos trabalhadores do campo. Assim, trabalho e capital 

também se antagonizam no campo, no processo de organização social das forças produtivas 

nas relações de produção. A transformação da terra em mercadoria marca, sobretudo, o 

avanço do capitalismo no campo. 

Neste cenário, situam-se os pequenos produtores rurais assentados. Embora 

tenham deixado, em tese, a condição de expropriados da terra (hoje são seus proprietários 

nominais, fruto das permanentes lutas pela posse da terra), estes camponeses permanecem em 

constante batalha pelo acesso aos meios de produção: o crédito, as sementes, os 

equipamentos, a infraestrutura para produzir e sobreviver na terra conquistada. E mesmo na 

condição de pequenos produtores, eles ainda são submetidos ao capital, na medida em que 

sofrem a crescente expropriação do produto de seu trabalho, pela comercialização do 
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excedente produzido. É através desse processo que se dá a concretização de outra face da 

penetração do capitalismo no campo – a crescente monetarização da vida do camponês. 

Esta monetarização do camponês se materializa na medida em que na fase de 

comercialização de seus produtores, o pequeno produtor tem que arcar com uma série de 

custos (ensacamento, armazenamento, fretes), fica à mercê dos preços dos produtos do 

mercado e da ação dos atravessadores. Além do que, o camponês se vê cada vez mais 

impulsionado pelo capital industrial a consumir produtos industrializados. A consequência 

paulatina desse processo é a progressiva descapitalização ou empobrecimento maior do 

camponês e a transformação de sua economia, que antes produzia valores de uso, para a 

produção de valores de troca. 

Nas áreas de assentamento, são muito visíveis as dificuldades que esses 

produtores enfrentam para produzir (em condições normalmente desfavoráveis, acarretando 

altos custos na produção) e para colocar seus produtos no mercado, em condições de competir 

em preço e qualidade. Percebe-se, também, que cada vez mais esses produtores ficam 

dependentes de mercadorias que não são produzidas por eles, para assegurar a sua 

sobrevivência: o sabão, o açúcar, o óleo, o fósforo, os implementos agrícolas, dentre outros. 

Esses estudos e reflexões, aliados a minha própria experiência de trabalho junto 

aos pequenos produtores, permitiram-me concluir que as diferentes estratégias de integração e 

exclusão, de subordinação e marginalização dos trabalhadores rurais, devem ser vistas como a 

expressão das contradições de um processo econômico e político muito complexo, que 

constitui a sociedade capitalista vigente. Há que se resgatar, portanto, as estratégias de lutas, 

de resistência e as alternativas construídas por esses camponeses para garantir seu espaço 

político e sua sobrevivência na atual estrutura do movimento social mais amplo do 

campesinato. 

Com esta compreensão é que situo os pequenos produtores rurais assentados em 

áreas da reforma agrária do Estado, cenário deste estudo. São sujeitos concretos e marcados 

por uma determinada realidade social. Nesta realidade, gestam as diferentes formas de 

confronto com os agentes do capital no campo e com o conjunto de agentes da sociedade. Nas 

áreas de assentamento, esse confronto se dá nas lutas cotidianas que os pequenos produtores 

enfrentam para se organizar e produzir. Nesse processo, vão construindo diferenciadamente 

sua identidade política, suas formas de atuação e de organização. Ao mesmo tempo em que 

sua capacidade de confronto vai sendo gestada nas lutas, constrói também um conjunto de 

saberes práticos, fruto da experiência concreta de sua intervenção na realidade. Nesta prática 
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social concreta, vislumbro a potencialidade da construção de uma práxis educativa, visto que 

carrega o germe da transformação, mesmo sob as contradições da sociedade capitalista. 

Ao examinar as formas de organização social e produtiva destes assentados, 

percebe-se uma consciência política e uma prática organizativa que orientam os rumos de sua 

caminhada. Organizados em cooperativas de produção agropecuária, explorando a terra por 

meio de um sistema que combina o trabalho individual e coletivo e vinculados ao SCA (com 

o apoio do MST), estes assentados formulam com maior clareza suas preocupações sobre o 

tipo de empresa rural compatível com seus interesses; a rentabilidade econômica de sua 

produção; e a melhoria da qualidade de vida e trabalho de seus sócios. 

