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INTRODUÇAO

Em 1962 iniciei minha experiência como educador em
uma escola de ensino agrlcola de segundo grau, na Provlncia
de Mendoza, Argentina. Durante dez anos trabalhei ligado ao
ensino agrlcola, primeiro como professor, logo como orienta
dor (Regente de Estudos, no meu pals), Diretor e Supervisor.
Mais tarde, no Centro de Pesquisas Educacionais, em Buenos
Aires, participei de um grupo de trabalho sobre escola rural
produtiva. Finalmente, como têcnico em educação rural do Ins
tituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, me
reencontrei com a problemática do ensino agrlcola noutro nl
vel: cooperando com tecnicos agrlcolas que atuam como age~
tes nos programas de desenvolvimento rural integrado.

No decorrer dessas experiências de trabalho, em uma
constante revisão crltica do meu papel como educador, foi
crescendo a necessidade de enfrentar o problema do ensino
agrlcola, procurando desvendar o sentido p o li t i c c da tarefa.
Em Fortaleza, o Curso de Mestrado em Educação da Universida
de Federal do Ceará me ofereceu um espaço de estudo, refl~
xão e orientação que possibilitou a realização deste traba
lho como resposta às questões que minha prática de educador
tinha colocado a respeito do ensino agrlcola.

Quando tomei a resolução de iniciar este estudo, as
questões estavam ainda cobertas com uma veste "e d uc a c i o n a l "
Minha intervenção como cooperante internacional nas ativida
des do PDRI Ceará, o diálogo com os meus colegas de trabalho
- do IICA e da CEPA-CE -, e as leituras que realizei em bu~
ca de um referencial teórico para orientar a pesquisa, col~
boraram para que pudesse quebrar as barreiras do "educacio
nal" e ampliar a perspectiva da análise.



Assim, o objetivo inicial, que era subsidiar uma m~
dança no currlculo das escolas, se transformou em outro bem
diferente. Trata-se agora de oferecer um subsldio para a r~
flexão de professores, alunos e egressos das escolas agric~
las, que contribua para que eles possam utilizar o espaço que
a existência dessa modalidade de ensino abre, como apoio aos
processos de organização e luta dos trabalhadores rurais,lIf~
zedores da riq~eza dos nossos palses latinoamericanos"•

A organização deste relatório procura ser fiel ao
processo de descoberta vivenciado durante a realização da
pesquisa. Em um primeiro momento discuto os vãrios enfoques
utilizados para estudar a vinculação entre educação e trab~
lho. Constato que a principal fraqueza desses enfoques e uma
consideração superficial do trabalho, o que leva, a maioria
das vezes, a propostas de "a.ius t amen t o " nas quais se atribui
ã educação o papel de instrumento de manutenção do,lIstatu_quo~
As modificações que se postulam como necessãrias concentram
-se no mundo lIeducativoll, aceitando-se como um dado invar;;i
velo mundo do trabalho. Dal, parto para uma reflexão sobre
o trabalho que me leva a descobrir a dimensão politica como
o elemento essencial da inserção dos tecnicos no IImundo do
trabalholl.

As reflexões mencionadas - sobre as articulações de
educação e trabalho e sobre o IImundo do trabalholl -, consti
tu em o re fe r e n c ia 1 te õ r ic o, a pa r t ir do q ua 1 me f o i possi v e 1
reformular o projeto inicial de pesquisa. Nas pãginas segui~
tes apresento as questões bàs t c a s , objetivos e --.-finalidade
do estudo e coloco as opções metodológicas, explicj.tando as
tecnicas e os instrumentos utilizados. Considero, nesta pa~
te do trabalho, como subsidio para definir a proposta, as
poucas pesquisas sobre ensino agricoladesegundo grau que
me foi posslvel localizar, assim como outros estudos sobre
tecnicos de nivel medio, cujos enfoques contribuem para es
clarecer o meu projeto.

A seguir, apresento três assuntos que constituem o
horizonte necessãrio para discutir e compreender o sentido



em que se da a inserção dos técnicos agricolas no IImundo do
t r ab a lho ": a situação da a qr ope c uâr i e no Ceara, um breve di
agnõstico do ensino agricola no Brasil e, especificamente,
no Estado, e um confronto entre a lIimagemll do tecnico agri
cola que orienta a ação das instituições educativas e a rea
lidade desses técnicos no mercado de trabalho.Para analisar
essas três questões, utilizei informação secundaria, da Fu~
dação IBGE, Coordenação Nacional de Ensino Agropecuario, S~
cretaria de Educação do Estado, Comissão Estadual de Plane
jamento Agricola e outras instituições publicas e privadas.

Finalmente, apresento e analiso as informações col~
tadas através de um questionario aplicado ã turma de egres-
sos dos colegios agricolas localizados no Ceara, em 1978, e
de uma entrevista aberta com alguns desses egressos. Os tec
nicos entrevistados se enquadravam em situações mais ou me
nos tipicas quanto ã sua forma de inserção no IImundo do
t r a ba l ho ", Assim, cada entrevista "r-e p re s e n t a !", em certo
sentido, a situação de varios egressos da turma, oferecendo
ao mesmo tempo a possibilidade de aprofundar-me na histõria
da vida profissional do tecnico.

As conclusões visam apenas abrir um caminho para e~
tudos mais completos sobre o assunto, questionando a redução
da vinculação educação-trabalho a problemas tais como custo
-beneficio, oferta-demanda, adequação da_formação do técni
co ã demanda dos empregadores. Considero este trabalho como
um estudo exploratõrio, que levanta a importância da dimen
sao po li t í c a da "{n se e cào " nollmundo do t r ab a l ho " e ,:testa
uma t ecn i c a - a histõria d e cv i d a - que pod e râ ser utilizada
para obter informações sobre essa dimensão.

r necessario ainda salientar que o contexto imedia
to de ação dos técnicos agricolas formados no Ceara e, evi
dentemente, o Brasil: uma sociedade capitalista dependente.
Essa situação faz com que o "mun d o do t r ab a l ho " e o IImundo----
da e duc a c ào ? , dos quais aqui falo, correspondam a essa s o c i
edade historicamente determinada. Não pretendo confrontar
a situação dos tecnicos agricolas nas sociedades capitali~



tas com as suas condições de trabalho no mundo socialista.
Da, que não teria sentido analisar o "mundo do trabalho"nos
pa,ses socialistas, nem discorrer sobre se algumas das afir
maçoes contidas neste estudo se aplicam ou nao a essa reali
dade.

Ainda considero conveniente utilizar a expressão"sQ
c ied ad e c a p ital i st ali, po rque co 1o ca c om c 1ar e z a a caracter,s
tica fundamental da organização da produção num momento hi~
tôrico determinado: o dom,nio dos donos do capital sobre os
meios de produção e a venda da força de trabalho,como cons~
qUência desse dom'nio. Alem do mais, acho que fica mais cl~
ro, quando se fala de "sociedade capitalista", referência a
diferentes tipos de capital (financeiro, industrial, mercan
til, etc.) e diversos setores da atividade econõmica (agrQ
pecuária, industria, serviços, etc.)

Poder-se-ia utilizar tambem a expressao "sociedade
industrial". Porem, em dois sentidos, contribuiria a gerar
uma certa confusão a respeito da extensão desse conceito no
contexto desta pesqui sa. Por um 1ad o , pode-se considerar mui
to abrangente, se se pretende que tanto a realidade dos paI
ses capitalistas como a dos socialistas formam parte dessa
"sociedade industrial". Por outro lado, pode aparecer muito
limitada porquanto parece referir-se apenas a um setor da
atividade econômica. Alem do mais, o processo de industria
lização e um capltulo na histôria do surgimento e ascensao
da burguesia, que deu origem ao proletariado e ao modo de
pr od u ç ão c apital is ta. -Da, que se j-a.:di f, c i 1 Pe n s a r -se p a r-a d~ -
mente nos dois movimentos que historicamente aconteceram com
estreita ligação - a industrialização e o surgimento do ca-
pitalismo. Em conseqUência, considero que as caracter,sti-
cas das "sociedades industriais" são as mesmas caracter,sti
c a s das 11 so c ie d ade s c ap ital is tas ", o que e v ide n tem e n te imp li
ca numa contradição que atingirã diferentes graus de solução
nos palses que pretendam implantar o socialismo como modo de
produção dominante. Porem, essa discussão excede os limites
deste trabalho.
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CAPITULO I
EDUCACAO E TRABALHO

Este trabalho pretende ser uma contribuição para
/<

a análise das relações entre educação e estrutura econômica,
ou ainda mais especificamente, entre educação e traba1ho.Há
diversas perspectivas possiveis de se questionar essas re1a
ções, das quais derivam perguntas diferentes:

No campo da educação, pode-se estudar a possibi11
dade de incorporar o trabalho como conteudo, como tecnica
ou como situação de aprendizado. A partir destes questiona-
mentos geram-se propostas pedagógicas que atribuem.diversos
graus de importância ã incorporação do trabalho nas estrate
gias educacionais.

No campo do trabalho, pode-se questionar o papel
da educação na determinação das condições de traba1ho,na i~
se r çã o do t r a ba 1 ha d o r na d iv isão so c ia 1 do t ra ba 1 ho e no m a i
or ou menor grau de aceitação/questionamento dessa situação.
A partir destes questionamentos, pretende-se contribuir ta~
to para uma reflexão dos "trabalhadores educados" sobre seu
papel na sociedade, quanto para uma maior consciência poli
tica dos educadores. Neste sentido afirma ARROYO:

"O trabalho está no centro das relações de classe
e nos abre a porta para penetrar no dia-a-dia des
sas relações e descobrir o papel da educação tan
to para as classes dominantes como para as -suba1
ternas" (ARROYO, 1983, 16).
Finalmente, podem estudar-se as relações Entre ed~

caçao e trabalho, numa perspectiva po1itica,ana1isando qual
o poder que as classes trabalhadoras têm para utilizar-se
das oportunidades educativas que a sociedade oferece e para
incidir no seu conteudo e desenvolvimento.



o estudo dos egressos, do ensino agricola situa-se
na linha que tenta questionar o significado da educação para
o trabalho, a partir do entendimento de que o trabalho e o
cerne, o centro de gravidade da inserção social dos indivi
duos. Nesta perspectiva, considera-se conveniente uma revi
são da teoria sobre relações entre educação e trabalho, na
queles assuntos que mais ligação tenham com a questão a ser
estudada, partindo de uma explicitação do que se entende por
educação, no contexto deste trabalho.

o Que e Educação

Em um estudo sobre educação e trabalho, do CENAFOR
(sem data, 2) aparece a seguinte definição: educação e
"q ual q ue r contato entre pessoas que traga consigo alguma for
ma de transmissão de valores, conhecimentos e,habilidades".
Pode-se adotar essa definição, bastante ampla,como ponto de
partida. Considera-se necessãrio, porem, chamar a atenção
sobre dois elementos da definição que muitas vezes se omitem
ou merecem pouca importância:

• Trata-se de um contato entre pessoas, o que faz
com que a educação seja ,em todos os casos um fa
to social, humano. As pessoas podem utilizar di
versos meios para veicular esse contato,mas exi~
tem sempre pessoas em relação nõ ato educativo.
Assim, as expressões como lia vida e duc a " ,lias's..:!...
tuações educam" e outras que tendem a desperso
nalizar o educador, não são mais do que expre~
sões metaforicas .

• Trata-se de um processo de IItransmissão", o que
implica a exist~ncia de um ~ransmissor, alguem
que tem a intenção de provocar nos outros uma de
terminada aprendizagem, o que faz com que a edu
cação seja um ato politico. Por isso não se de
ve con fu nd ir 11 e d ucac ão 11 C om 11 ap re ndiz a gem 11 • E



possive1 ate mesmo afirmar que nao existe uma edu
cação informal. De fato, todo organismo biológico
- como afirma PIAGET - f~cionando norma1mente,e~
tã em condições de aprender - assimilar e acomodar
- informações do contexto. Todo homem sadio,segu~
do PICHON RIVltRE, estã em uma constante aprendi
zagem, reestruturando-se em diã10go com a sua si
tuação vital; o contrãrio e a loucura.
A partir da afirmação de que a educação e um fato

social e como tal tem um significado po1itica, pode-se pe~
guntar pela função social da educação. r importante esc1ar~
cer que a pergunta pela função social da educação abrange as
vãrias dimensões possiveis dessa funç~o: econômicas, cu1t~
rais, po1iticas. Quando se fala da sociedade - e de função
social - estã-se abrangendo todas essas dimensões. Dai que
não tenha sentido se perguntar, como o fazem alguns autores,
pelas funções econômicas e pelas funções sociais, estabe1e
cendo uma diferenciação entre o econômico e o social. Essas
diferenciações conduzem a posições extremas: alguns autores
esquecem as funções culturais e po1iticas da educação - in
c1uidas no que eles denominam função social - ou as consid~
ram ~e menor importância que sua função econômica. Mas, ta~
bem os que reagem contra essas posições postulam uma ligação
(atraves do traço de união) de duas coisas que supõem disti~
tas: o social e o econômico. Da definição de educação ado
tada deriva-se tambem que, ao consideraf a função social da
educação, não se estã fazendo referenGia apenas ao sistema
formal de educação. Fala-se tanto dessa educação institucio
na1izada como das atividades chamadas não-formais e de toda _
outra atividade educativa, de ensino-aprendizagem,inc1uindo
assim mesmo "os metodos tão prãticos de ensino do capita1i~
mo, que dispensam a escola e a própria experiencia" dos tra
balhadores (SLAM, 1980, 48).

Em sintese, pode-se afirmar que a função da educa
çao sera reproduzir e ampliar as relações sociais que susten
tam e caracterizam uma determinada formação socia1,em todos
os seus niveis. A educação procurarã, como jã ·DURKHEIM afir



mava, um certo equilibrio entre homogeneidade e heterogenei
dade. Atraves da homogeneidade, a educação "perpetua e re
força" a sociedade - aqui deve-se entender "um sistema soci
al determinado" - "fixando de antemão na alma da criança ce.!:.
tas similitudes essenciais reclamadas pela vida coletiva".
Pela heterogeneidade, "assegura a persistência desta diver
sidade necessãria" sem a qual seria impossivel qualquer ti
po de "cooperação". De fato, estão ai contidas as finalida
des da educação na sociedade, embora se apresentem vestidas
com um discurso ahistõrico, que considera a "sociedade" ca
pitalista como eterna, e os seus requerimentos como essenci
ais e necessãrios.

No mesmo sentido fala SOLARI, com uma linguagem
mais moderna, da existência, na sociedade, de normas que exi
gem qualificações genericas e especificas. As primeiras têm
a ver com os aspectos politicos e culturais; as segundas com
os econômicos, de preparação para o trabalho.Um tipo de qu~
lificaçãci procura adaptar os individuos às normas "etico-s~
ciais"; o outro, dã-lhes condições para cumprir certas nor
mas tecnicas. Em ambos os casos, a educação legitima o sis
tema de valores dominante, por meio de dois elementos cen
trais: a "igualdade" e a "eficiência" (SOLARI, 1973,16/17).
Aparecem aqui as duas dimensões do projeto liberal de soci~
dade: a formação de "bons cidadãos" e, s rmu lt a ne ame n t e , de
"bo ns trabalhadores" (ARROYO, 1983, 16).

Funções da Educação no Mundo do Trabalho

Pode-se perguntar agora: como se manifestam essas
funções sociais da educa.ção, especificamente no mundo do tr~
balho? Parece possivel diferenciar três modos especificos
de "f un c t o na r " a e duc a c âo no que diz respeito-ao··mundo do
trabalho:

como elemento do processo de reprodução da for
ça de trabalho;



• como classificadora dos poss;veis trabalhadores
segundo a divisão social do trabalho;
como instrumento de seleção ou promoçao.

~omo elemento que contribui para a reprodução da
força de trabalho. a educacao permite que os indiv;duos in
cor - s habilidades e valores. A educa
çao nao e, porem, o unico mecanismo de constituição do tr~
balhador ortante. No caso do trabalhador ru
ral, por e, mo essenCla para sua constitui
ção e a ocupação da terra. Não e a educação que IIfabricall

um trabalhador rural, mas o fato de não ter ele terra pr~
pria para trabalhar. Apenas se afirma aqui que a educação
pode ser utilizada como instrumento nesse processo.