Neste estudo, procurei refletir também sobre os técnicos, não apenas como 

mediadores ou agentes do poder constituído, mas também como sujeitos que circulam nas 

áreas de assentamento e que estabelecem relações sociais e de trabalho com os pequenos 

produtores rurais. Analisar os técnicos, seu papel na relação com as instituições e com os 

camponeses, significou mergulhar na minha própria história e descobrir as possibilidades e 

limitações inerentes a essa função. 

Referenciada nas reflexões de Poulantzas, Campos, Löwy, Stavenhagen, Gramsci 

e Macciocchi, tentei situar a origem de classe desses chamados técnicos. Estes profissionais, 

segundo a análise de alguns desses autores, podem ser encontrados nas burocracias estatais, 

fazendo parte constitutiva do “pessoal do Estado”, como designa Poulantzas. Trata-se de uma 

camada de trabalhadores não manuais que guardam certa identidade com os trabalhadores 

manuais, por ser também uma camada assalariada e despossuída dos meios de produção.  

Nestes autores, não há consenso quanto à identidade de classe desses técnicos, 

devido à grande diferenciação que permanece dentro dessa categoria. Assim, o chamado 

“operário de gravata” pode ser o gerente de uma grande empresa industrial como o datilógrafo 

de uma instituição pública; pode assumir os mais altos cargos com poder de decisão aos 

cargos mais humildes. Por não se encontrar em oposição estrutural a uma classe, os técnicos 

constituem apenas uma fração, uma camada ou simplesmente uma categoria intermediária. 

Outros autores situam os técnicos como a “nova classe média”, ou uma categoria social ou, 

ainda, como setor dessa massa mais distante da produção econômica. 

Diante dessa ambiguidade que cerca a identificação dos técnicos em uma 

determinada classe social e, por outro lado, recuperando a minha prática profissional, adotei a 

perspectiva de Löwy, que inscreve os técnicos na massa mais ampla de trabalhadores 

intelectuais. Dessa forma, neste estudo, esses trabalhadores intelectuais não foram 

compreendidos somente como “meros técnicos”, manipulados e dominados pela lógica do 
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Estado capitalista, nem imunes e acima das relações existentes no interior desse Estado. Os 

técnicos podem se constituir, por conseguinte, em agentes mediadores das ideologias e das 

práticas do poder estatal, assim como podem confrontá-las e construir outros saberes e 

práticas, exercendo uma ação politicamente comprometida. 

Nessa perspectiva, a concepção Gramsci Ana de intelectual orgânico me permitiu 

ver os técnicos que atuam nas áreas de assentamentos, junto aos pequenos produtores rurais, 

como agentes/sujeitos capazes de apoiar e fortalecer o processo de organização social e 

produtiva dos camponeses, e de se comprometer com uma reforma agrária a serviço de um 

novo projeto de vida para o campesinato. 

3. A partir do entendimento de que a categoria práxis constitui o eixo central deste 

estudo e de que o processo de produção do conhecimento se gesta nos movimentos realizados 

pela práxis, emergiu como um conceito operacional a questão do saber. Para tentar identificar 

e compreender os encontros e/ou confrontos de saberes e práticas que ocorreram nas relações 

vivenciadas entre técnicos e pequenos produtores rurais, considerei fundamental refletir sobre 

o processo de produção do saber dialeticamente articulado à ação, guiando-a e sendo por ela 

modificado. O saber, nesta dimensão, é visto como a expressão eloquente da práxis social. 

Abordei a questão do saber apoiada nas contribuições teórico-metodológicas de autores como 

Damasceno, Grzybowski, Tardif e Ouellet, Dandurand e Olivier, Lyotard, Therrien, Apple, 

Lave e Oliveira. 