De qualquer modo, a "constitui câo " do trabalhador i.!!!
plica um ato educativo,que pode ser m;nimo mas e inevitável:

"en cuanto al trabajo,se trata de una adquisiciôn
de habilidades y destrezas que hay que dominar p~
ra poder realizar la parte f;sica del futuro em
pleo; sin embargo,se trata tambien de adquirir UQ

saber y una actitud em el campo de la interacciôn
social,que tiene que ver con las relaciones inte~
personales que debem manejarse como parte del'tra
b aj o em S;". (LORING, 1979, 6)
A esses dois aspectos dever~a agregar-se a ideolo

gia dominante como justificação e legitimação das relações
sociais de produção. A educação implica uma preparação di
ferenciada, em termos de habilidades e at i t ud e s., mas deve
fazer -Í am beJ1LCom que os in d iv ; d u o s assumam seu posto na di
visão social do trabalho numa sociedade capitalista, com um
risco m f n imo -de desajustes.

'Alquns-aatores 'consideram quase extlusiva~ente a
função ~deolôgica da educação, diminuindo ou desvalorizando

• i ~ _.

sua contribuição para a qualificação do trabalhador. Essas \
posturas derivam, às vezes, de reduzir educação ã escola.
SLAM, por exemplo, desconsidera a educação e afirma que o
p ro ce s-so -de t r a ba 1 ho e, sim u 1 ta ne ame n te, o, p ro c e s so de fo r
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mação do trabalhador~ Isso ~ verdade, por~m nao implica a
inexistência de uma ação educativa inicial, embora não seja
e s-co 1ar (S LA M, 1 980, 91). O ut ro s e n fa t iz am a q u a 1 if ic a ç ã o ,
não só pelos conhecimentos e destrezas, mas tamb~m pelas c~
racteristicas atitudinais e de conduta requeridas. No extr~
mo, chegam a afirmar que o elo de ligação entre educação e
processo de produção capitalista estã IIna redução de traba
lho qualificado, treinado, educado; a trabalho simp1esll(GA!:..
VAN, 1979, 167).

Parece mais adequado afirmar que ~ a unidade des
ses elementos na ação educativa a garantia da reprodução das
relações sociais de produção: a mesma açao deve conter qu~
1ificação e submissão. A informação, a habilidade ou a con
duta envolvem uma determinada maneira de compreender o pr~
cesso de produção e a organização do trabalho. E no próprio
ato de lIaprenderll uma habilidade que se faz compreender e vi
ver a estrutura econômica da sociedade.

( ~ A função de classificar os futuros trabalhadores 1
em "p e n s a do re s " e "e x e c u t o re s ' e, em par lcuTar,propria dos (
sistemas formais de educação. Tanto a possibilidade de incor
porar-se e permanecer nos trilhos do sistema educacional ,co
mo os diferentes grau~e modalidades em que esse sistema se
organiza contribuem eficientemente para essa c1assificaçãQ.
Os trabalhadores manuais vão ser recrutados entre a grande
maioria de exc1uidos ou expulsos do sistema nos primeiros
anos de estudo. Os trabalhadores intelectuais se . formam nas
universidades. E claro que essa divisão não deriva apenas de
exigências t~cnicas do processo produtivo, mas tamb~m da ra
ciona1idade do sistema que exige manter a diferenciação sQ (
cia1 existente (LATAPI, 1982, 62). ~

Entre esses dois extremos, cresce a faixa dos tra
ba1hadores manuais que requerem uma maior qualificação t~c
nica, misturando-se com a aparição de trabalhos auxiliares
no campo das atividades intelectuais e com a .preparação pr~
via para ingressar na universidade. Essa região correspo~
de ao segundo grau, nivel m~dio nos sistemas educacionais,



com suas diversas propostas de terminalidade ou continuida
de, apresentados como dois princípios harmônicos e complemen
tares. De fato, a maioria dos intentos de profissionaliz~
ção no segundo grau implica a aceitação da divisão social
do trabalho vigente, na medida em que se trata de formar "os
que fazem" e não "os que pensam" (VICENTINI, 1983, 42).

Um texto de Pe'dr-o DEMO sobre educação e trabalho
evidencia com clareza esta função "classificadora" da educa
çao. Ele considera a formação do cidadão como um ato educa
tivo mais decisivo que a formação do trabalhador, e a partir
dessa diferenciação, afirma:

"ao nível da sobrevivência, o importante ê a.sobr e
vivência, e não reflexões filosóficas. Assim e
correto que a educação busque adaptar-se ao univer
so dos pobres, preocupando-se com seu dia-a-dia i-
merso na procura de ocupações mais rentãveis ••. No
fundo não são cidadãos, sao apenas trabalhadores".
(DEMO, 1981,5).
Apesar de afirmar que essa proposta se inspira na

"premência da~ora", no mesmo documento define o p ro f i ss t o
nal como "pessoa educa-dali, em oposição aos que sã sabem fa
zer:

"profissional nao e somente aquele que domina uma
habilidade operacional, mas principalmente aquele
que a adquire dentro de um contexto educacional,
que sempre supõe o percurso anterior do 19 g~au.
(. ..) M u it a ge nte sabe faz e r co isas,. mas -n.ão a 1 ia
a isto um mínimo de formação bãsica e geral,o que
reduz a pessoas "treinadas". (DEMO, 1981, 1).

(~~ E este texto introduz o terceiro modo de funcionar
a educação em relação ao trabalho: como mecanismo de se.lec ào.
e promoção entre trabalhadores qualific Lomo-exigência,
ainda que formal, a educaçao tem uma funçao fundamental no
momento da seleçao do pessoal. opiniao geral., porem, que
a qualidade da educaçao não interfere neste processo. Os r~
sultados da pesquisa sobre-errsino profiss;onali2ante,-rea1i
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zada em São Paulo, mostram que os empregadores não reconhe
cem a formação das escolas de segundo grau como válida, mas
apenas como exigência formal, e acham necessários treiname~
tos na pr6pria empresa (VICENTINI, 1983, 40). Neste sentid~
afirma LATAPI:

IILas decisiones sobre la organizaci6n del processo
productivo, la definiciõn de los puestos de trab~
jo y su interrelaciõn, y los requisitos para cada
ocupaci6n, dependem de decisiones s6cio-politicas
mayores, derivadas de las relaciones de producc iôn.
Por consiguiente, los tipos y niveles de calific~
ci6n requeridos de la fuerza laboral son en su ma
yor parte artificialmente inflados, irrelevantes
y arbitrários". (LATAPI, 1982, 62).
Poder-se-ia afirmar que a titulação, se não pode,

em determi nados contextos soci a is , dar acesso a ...ocapações
com um ni v e 1 d e in g re s som a io r, a um e n t a pe 10m e nos a possib...i
dade de conseguir emprego. Acontece que as qualificações que
dão acesso ao emprego superam as exigidas para o posto de
trabalho ou não têm quase relação com ele. r necessário s!
1 ie nt ar que a a c e ita ç ão de s ta f u n ç ão e d u ca c io n a 1 e tão impo!:.
tante como sua operacionalização: e preciso que os pr6prios
desempregados compreendam que são responsáveis pela sua si
tuação por não terem continuado estudanqo; r o seu pr6prio
comportamento inadequado numa economia que exige altos ni
veis de-.qualif1cação, o que lhes impediu ascender.na socieda
de. (BRAVERMANN, ~980, 505).

Criam-se tambem preconceitos a respeito de certos
setores da população, para que o sistema economlCO seja dis
pensado da responsabilidade pelo crescente contingente de
mão-de-obra desaproveitada. Esta finalidade do sistema ed~
cacional implica, em conseq~ência, tanto a constituição de
um instrumento formal de seleção ou p romo cão., como ac~riaç-ão--
de uma aparência de ascensão social, que opere como elemento
de legitimação dos limites reais de promoção.
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A Educação Como Preparação Para o Trabalho

o sistema educacional ou, em geral, as administr~
çoes nacionais da função educativa assumem a educação orien
tada especificamente para preparar para o trabalho,de dive~
sas maneiras, como resultado de pressões politicas. A educ~
ção opera,assim,como um instrumento do Estado para reforçar
e facilitar uma transferência de recursos dinamizados e pr~
vocada por agentes sociais especificos (LABARCA, 1980, 56).
Em conseqllência, não existe uma relação de IItransformação
tendencialll

, o que se manifestaria como um desenvolvimento
harmônico entre as atividades educativas e a dinâmica do pr~
cesso de acumulação dominante na sociedade. De fato, a es
trutura educativa da sociedade vai crescendo por IIsuperpos..:!.
çãoll de sistemas ou modalidades e gerando, na mesma modali
dade, IIsignificações ambiguasll ou modalidades paralelas no
interior de um mesmo sistema.

Em linhas gerais, pode-se resumir essa incorpor~
çao da preparação para o trabalho na ação educativa do Est~
do, em três grandes estrategias: a formação, a habilitação
e a que· se de no m ina p ro p r iam e nt e 11 e d uc aç ao 11 o u e n s ino profi~
sional.

A formação profissional assume a forma de cursos
breves, pós-primários ou que apenas exigem ser alfabetizado,
diretamente orientados a preparar para determinadas ocup~
ções. Este tipo de educação foi adotado cumo modalidade_de·
trabalho pelo MOBRAL e por instituições paralelas aos sist~
mas educacionais, como os Serviços Nacionais de Formação Pro
fissional ou Pr.ogramas Intensivos de Preparação de Mão-de-O
bra. A IIjustificativall desse tipo de educação se expressa
na seguite IIdefinição operacionalll do MOBRAL:

"Fo rrna c ào Profissional e um dos sistemas mais efe
tivos para conseguir o aprovei-t-amento p rodut.tvo.dos
recursos humanos. Do ponto de .vista qua li t a t iv o cé

um meio para obter os niveis de conhecimento, des
trezas e a p t i dô e sc.do s tr.abalhadores .de modo .que



a 1c a n cem o sI de se j a dos p e 1o s po stos de t ra b a 1 ho s
individuais-o Do ponto de vista quantitativo contri
bui para reduzir o desequilibrio do mercado de tra
balho ... 1I (MOBRAL, 1978,48).
Mais adiante serão discutidas algumas dessas afir

mações que derivam de diferentes enfoques do problema, fu~
dados em opções teõricas definidas. Apesar disso, e conveni
ente chamar a atenção sobre alguns elementos ideolõgicos co~
tidos na definição, que anunciam os modos de funcionar a edu
cação no mundo do trabalho, analisados anteriormente. Trata
-se, em primeiro lu qa r j r da "de spe r so na l t z a câo ": não se escl~
rece quem.s e "a pr o ve i t a" dos recursos humanos, quem v'ut í l í z a "
a educação, neste caso a formação profissional. Em segundo
1u ga r, a p a re c e o m e c a n i sm o d e 11co isif ic a çã o 11: o S p o s tos de
trabalho "d e s ej am" alguma coisa. Encobre-se, assim, o verda
deiro beneficiãrio dessa formação.

A habilitação profissional refere-se a uma orien
tação para o emprego oferecida conjuntamente com a educação
geral que corresponde aos diversos graus do sistema educa-
cional. E o caso da profissionalização do 29 grau no Bra-
sil, implantada pela Lei 5692/71 como general izada e comp u]
sõria. Em outros paises, a habilitação se apresenta ligada
a um segundo ciclo do 19 grau e ate ao primeiro ciclo em z~
nas onde a população tem um baixo nivel de escolaridade.Apr!
senta-se, em geral, como recurso para diminuir a pressão s~
bre a-oferta educativa, ã medida_~ue cresce_o n~mero de pe!
soas que avança pelos trilhos do s i.st ema •...No caso .da popu _
lação rural, pode visar a mante-la no campo, para evitar a
pressão sobre as cidades. Por fim, chega a criar "d e se q u i lf
briosll no mercado de trabalho e uma massa de desempregados
mais educados, conscientes do seu direito de trabalhar.Isso
obriga o sistema -a recorrer a+a r t t f f c t o s "justifi.catõrios~
por exemplo, diferenciar a preparação para o trabalho da pr!
paração para o emprego, como um modo de lavar-se as mãos com
relação ã vida futura do egresso.

o que chamamos de educação profissional aparece
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como preparaçao de trabalhadores qualificados para os dife
rentes ramos de atividade. Como resultado desse tipo ~e edu
cação não se obtem apenas uma habilitação, senao tambem um
diploma de tecnico na especialidade. Surgida como moda1id~
de Itermina1", sem articulação com o resto do sistema educ~
ciona1, foi invadida pelas camadas medias da população e g~
n ho u d i re ito à c o n t i n u id a de. rum a e d u c a ç ã o p r o f is s io na1 que
se assume como tal e dai a preocupação de p1anejadores e exe
cutivos para que exista uma articulação quase perfeita entre
ela e o mercado do trabalho correspondente.

As especialidades tecnicas de segundo .grau tem-se
desenvolvido como resultado do incremento das funções tecni
cas de controle direto ou indireto sobre os traba1hadorEs,em
geral. O ensino de segundo grau treinaria,seguindo esse r~
ciocinio, na organização hier~rquica do trabalho e .na uti1i
zação do saber como instrumento de submissão. Nesse sentido
BRAVERMANN assinala que a quantidade de trabalho cientifico
e educado tende mais para os extremos do que para a media e
considera as especialidades como um mecanismo para privar
o s t r a b a 1 h a d o r e s d o c o n he c ime nto: e 1 a s c r e s ce m e sem u1tip 1l.
cam na medida em que avança o processo de expropriação do
saber dos trabalhadores pelos donos dos meios de produção.
(BRAVERMANN, 1980, 487).

Por outro lado, alguns autores consideram que es
se processo de multiplicação de especialidades não .responde
às necessidades da estrutura produtiva_e sõ contribui .para
e 1e v a r d e s p r o p o r c io n a 1me n t e-...o-s_C.lJ s to s .zío s se r vj ç o s e d u c a t i -
vos. LATAPI (1982, 65) afirma que as novas especialidades,
cada vez mais, tem escassa relevância social e se relacionam
com aplicações tecno1õgic~s sofisticadas. Pareceria que e!
sas qualificações quase não tem relação com as- -cond1~ões
em que serã exercida a profissão. SLAM, que comparte essa
visão, chama .a atenção sobre lias imprecisões quanto aos re
querimentos" estabelecidos comumente para ..empregar o pesso-
al que se encarrega de .t r a n sm it t r ordens, supervisionar e
controlar as equipes de trabalhadores manuais. (SLAM, 1980,
79 e s.). pe fato, parece que outroscriterfós 'interferem



na seleção e promoção desse tipo de pessoal, tais como: si
tuação social., nepotismo, lealdade provada â empresa, etc •
Mas esses criterios podem agir simultaneamente com a exigê~
cia de um certonTve1 de educação formal.

Quando a habilitação, ou a educação profissional,
se aliam a um certo n iv e l do sistema formal de educação - s~
gundo ou terceiro grau - aparece a questão do equi1Tbrio e~
tre a formação geral e a especial. A manutenção do compone~
te formação geral e considerada fundamental porque garante
a continuidade no sistema. Como afirma Pedro DEMO, a ausen
cia desse componente faz da educação um fator que tende lia
acentuar a estigmatização do desnTve1 socia1", em lugar de
ser um "móv e l de ascensão socia1". (DEMO, 1981,6).