Nestes autores, a noção do saber se distingue, em certa medida, da noção de 

conhecimento. Por se apresentar como uma prática social reflexiva, o saber indica 

conhecimentos mais próximos das práticas e se torna, no limite, o equivalente de saber fazer. 

Trata-se de um conjunto de enunciados denotativos, no qual se misturam as ideias de saber 

fazer, saber viver, de saber escutar...Nessa perspectiva, a apropriação do conhecimento para a 

luta e de sua transformação em vida é mais que conhecimento, é saber. 

Valendo-me dos autores citados, procurei, portanto, identificar e compreender a 

gênese dos saberes que esses sujeitos e agentes protagonizaram ao longo da implementação 

do Programa de Apoio, desde a sua concepção e ao longo de sua execução e até o momento 

de sua paralisação. Qualificar esses saberes no próprio processo de sua produção concreta – 

na prática concreta, nas relações entre técnicos e camponeses, permitiu clarificar os caminhos 

e descaminhos, os encontros e desencontros, enfim as possibilidades e limites de gestarem 

uma verdadeira práxis educativa, porque transformadora da própria realidade que os produziu.  

O saber tem se constituído, na atualidade, a principal força de produção, 

adquirindo valor de mercadoria, de troca. Na medida em que se acelera o desenvolvimento 
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tecnológico nas sociedades industrializadas, ou em vias de desenvolvimento, cresce a 

necessidade de um maior número de informações e de forma célere. Nos processos mais 

amplos da produção humana, onde se materializa a divisão técnica do trabalho – trabalho 

intelectual (saber) x trabalho manual (fazer) – o saber aí gestado torna-se um capital técnico 

cultural apropriado e acumulado por quem detém a propriedade dos meios de produção. 

Como instrumento necessário aos processos de dominação na sociedade e à reprodução de um 

modo de produção específico, o saber se fragmenta e se distribui diferenciadamente na 

sociedade. 

Esse tipo de saber – técnico e científico – produzido, sistematizado, apropriado e 

distribuído nas universidades, nos centros de pesquisa, nas escolas, caracteriza-se por uma 

racionalidade científica própria à ciência moderna. É marcado pela busca da eficiência e da 

produtividade, sendo extremamente especializado e tem característica fundamental a 

racionalidade instrumental. 

Em se tratando do saber do camponês, neste estudo foi caracterizado como um 

saber prático, oriundo de uma prática social concreta e que, dependendo das condições de 

vida e de trabalho do camponês, transforma-se em instrumento de luta, organizador da 

consciência social que se organiza nessa luta. Fundamentada no que eu conheci e vivi ao 

acompanhar os processos organizativos dos pequenos produtores, considerei pertinente a 

identificação das fontes responsáveis pela gênese desse saber, cujas matrizes podem ser 

encontradas na prática produtiva (o trabalho), nas relações sociais de produção, nas lutas 

políticas e no saber escolar ou cultural. Esse saber apresenta, portanto, uma dimensão 

histórica, porque construído coletivamente, hierarquizado pela prática e se constitui 

instrumento dessa mesma prática. 

Como base em todas as reflexões até aqui realizadas, teço as seguintes 

proposições de caráter conclusivo deste estudo: 

a) considerando as lógicas e as racionalidades que diferenciam os saberes do 

camponês e do técnico, nas diversas relações que se estabeleceram ao longo da 

implementação do Programam de Apoio, é possível afirmar que tais saberes tendem a se 

confrontar/desencontrar como primeiro movimento entre os sujeitos desses saberes, 

determinando inevitavelmente o surgimento da resistência e dominação; 

b) considerando, por outro lado, que tanto técnicos quanto camponeses são 

sujeitos em interação/diálogo, e mediados pelo trabalho e, por conseguinte, desenvolvem seus 

saberes em práticas sociais situacionais, pode-se afirmar também a possibilidade de interação 

desses saberes; 
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c) considerando, ainda, que existe uma relação dialética entre a ação instrumental 

(saber técnico) e a ação comunicativa (saber social, saber popular), pode-se levantar a 

possibilidade de esses sujeitos – camponeses e técnicos – não apenas ‘transferirem’ saberes 

entre si, mas construírem uma relação capaz de propiciar a emergência de novos saberes, por 

meio do diálogo. 