A educação geral procura formar "0 homem e o cida.
dão d e m odo in t e g ra 1 11 (P A R O, 198 3, 48), e a e sp e c ia 1 1he o fe
rece IIOS meios para adquirir uma ocupação úti1". E importan
te que exista entre ambas uma "adequada re1ação" que perm.,i
ta atingir o objetivo de "preparar" o aluno "p ro f i s s iona lnen
te sem comprometer sua integral formação domo cidadão" (id,
48/49). A preocupação por essa "adequada re1ação", tanto
em termos de proporção no. currTcu10 como de vincu1ação.entre
os dois tipos de formação, provocou várias discussões entre
tecnicos e professores de educação geral. O CENAFOR adverte
a respeito:

11 S e e s s a d iv isão - e d u c a ção 9e ra 1 e e d u c a ç ã o e s p~.
cia1 - fosse encarada·como uma coi.sa'que existe de
fato..na ví.da .de.i.c ad a aluno, .e s t a r.I amo s entendendo
o hom e m como um se r d iv id i do em d o i.s: uma .me ta de,
que trabalha e outra que pensa teoria para esc1a
recer-se". (CENAFOR, sem data, 3).
E s se ho me m d iv id ido ..ex is te de f ato: pe n s a.,e s c re v e,

discute no seu tempo de 1azer, quando não trabalha. Há ate
propostas po11ticas que consideram importante.que o homem
pense e participe em âmbitos que não tenham relação com o
trabalho.

Quem e, na verdade, o be ne f t c lâr+o r d a educacâoprp



fissiona1? Analisada sob a perspectiva dos traba1hadores,pQ
der-se-ia perguntar:

" .•. contribue ã diminuer 1e de c a le qe entre cadres
et executants, que mene ã de nouve11es formes de
domination dans 1a societe moderne? Une formation
professione11e etroite ne repond pas ã cette nou
ve11e demande, sinon dans 1a direction de 1a prQ
motion individue11e des travai11eurs qui ,en effet
e10igne ces travai11eurs du groupe auque1 i1s ap-
partiennent". (ICEA, 1978,4).
O texto se relaciona com o que BRAVERMANN denomi

na processo de expro~riação do conhecimento e pa1arização
do trabalho "educado". Dai poderia tambem derivar-se que,
se bem não e útil aos interesses dos trabalhadores como c1as
se, o ensino profissional e um instrumento adequado para~ce!
tos grupos de trabalhadores. SOLARI (1973, 20) analisa este
uso da qualificação como mecanismo para reservar a oferta
limitada aos individuos jã qualificados. Nesse caso,as exi
gencias de certas qualificações educativas independem das
caracteristicas intrinsecas do posto de trabalho e, quando
existe alguma ameaça de invasão, se aplica o recurso de ele
var um pouco mais a qualificação exigida. O credencia1isrno.e
formal e serve so para eliminar da competição os candidatos
indesejãveis.

O segundo beneficiãrio potencial poderia ser o em
pregador, aceitando-se que o ensino profissional prepara e-
fetivamente para o trabalho, quer dizer, desenvolve habi1i
dades e conhecimentos necessãrios, ou uti1izãveis, no proc~
so produtivo. Atendendo ao que CUNHA denomina "função mani
fe st ali (p ro d uz ir t e c n icos), em o p o s i ção ã f u nç ã o não -ma ni.fes
ta (propedeutica) pode-se supor que o empresãrio e o mais
beneficiado com este tipo de educação. De fato, o Estado es
taria neste caso subsidiando o setor do capital "atraves da
incorporação de um diferencial de mais-valia gerada por aqu~
1e trabalho adicional que e devido ã agregação de qua1ific!
ções ao trabalho por ele contratado". (GALVAN, 1979,172).

C TIVO



De fato, a organização do estãgio como parte -da
educação profjssional de segundo e terceiro graus implica um
duplo beneficio para o empregador: primeiro, constitui uma
significativa melhoria no sistema de seleção de pessoal, te~
tando seu desempenho em serviço com um salário inicial redu
zido; segundo, e o próprio trabal hador quem paga sua formação
o que implica numa transferência de recursos em beneficio
do empregador.

Porem, nem sempre qualquer educação e útil para o
empregador: a função da qualificação variarã segundo o setor
da economia de que se trate, dependendo da forma como sua
produção está organizada. Para uma exploração agrária de ti
po extensivo, por exemplo, serão necessários niveis menores
de qualificação do que para uma exploração intensiva; os r~
querimentos educacionais das grandes organizações comerciais
serão obviamente maiores do que os dos pequenos comerciári-
os que trabalham por conta própria. Assim, a qualificação,
como atividade separada e especifica, pode ate chegar a ser
molesta para certas formas de organização da produçãa, i m~
di da que im p e d e a i n c o r p o r a ç ã o dos in d iv i d u o s a o sistema p r~
dutivo, onde podem adquirir mais rapidamente a minima educa
çao necessãria para o trabalho (LABARCA, 1980, 33).

Ainda considerando que a educação profissional não
atinja os objetivos de qualificação e eficiência que proc~
ram os empregadores na sociedade capitalista, ela e utiliza
da como elemento na seleção do pessoal. Por quê? Pareceria
que, no m in imo, c e r t a -ed uc a c ã o f o rm a 1. co n t r i b u i p a r a 1.e.gi t.i-
mar a estrutura de autoridade e as relações de propriedade
do sistema, o que q a r e n t e i.a .s u a manutenção. Mais adiante vd i s
cutiremos outro-~enef~ciomencionado tambem pelos empregad~
res: a facilidade para treinar o pessoal educado.Susana FI~
KEL (1977, a), acentuando a contribuição ideológica da ed~
c a c ã o fo rmal no m u n d o do t r a ba 1 ho, no co n t e x to de mo d e.lo s
de a c um u 1a ç ã o a g r o e x p o r t a d o r e.s, d uv id a que .a La p ac.i.t a cã o_ r~
querida nesses casos seja .no sentido de melhorar a capacid~
de produtiva da mão-de-obra.



-Existe ainda uma terceira resposta a nossa pergun
ta sobre o beneficiãrio da educação profissional. Pode-se
pensar a educação profissional (especialmente a formal, de
29 grau e superior) como um instrumento politico das classes
dominantes para diminuir tensões sociais e estabelecer ali
anças principalmente com as camadas medias e a pequena bur
guesia. Um exemplo claro desta manipulação do ensino profis
sional encontra-se no estudo de Luiz Antonio CUNHA (1977).
Tanto a incorporação de uma função "não man.ifesta" pelo en-
sino tecnico, no sentido de dar acesso a estudos superiores,
como' a profissionalização compulsorio do ensino medio para
dar-l he uma função "contenedora" - a t r a vê s da Lei 5692 - sao
modos de usar "politicamente" o ensino profissional em bene
ficio dos setores dominantes, apoiando sua permanência no
poder.

Reter no sistema educacional grandes contingentes
de jovens das camadas medias, por um nfimero cada vez. maior
de anos, alivia as tensões sociais que podem provocaro cre~
cimento do desemprego nesses setores. Da; que .BRAVERMANN
(1980, 502) chame as escolas de "grandes organizações cuid~
doras de adolescentes". Não s ô se elimina do. mercado de tra
balho um segmento da população - .dos mais conflituados em
termos de pressão social - como se cria tambem uma nova fon
te de emprego e uma justificativa "ideologica" para o desem
prego daqueles que o sistema "expulsa". E,'~evidentemente, a
solução menos cara para o problema do desemprego,seqUela ne
cessãria de .ce r t o s planos econômicos. Trata-se de

"prolongar el momento de inserciõn de la Juventud
en el mercado d e-vt rab a j o ;••. de .ac t ua r .como .me can is
mo regulador de la oferta de fuerza de trabajo en
e 1 c o n t e x t o c a r a c t e r iz a do -po r 1a in ca p a c ida d .P ar a
o f re c e r em p 1eo a am p 1 io s se c t o r e s de 1a pob1aciõn11 •

(GOMES CAMPO, 1982, 92).
Aparece tamb~m a proposta de articular os interes

ses imediatos dos empregadores com os dos setores dominantes:
a criação de um sistema educacional paralelo, que assuma a



educação profissional no ambiente de trabalho» ao mesmo te~
po que se mantêm o alongamento do sistema formal» justific~
do pela necessidade de uma "educação instrumental" que col~
que os indivlduos em condições de Itreinabilidade".Esse si~
tema diminuiria os riscos de oferecer conhecimentos e habi-
lidades que não seriam aproveitados e» simultaneamente» pe~
mitiria abaixar os custos da formação profissional com a c~
tribuição do prõprio aluno ã produção. Evitaria desperdlci
os e tensões sociais, reduziria custos e, finalmente, tran~
formaria a educação profissional - nás mãos dos empregadores
- em mero adestramento. (PARO, 1983, 60-63).