4. A questão do poder foi examinada em sua articulação com o saber, permitindo 

identificar nas relações entre técnicos e pequenos produtores, e entre estes e as instituições, 

diferentes situações em que a apropriação/concentração do saber determina a emergência de 

mecanismos de dominação, de poder, que por sua vez geram novos saberes. 

Refleti, inicialmente, sobre a questão do poder enquanto força e dominação 

vinculadas ao Estado, tendo em vista que os técnicos vivenciam uma relação direta com esse 

poder, na condição de servidores públicos, atuando nas instituições públicas que integram a 

superestrutura, a sociedade política. Foram importantes, nessa análise, as contribuições de 

autores como Marx, Poulantzas, Bottomore, Comparato, Dreifuss. Em Gramsci, encontrei a 

possibilidade de pensar o Estado não apenas como uma força de dominação absoluta e 

isolada, mas como parte constitutiva do bloco histórico (unidade entre infra e superestrutura – 

sociedade política + sociedade civil), no qual o conceito de hegemonia abre a possibilidade, 

no confronto de classes, de uma classe ou grupo social impor-se como dirigente, mesmo antes 

de conquistar o poder político. 

Neste sentido, a compreensão que abracei sobre o Estado é de que ele não se 

constitui todo o poder, mas uma correlação de forças onde as classes dominadas também 

podem construir sua hegemonia, podem construir e constituir o poder. O Estado é percebido, 

portanto, dentro das contradições da sociedade capitalista, da qual ele faz parte e a constitui. 

Por outro lado, para visualizar o poder numa dimensão mais microssocial, para 

percebê-lo nos embates da vida cotidiana, nos micropoderes que circulam entre os indivíduos 

e as estruturas, recorri à abordagem foucaultiana. E, para entender a relação 

indivíduo/estrutura, segundo Vieira (1990), é necessário um aprofundamento na relação 

saber/poder. 

Em Foucault, aprofundei o conceito de poder como um feixe de relações, que 

funciona e se exerce em rede, e em cujas malhas os indivíduos não somente circulam, mas 

estão sempre em posição de exercê-lo e de sofrer a sua ação. A analítica do poder elaborada 

por este autor demonstra que, para apreender os mecanismos de poder em sua complexidade, 

em detalhes, não se deve restringi-lo à análise dos aparelhos de Estado. O poder em seu 
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exercício vai mais longe, passa por canais muito mais sutis, é muito mais ambíguo, porque 

cada um de nós é, no fundo, titular de certo poder e, por isso, veicula poder. 

Nas relações entre técnicos e camponeses, percebi que por dominar um saber, ou 

um conjunto de saberes socialmente inscrito e valorizado, os técnicos exercem um poder: de 

determinar, por exemplo, o rumo dos projetos e investimentos dos assentamentos; de 

introduzir novas tecnologias, às vezes desqualificando alternativas menos sofisticadas e mais 

viáveis; de interferir nas práticas organizativas e criar novos modelos de gestão, ainda que 

distantes das práticas culturais dos assentados. O poder deste técnico pode ser tanto maior se a 

instituição que representa for detentora dos recursos financeiros que viabilizam um projeto ou 

programa. Na correlação de forças que passa a se estabelecer, esses técnicos acabam por 

exercer uma grande influência na condução dos processos de gestão por controlar o crédito. O 

saber deste técnico dificilmente é desqualificado ou contestado. Esse poder, então, produz 

coisas, produz discursos e saberes. 

A perspectiva adotada para analisar o poder, ou seja, como um feixe de relações 

de micropoderes presentes nas relações cotidianas, legitima a afirmação de que também os 

camponeses não estão imunes às malhas do poder. Nos assentamentos, não foi difícil perceber 

que o camponês, identificado como liderança entre seus pares, sobressai-se por ter mais saber, 

por ser “mais letrado”. Caso domine a leitura e a escrita, esse poder aumenta. Esse camponês 

se constitui uma referência dentro do acompanhamento quase incontestável, ao lado dos que 

com ele compartilham dessa condição. Torna-se o interlocutor, por excelência, dos técnicos, 

que por sua vez fortalecem a situação privilegiada em que já se encontram no assentamento e 

dos colegiados de que participam. 