A Redução da Educação ã Economia

A proposta de desenvolvimento na dêcada dos sesse~
ta absolutizou o papel da ci~ncia e da tecno.logia como motor
do processo e, apesar do discurso, acabou reduzindo desenvol
vimento a crescimento economlCO. Alimentada nas fontes do
funcionalismo, nas correntes põs-keynesianas da economia e
na teoria marginalista, quando se voltou para a educação co
meteu o erro de parcializar sua função econômica. Foi uma
mera redução do problema educativo a um problema econômico,
como afirma LABARCA (1977,239): uma simplificação.que con-
sistiu em substituir um fenômeno real por uma construção te
õrica.

O desenvolvimento ê concebido como. processo contI
nuo e ahistõrico,uma mudança que vai avançando de forma gra-
dual e ordenada. Nesse processo, a definição decerto nivel
social mêdio de educação considera-se uma condição necessã-
ria para o crescimento, principalmente por sua contribuição
em termos de formação de recursos humanos qualificados,emb~
ra alguns teóricos considerem importantes elementos não ec~
nomlCOS, como as atitudes diante do desenvolvimento. Por ou
tra parte, as pressões de uns setores e as condições de ou
tros para constituir alianças~ tinham elevado os ..gastas em



educação a tal nível que uma anãlise econômica da situação
era indispensãvel, inclusive porque se acreditava que a utl
lização mais racional dos recursos era uma exigência para o
desenvolvimento.

Para fundamentar essas propostas, realizaram-se
anãlises da situação dos países desenvolvidos, sugeridos c~
mo modelos. Assim, chega-se a concluir que uma porção do
incremento do PNB não pode ser explicada atendendo aos fato'
res da produção comumente considerados: terra, capital e tra
balho. Levanta-se, então, a proposta de um IIquar.to fatorll,
denominado IIresidualll, que incluiria, simultaneamente,o pr~
gresso tecno15.gico, o desenvolvimento científico e o nível
social de educação. (SEGRE, 1980, 333). A partir dessa con~
tatação, o objetivo e lIestar capacitado para medir os efei
tos dos diversos fatores disponíveis num pais dado sobre a
taxa futura de crescimentoll. Como resultado desse tipo de
anãlise, conclui-se que o caminho menos caro para o cresci-
mento e incrementar qualitativamente o fator trabalho atra-
v ê s da educação. (id., 338,339).

Considerava-se que o nível de produção estava em
dependência direta da quantidade de recursos humanos de se
gundo e terceiro graus de que o país pudesse dispor:

IIPara que aumente la producciõn se requieren can
tidades adequadas de tipos e sp e c i a le ss de fuerza.de
trabajo que pueden ser distinguidos 81 menos en
parte, por sus antecedentes educativos. ( ... ) ...
se supone que el valor productivo de la educaci5n
deriva de la habilidad ~nica que ti~nen algunas mo
dalidades educativas para formar individuos para
real izar tipos especiales de trabajoll. (SNODGRASS,
1980, 56).
A educação transformava-se, assim, na chave do de

senvolvimento, entendido fundamentalmente como crescimento
economlCO, sem esquecer que esse crescimento requer,tambem,
certas condições IIsociaisll, de diminuição dos conflitos. Os
desenvolvimentistas confiavam-em que a pr5pria educação con



venceria a massa explorada de que sua situação poderia ser
melhor educando-se para produzir e consumir mais (FINKEL,
1977,276-277). Dai a necessidade de "p la ne.ia r " a educação,
a partir de estudos e pesquisas que determinariam as propo!
ções de recursos humanos demandados. O novo modelo educaci
onal, resultante de uma anãlise objetiva da situação do p~
is,alcançaria uma formulação IIcientificall

, fundada em dados
empiricos indiscutiveis. Uma planificação central izada e um
conjunto de coeficientes fixos, que permitissemreladionar
as qualificações dos recursos humanos com a produção, eram
suficientes para reeditar auspiciosos processos de desenvol
vimento. Alguns autores ofereciam ati mitorlos muito simples:
segundo a regra empirica pr.oposta por HARBISON, os recursos
humanos de nivel superior deviam aumentar na mesma proporçao
que a taxa de crescimento proposta para o PNB, e os de nivel
midio, três vezes essa taxa. (SNODGRASS, 1980, 72).

Em p r im e iro 1ug a r, e r a n e ce s sã r io p ro v a r que a e d u
caçao contribui de fato para o crescimento econ6mi~0, para
dar ã proposta a força da evidência. Nessa linha aparecem
dois tipos de elaborações teóricas: a nivel macro pretende
-se demonstrar a incidência da educação no crescimento eco
n6mico mediante anãlises do tipo insumo-produto; a nivel mi
cro se trabalha sobre a base da medição de taxas de retorno
dos investimentos educativos.

Os estudos macroecon6micos propoem diferentes IImi
todosll

_ para estimar a quantidade de recursos humanos neces
sãrios para o c re s c ímen to :;

1. O volume de recursos humanos que o pais deve
alcançar nos diversos setores da economia deter
mina-se em função da proporção de recursosexi!
tentes em um pais "mo de lo ? • Essa i a proposta
de HARBISON e MYERS que aceita como suposto
que o IImodeloll i o unico, e que e tambim acei-
tãvel e possivel.

2. Estima-se a demanda futura de recursos humanos
em função de projeções da demanda anterior.Nes
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se caso, considera-se que o crescimento é ap~
nas quantitativo. A extrapolação da tendência
hist6rica implica o convencimento de que nao se_
produzirão mudanças significativas na organiz~
ção da produção nem na tecnologia utilizada.

3. Calcula-se o volume de recursos humanos neces-
sarios através de um complexo sistema de f6rm~
1as, em f u n ç ã o d a R e n d a N a c io n a 1 e d a Re nda-pe r
capita. Determina-se, assim, se a quantidade
de "graduados" existentes é adequada,e quantos
seria ne c e s s à r i o "produzir" para atingir as ta
xas de crescimento propostas.

Essas propostas "me t o d o ló q t c a s " para estimar os r~
cursos humanos necessarios, fundamentadas na teoria do valor
residual ou do "quarto fator", são analisadas em detalhe: por
LABARCA e os autores dos textos que ele compilou no livro
"Economia Po lIt i c a da Educação" (LABARCA, 1980). Esses tex
tos apresentam uma série de criticas que se relacionam com
a concepção de desenvolvimento proposta - gradualista, ahis
t6~ica, reduzida ao crescimento econômico - e com a enorme
quantidade de "supostos" que se aceitam acriticamente:

"El numero de supuestos es tan grande y la base de
algunos de ellos es tan débil~ que seria asombro
s o sim u c ha s de 1a s e s t im a c io ne s n o resultaram m uy
a'1ej a das d e 1o re a 1 ". (S N O D G RA S S, 1 98 O, 7 6 ) •

O mesmo autor afirma. ao_analisar -a regra de HAR
BISON, que se trata de uma teoria com "base conceptual pr~
ca r ia e n e x t re m o y-e v id e.n c i a em p i r ic a de s co n o c i-dali. ( id . ,
72)

Um primeiro questionamento deri~a de aceitar-se
como pressuposto a existência de uma correspondência perfel
ta entre os graduados dos diferentes niveis educativos e os
empregos "equivalentes"-com sua fo-rmação. Se os -re c ur s o s hu
manos qualificados estivessem todos empregados e nas ocup~
ções para as quais foram capacitados; se todos os egressos
futuros estiverem disponiveis para trabalhar; se s6 chegas-



sem ao mercado de trabalho os egressos do sistema educacio-
nal; se se cumprissem todas essas condições e outras maiss
que seria longo enumerars as estimativas propostas se apr~
ximariam da realidade.

Ainda a s s im , seria necessãrio discutir as bases te
õ r ic a s de s s a s e st ima t iva s. FI N K E L (1 977 a) que st io na uma c o n
fusão que estã na base do raciocinio proposto; considerar
que o Capital Fisico - meios de produção - e o Capital Hum~
no - força de trabalho - contribuem de forma qualitativame~
te anãloga para o processo produtivo.

ALTVATER (1980s 230-231) considera uma falácia
afirmar que a Renda Nacional se eleva como conseqUência de
uma maior educação. De fatos mantendo a distribuição.da Ren
da entre salãrios, impostos e acumulação3 um incremente se
ria mais uma condição do que um resultado da ampliação do
sistema educacional. Seriam necessãrios mais impostos para
financiar essa ampliação e melhores salãrios para um conju~
to de trabalhadores com niveis superiores de qualificação.

Na medida em que as a~ãli~s deixam de lado esque---matismos e reduções prévias, tornam-se mais complexas e pr~
fundas, chega-se ã conclusão de que'

"não hã necessariamente relação entre um aumento
dos gastos em educação e a capacidade de um pais.
para melhorar a qualidade-de sua investigação ci
entifica e técnica". ( ... ) ... não existe relação
entre a capacidade para levar a 'cabo uma investi-
gação cie~tifica original que conduza a inovações
técnicas e a capacidade prãtica para aplicã-las na
solução de problemas econômicos ..• " (MYINT3 1974,
132-133).
A compreensão do subdesenvolvimento como um fenô-

meno estrutur~l, gerado no mesmo processo histõri.co que Po!
sibilitou a eXistência de paises desenvolvidos, é suficien
te para afastar a esperança de falsos milagres. Nessa situ~
ção, o desenvolvimento das forças produtivas dos paises de
pendentes é reprimido e reduzido, mais do que promovido:



lIel desarrollo sõlo tiene lugar en la forma y el
contexto que corresponden alas necesidades del
processo de valorizaciõn del Capitalll. (HOISKEN,
1980. 185).
E esse processo tem o seu centro de decisões nos

paTses desenvolvidos. DaT que os esforços de planejamento da
educação em função das necessidades de recursos humanos lide
tectadasll resultam estereis e qrotescos no contexto de uma
modernização sem desenvolvimento. A qualificação dos profi~
sionais IInecessãriosll para o crescimento econômico,se tran~
forma em expediente para ter acesso a trabal hos burocrãticos
que pouco ou nada têm a ver com os objetivos dos planos. De
uma parte, o argumento em favor de mais educação. tecnica sõ
contribui para apoiar lia continuidade de um modelo preVl.52.
vel de desenvolvimento econômico, dado por forças autônomas
e exô çe na s " (MYINT, 1974, 138); da outra, as pressões e te.Q.
sões sociais levam as classes dominantes a "u t i l 'i z a r " a edu
cação como instrumento de negociação para contornar confli
tos. Como afirma LABARCA (1977, 257), os criterios para i~
vestir em educação nem são nem poderiam ser os de rentabili
dade, mas os que derivam da demanda social. DaT que o produ- -to final seja um "s t s t ema" com miilt i p lo s paralelismos e fo.!:.
mas ambTguas, que nada têm de comum com a imagem dos plane-
jadores.

IINos paTses subdesenvolvidos, a adoção com êxito
de novos procedimentos para o desenvolvimento ec~
nômico requer freqUentemente não apenas inovações
tecnicas, mas tambem inovações sociais e de orga-
nização que afetam a estrutura social e econômica~
(MYINT, 1974, 133).
Essa avançada IIdesenvolvimentistall dos anos ses

senta marcou profundamente o pensamento educativo.Contra ou
em defesa do pensamento IItecnocrãticoll em educação;louvando
ou vilipendiando o planejamento e os diagnõsticDs cientTfi
cos, protestando contra a redução pura e simples de toda a
açao educativa a ·um assunto-econômico, levantando as suas di
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mensoes politicas e culturais, gerou-se uma enorme massa de
literatura sobre a educação. t claro que a estrategia de
"p romo ve r o d e s e nv o lv ime n t o :", tão questionada e Jdesmo n t a d a
em seus principios e pressupostos, e apenas uma estrategia
para manter e reforçar a dependência dos paises perifericos
em relação aos centrais. Gradativamente, essas "e x t r at ê qías"
se deterioram, caem em desuso e devem ser substituidas por
outras, que terão os seus profetas e detratofes;·.

Apenas considerou-se necessãria uma rãpida revisão
da estrategia do IIdesenvolvimentoll porque dela resultaram -
como conseqUência e derivação ou como reação -·a maioria dos
enfoques utilizados para analisar o papel da educação no mu~
do do trabalho. A seguir, realizar-se-ã uma breve expcs i cao
critica de quatro linhas ou enfoques predominantes na mate
ria, derivados das propostas de s e nvo lv.í me n t t s t a s , para final
mente explicitar o enfoque que serã adotado neste estudo.Es
sas quatro linhas são as seguintes:

. Estudos sobre os beneficios econômicos que der1
vam da qualificação, a partir da teoria do caP1
tal humano. Este enfoque parte de considerar a
educação como um investimento, que deve permitir
ao investidor obter lucros ou rendimentos. Cons
titui uma aplicação a nivel micro das anãlises
que consideram a educação um fator importante- no
c r e sc ime n t o e c o nôm ic o, o 11 q U a rto f a t o r 11 o ufa tor
residual.

. Estudos sobre o mercado de trabalho, que procu
ram, em gera 1, determi nar a demanda existente p~
ra determinadas profissões. Na maioria dos ca
sos, consistem em pesquisas fundamentadas na te
oria do capital humano, em termos de orientar
os investimentos em educação. Porem,existem tam
bêm estudos criticos, que questionam a xeoria e
demonstram que os mercados de trabalho sao se~
mentados e heterogêneos .

• Estudos so b r.e .a adequação QU inadequação das qu~



2f

lificações "produzidas" em termos de qualidade.
Corresponderia a um enfoque qualitativo das de
mandas existentes no mercado de trabalho e obj~
tiva, em geral, oferecer s ub si d i o s para um"aprl
moramento" dos currlculos da educação profissi~
nal. Existe tambem uma serie de propostas de
questionamento deste enfoque, que acentuam o p~
pel da educação como "aparato ideológico", minl
mizando sua contribuição objetiva ã qualific~
çao .

• Estudos sobre o papel da educação profissional,
como instrumento de ascensão social, baseados na
ideia de que a educação e um bem que abre -portas
para o indivlduo que a possui. As alternativas
desse enfoque evidenciam a existência de um ra
pido processo de desqualificação dos diversos
graus de educação e da aspiração crescente _aos
estudos universitários, como unica possibilida-
de ainda válida oferecida pelo sistema educaci~
nal para quem quer ascender socialmente.

A Educação Profissional Como Investimento

A educação profissional, no contexto da teoria do
d e se nvo 1v ime nto dos ano s se s se n ta ,--:-fo i co n s +d e r a d a um -re c u!::.
so produtivo da maior importância, especialmente vinculado
ã estrategia latino-americana de crescimento econômico por
substituição de importações (BRIONES, 1982, l2).Parecia com
provado que os palses que alcançaram um ritmo mais acele~a
do de crescimento e modernização, criaram e utilizaram um
grande numero de pessoas educadas, de nlvel medio e superl
o r . O s e s t u dos de m o n st r av am a e x ist ê nc ia -do 11 q U a r to f a t o r I~

o que significava que a educação contribuia eficientemente,
numa economia moderna, formando trabalhadores com os conhe
cimentos e destrezas convenientes.
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Esse montante de pessoas IItreinadasll,com os conh~
cimentos e as habilidades requeridas para o desenvolvimento
econômico, denominou-se "capital humano". Acelerar o ritmo
de crescimento exigia aumentar o montante de "capital huma
no" d i sp o niv e l :

"0 processo de mudança de uma sociedade estãtica
ou tradicional exige grandes 'doses' de capital hu
mano e s t r at e qi co ? • (HARB1S0N, 1974, 154).
Concebida assim a educação (como um instrumento

privilegiado do desenvolvimento), era de fundamental impor
tância e devia ser objeto de um cuidadoso planejamento:

"Que a educação profissional seja programada como
parte de um plano de educação que esteja em harmo
nia com uma pol;tica nacional de :desenvõlvimento
econômico e social tendente a elevar o n;vel de
vida mediante a utilização õtima de todo o pote~
cial humano do p ai s " (CONFERtNC1A 1962,1974,235).
Essa recomendação da Confer~ncia sobre '~Educação

e Desenvolvimento", realizada em Santiago do Chile, em 1962,
com patroc;nio da UNESCO, CEPAl, OEA, 01T e FAO, reflete a
aceitação da teoria do IIcapital humanoll na decada. O docu
mento conclusivo da Confer~ncia afirma explicitamente:

"A educação, alem de constituir um bem em si mes
ma para quem a recebe, eleva a dignidade espirit~
al e moral do homem e incrementaa capacidade dos
indiv;duos e da sociedade para produzirem os bens
e serviços que sustentam um niv e l de vida mais el~
vado. Por conseguinte, as inversões em . educação
t~m o mais alto rendimento econômico e social,que
pode ser equiparado ao que se atribui aos investi
mentos em capital bà s í c o ", (CONFERtNC1A 1962,1974,
241 ) .
O documento recomenda a realização de estudos so

bre a importância dos recursos humanos para o desenvolvime~
to econômico e sobre metodos que permitam avaliar a relação



entre gastos em educação e beneficios a serem obtidos para
orientar as alocações de recursos no setor.