Com fundamento nas leituras, reflexões e observações empíricas foi possível 

compreender a dialeticidade entre saber e poder. Nas relações cotidianas, gera-se poder no 

processo de apropriação e acumulação de saber. Este poder, entretanto, pode assumir 

predominantemente sua função repressora, excludente e dominadora, gestando, portanto, 

saberes próprios e necessários à manutenção dessa dimensão que nega o outro homem como 

um ser de liberdade. Como assinalei no item 2, Foucault percebe, por outro lado, que também 

existe positividade no exercício do poder. Ou seja, na medida em que os camponeses 

conquistam o poder de gerir o seu processo produtivo e organizativo, que exercem o poder de 

decidir e interferir nos rumos do seu desenvolvimento econômico, político e social, eles 

também adquirem a capacidade de construir saberes próprios e úteis à sua sobrevivência e a 

sua afirmação como classe social. Manifesta-se, então, a possibilidade concreta de 

camponeses confrontarem saberes e poderes em sua relação com os técnicos e outros agentes, 
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porque mais capazes de compreender sua própria realidade, definir e lutar por seus interesses 

identitários e de classe social, e de protagonizar um diálogo como sujeitos de seu pensamento, 

palavra e ação.  

5. Identifico como a parte nuclear deste estudo a análise que fiz sobre a 

implementação do Programa de Apoio, legitimada pelo resgate dos discursos e práticas que os 

técnicos, as instituições, e os pequenos produtores fizeram circular nesse processo. As ‘lentes 

e os filtros’ utilizados para analisar esta experiência foram selecionados em razão das 

reflexões que sistematizei nos itens anteriores. Reconheço como uma dificuldade de ordem 

metodológica neste estudo residiu na minha participação ativa na história do Programa de 

Apoio. A experiência como partícipe ativa do Programa me deu a oportunidade de captar 

várias dimensões do objeto, ter acesso a inúmeras informações e, em especial, a de poder 

estabelecer relações concretas com os pequenos produtores e suas organizações, e com outros 

técnicos e as instituições envolvidas; por outro lado, o envolvimento no cotidiano do 

assentamento, os compromissos políticos e afetivos que se criaram, os laços indeléveis que 

vão se firmando, tudo isso trouxe implicações na feitura deste estudo. Assumi participar da 

experiência, não como investigadora, mas uma observadora participante que vislumbrou nesse 

espaço uma forma de contribuir com o meu saber, para a melhoria do processo organizativo e 

político dos assentados. A escolha deste objeto de estudo é uma decorrência natural de quem 

fez uma opção consciente de participar desse processo. Reconheço que a minha trajetória 

teórico/prática foi responsável por essa opção, entretanto não foi a preocupação com o estudo 

o móvel inicial.  

Sem a pretensão de formular conclusões, identifico no percurso de minha 

participação ativa e comprometida com os assentados, em particular ao longo da experiência 

do Programa de Apoio, alguns achados que traduzem o esforço dialético do meu pensar e agir 

numa realidade concreta: 

- Ao analisar as situações em que se confrontaram práticas e saberes entre técnicos 

e pequenos produtores rurais assentados, ficou patente que não ocorre em sua plenitude uma 

interação de saberes, um verdadeiro diálogo, em particular quando estes saberes são 

‘transmitidos’ pela orientação técnica, assumindo um caráter impositivo. Por outro lado, a 

trajetória de lutas pela conquista da terra e as permanentes iniciativas para a organização da 

produção e do assentamento têm possibilitado a esses camponeses construir saberes genuínos 

sobre sua realidade mais próxima e compreender a realidade mais abrangente em que estão 

inseridos. Trata-se de saberes e conhecimentos imprescindíveis a sua afirmação de classe e à 

construção de uma práxis educativa. O fato de já terem vivido inúmeras experiências de 
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assistência técnica com órgãos públicos determinam, ainda, a assunção de uma postura mais 

crítica face ao saber dos técnicos. Diante dessas relações, normalmente desiguais e pontuadas 

por autoritarismos e imposições da parte do Estado e de seus técnicos, desvela-se, sim, a 

resistência dos camponeses, às vezes, declarada, outras, velada.  

Nas entrevistas com assentados dirigentes e lideranças, pude perceber que o saber 

construído na experiência e na luta cotidiana é sinônimo de saber fazer, de intervir na 

realidade concreta. Daí a desconfiança que os assentados manifestaram com relação aos 

‘técnicos’ recém-formados que prestariam assistência técnica ao assentamento, no contexto do 

Programa de Apoio. Tal posição revela também certo pragmatismo que marca suas vidas na 

luta pela sobrevivência. Os novos saberes precisam dar respostas concretas às urgências e 

emergências que marcam essas tão diferentes lutas políticas, entre as quais se destacam as da 

organização e produção na vida de um assentamento. Por isso, os limites do diálogo entre 

técnicos e assentados. Por isso também as possibilidades do diálogo, como a seguir se 

verifica, quando o saber do técnico é demonstrado na prática. 

- Em relação aos técnicos, os assentados faziam uma dissociação clara entre saber 

e fazer. Reconheciam o saber dos técnicos ao estabelecerem comparações com seu próprio 

saber (“meu saber é pouco”, “eu não estudei, não sei nada”). Esse ‘valor’ atribuído ao saber 

dos técnicos era realmente reconhecido pelos camponeses quando aqueles se envolviam 

diretamente nas atividades do assentamento e aplicavam, na prática, os saberes e 

conhecimentos adquiridos em sua formação. Em suma, os técnicos e seus conhecimentos 

eram realmente valorizados quando eles estavam em atividade no curral vacinando o gado, ou 

no campo, adubando ou podando as culturas, orientando de forma prática os problemas 

gerados pelos mecanismos de irrigação adotados no cultivo dos coqueiros etc. E ainda assim, 

para os assentados em geral, o que os técnicos faziam “não era trabalho”, pois “trabalho é a 

luta de todo dia da gente”. 

- Ao mesmo tempo em que parecia se expressar cotidianamente certa 

desconfiança na legitimidade e utilização prática do conhecimento dos técnicos, por parte de 

alguns assentados, em especial pelas lideranças, firmava-se um discurso quanto à 

possibilidade de os técnicos agregarem valor com seus saberes, conhecimentos e novas 

práticas à organização do assentamento e da produção. É fato que o contexto em que se 

desenvolveu o Programa de Apoio não reuniu as condições efetivas para produzir resultados 

mais consistentes para tanto, como já se assinalou neste trabalho. Há que se ressaltar, porém, 

que a experiência do Programa, suas bases conceituais, o contexto de luta e participação 

camponesa que lhe deu consistência, germinou possibilidades de diálogo e interação entre 
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camponeses e técnicos, quer no confronto de saberes e práticas, quer na sua complementação 

ou reelaboração.  

- No que se refere à afirmação da identidade social e política dos assentados, os 

achados se revelaram mais consistentes. A conquista do Programa de Apoio foi, para os 

assentados, uma vitória política inconteste. O processo vivido de mobilizações, de ocupações 

em órgãos públicos, de inúmeras negociações e embates com as instituições financiadoras, 

fortaleceram decisivamente a sua capacidade de luta e de articulação. Saberes 

‘emergenciais/conjunturais’ foram elaborados durante todo o processo. 

Aspecto que instigou a atenção ao longo do desenvolvimento do Programa: a 

demonstração dos assentados da capacidade de saber ceder ou recuar nos momentos 

estratégicos de decisão e de confronto com os órgãos, bem como a lucidez de fazer uma 

autocrítica dos erros cometidos. Ao mesmo tempo, a clareza que tinham das incongruências e 

contradições das instituições envolvidas, impedindo-as de aprimorar o Programa na fase 

seguinte de sua execução. É evidente que o processo de afirmação política desses assentados 

não se reduziu à experiência do Programa, diante do histórico de luta pela conquista da terra 

que marcou a trajetória de sua organização. Entretanto, acredito que as organizações dos 

assentados e suas lideranças fortaleceram-se como sujeitos de um processo político mais 

amplo e conquistaram um poder maior de participar das decisões que lhes afetavam. 

- Considero que os conflitos, confrontos e contradições de maior amplitude, 

gestados na questão saber/poder, evidenciaram-se nas relações dos assentados com as 

instituições e destas com os técnicos. Apesar de ter sido um pressuposto básico o de se 

colocar sob o controle dos assentados a administração do Programa de Apoio e das equipes 

técnicas por eles contratadas, às instituições coube, na verdade, o controle direto dos recursos 

financeiros. Neste contexto, os pequenos produtores e suas organizações e, por extensão, os 

técnicos, ficaram à mercê do órgão financiador. Pode-se afirmar que o Programa de Apoio foi 

uma conquista, porém uma conquista parcial. Isto porque os sucessos ou insucessos ficaram 

sob a responsabilidade dos produtores; em segundo lugar, a administração e o controle dos 

recursos não saíram do controle da instituição financiadora. As hesitações dessa instituição no 

repasse dos recursos financeiros para os assentados foi um fato reconhecido tanto pelos 

assentados dirigentes como pelos técnicos. A CCA recebia os recursos, executava as metas, 

porém não decidia quando e qual valor seria repassado. O Banco interrompia os repasses, 

questionava os gastos, impunha condicionamentos para transferi-los. As outras instituições do 

Convênio não liberaram suas cotas até a interrupção do Programa. As relações que se 

estabeleceram com o Banco sempre se deram de forma tensa e conflituosa, o que acarretou 
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uma série de confrontos. Enfim, saberes e poderes se confrontaram permanentemente numa 

teia de relações e de microrrelações em que diferentes sujeitos e agentes foram definindo seus 

papeis, identidades e lugares de classe. 

- Ressalte-se, ainda, a participação dos técnicos em todo esse processo. O 

compromisso político de alguns técnicos que, no nível central, contribuíram para a 

implementação do Programa, constitui-se um fator fundamental de apoio nas negociações dos 

assentados com as instituições. Pude observar que, neste aspecto, os produtores contaram com 

informações imprescindíveis para agilizar a liberação de recursos, para organizar os encontros 

e seminários de avaliação, para identificar enfim os mecanismos mais viáveis ao 

desenvolvimento do Programa. Sem o concurso de alguns desses técnicos, certamente os 

produtores teriam menores condições de concretizar sua conquista. Isto ficou claro nas 

entrevistas. Em nível local, o compromisso dos técnicos das equipes com o sucesso do 

Programa expressou-se de forma muito heterogênea. Para a maioria, foi mais uma experiência 

de trabalho, para alguns inclusive a primeira. Outros, entretanto, tiveram a oportunidade de 

redimensionar criticamente suas práticas e extrapolar os compromissos formais requeridos 

pelo Programa, dando uma contribuição significativa com o seu saber técnico às organizações 

dos produtores. 

- Considerando que a práxis educativa é uma dimensão da práxis humana, pontuei 

nos achados deste trabalho os espaços potencializadores da efetivação dessa práxis. Os 

processos educativos se gestaram ao longo das incontáveis relações de encontro e desencontro 

de práticas, de saberes e poderes, entre pequenos produtores rurais assentados e técnicos e 

destes com as instituições que fomentaram o Programa, e legitimaram a presença do Estado. 

Não apenas os encontros (caminhos), mas as oposições de práticas, saberes e poderes 

(descaminhos) traduzem a potencialidade de construção de uma práxis educativa, cujas 

sementes tiveram na experiência do Programam de Apoio um solo fértil para sua germinação.  
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