Desta linha de reflexão a nlvel macro, da socieda
de como um todo, se passa quase insensivelmente para o ni
vel micro: criar capital humano considera-se tamb~m. uma in
versao em beneficio do homem e de sua "constituição" como
"recurso" criador e produtivo. (HARBISON, 1974, 153). Uma
maior educação permitirá aumentar a "produt.ividade" e,.em con
seqUência, darã a cada indivlduo a possibilidade de obter me
lhores salários.

Essa "transferência" aparece claramente no pens~
mento de um dos mais fervorosos defensores da teoria do ca
pital humano: Theodore w. SeHULTZ. Analisando a educação e
sua contribuição para o desenvolvimento, SCHULTZ enumera
três vantagens da instrução:

. consumo atual;
consumo futuro, o que significa t nv e s t ime n t o t r-e
capacidade futura de produzir, o que ~ tamb~m in
vestimento.

Na medida em que a instrução aumenta a produtivi
dade e os lucros futuros, quando ~ consumida pelo homem ins
truido, se constitui em um fator de crescimento econômico
computado (SCHULTZ, 1974, 101). E, como ~ de praxe nos "te.§.
ricos" da ~poca, SCHULTZ cita o exemplo dos' Estados Unidos
e suas altas taxas de investimento na educação como fonte
principal de produção de capital humano. Parte da definição
de capital como qualquer entidade que "tem a propriedade- ecE,
nômica de prestar serviços futuros de um valor determinado"
(SCHULTZ, 1973, 53), ou como um conjunto de elementos que
proporcionam um fluxo de renda no decorrer do tempo.Essa d~
finição ampla de capital lhe permite incluir nele a força de
trabalho.

"en la medida que la actividad del homore produce
utilidades que, a trav~s del ahorro se convierten
en capital mediante una tasa adecuada de inter~s~
(SEGRE, 1980, 343).



Assim como qualquer recurso material, ao ser aprQ
veitado pelo homem, cria um tipo de "c ap i t a l !", assim também
os homens podem aproveitar e organizar seus "recursos" por
meio da educação, criando um outro tipo de capital: O·lIcap..!.
tal humano".

IIr humano porquanto se acha configurado no homem,
e e capital porque e uma fonte de satisfações fu-
turas, ou de futuros rendimentos, ou ambas as coi
sas". (SCHULTZ, 1973,53).
As habilidades, os conhecimentos, as "atitudes"

que os homens podem adquirir como resultado da educação e
que os capacitem para aumentar sua produtividade terão,como
qualquer outro capital, a propriedade de produzir renda.Dai,
o prõprio SCHULTZ chega a uma assombrosa conclusão: o trab~
1hador transforma-se em capitalista, "pe1a aquisição de cQ
nhecimentos e capacidades que possuem va lo r econômico" (id,
35). A medida da diferença entre os sa1ãrios dos trabalhado
res treinados e os sa1ãrios dos não treinados indicaria o
1ucro do 11 capi ta 1 humano", a taxa de retorno ã educação. r
evidente que essa afirmação se sustenta na suposição de que
o s a lâr i o e igual "ã produtividade marginal do trabalho, em
concorrência p e r f e í t a " (GALVAN, 1979, 174). Estudos e pesqu..!.
sas procuram demonstrar que essa diferença existe e que estã determina-
da pela educação:

IILa educaciõn es probab1emente 1a determinante in
dividua1 mãs importante de 1a remuneraciõn; e11a
da cuenta por mucho mãs de 1a mitad de 1as ganan-
cias extras de 10s trabajadores preparados" (WOOQ
HALL, 1981,29).
A anã1ise custo-beneficio tende a detectar os ca

sos nos quais os investimentos em educação seriam mais "re.!!.
tãveis", tanto para a sociedade como para os individuos.Nas
ce uma

IImoderna teoria de inversiõn en IIcapita1 humano 11

(que permite) tomar en cuenta tanto 1as condi cio
nes de 1a demanda en e1 mercado de trabajo - como



s e r e f 1e j a n e n 1o s sal a r io s - y 1a s c o n d i c iones de
la oferta - costos - en el sistema educativo. Se
hicieron innumerables calculos de las tasas de re
torno de varios niveles y tipos de escolaridade m
todo el mun do ? • (SNODGRASS, 1980, 59)
Ate hoje, os efeitos de uma verdade tão comprov~

da perduram na mente de educadores e planejadores:
11 muita gente poderia ganhar mais se I tivesse
conhecimentos profissionais mais aprofundados ... "
(DEMO, 1981, 3)
As fontes "teóricas" deste tipo de analise devem

ser procuradas nas formulações cientificas do liberalismo:-
no campo da economia, os marginalistas, responsaveis pela
ampliação do conceito de capital, por exemplo; no campo da
sociologia, no estrutural-funcionalismo e na teoria da mode~
nização. MACHADO analisa com detalhe as vinculações da Teo
ria do Capital Humano com essas concepções "sociológicas"d~
rivadas do positivismo. (MACHADO, 1982, 89-129)

O individuo se considera essencialmente
ra educar-se ou não, para trabalhar ou não, para
suas qualificações como achar mais conveniente.
basico e que os homens

livre, p~
dispor de

O suposto

"son igualmente libres para tomar sus decisiones
educacionales en virtud de que todos poseen las
mismas capacidades y oportunidades, y los guian
los mismos motivos de lucro". (FINKEL, 1977a, 284)
são os mesmos principios que fúndamental as meto

dologias de "orientação vocacional", ou "orientação educaci
o na 1 e p r o f i s s io n a 1 ", j a r e c om e n d a dos e s p e c ia 1m e n t e pe1a C o.!:!.
ferencia do Chile, em 1962. Se a educação e concebida como
um processo de acumulação de capital no individuo, e impo~
tante que ele "escolha" as caracteristicas que desenvolvera
no processo de qualificação, de modo a obter logo o maior
rendimento possivel. . Todos os individuos são livres. e iqua is
p a r a o p t a r, to dos tem a me sm a o p o r tu n ida d e d e e s c o 1 he r o seu



caminho profissional. Em contrapartida, cada um sera respo~
sãvel pela decisão tomada, e pelas conseqUências que dela de
rivem (FERRET, 1981, 94). O acesso ã educação,como a possi
bilidade de conseguir emprego, depende só das caracteristl
cas pessoais; e mais ainda: o emprego que se encontre sera
mais ou menos remunerativo, dependendo do nivel de educação
atingido.

A teoria do capital humano se fundamenta tambem
em uma serie de pressupostos sobre o mercado de trabalho e
na possibilidade de lIadequarll as qualificações ã demanda de
recursos humanos, o que implica na possibilidade de lIatuali
zarll o capital incorporado atraves da educação.Considera-se
como indiscutivel que as atividades econômicas tenderão a
exigir cada vez mais uma força de trabalho mais quali,ficada,
que existe uma "un i v o c t d a d e " na relação profissionais-postos
de trabalho, que a correlação entre educação e emprego e li
near, que os mercados de trabalho são homogêneos e perfeit~
mente competitivos. Esse aspecto da teoria serã abordado
mais detalhadamente no próximo item, quando se analizarã a
linha de estudos sobre oferta e demanda de profissionais no
mercado de trabalho.

Existem numerosos estudos que analisam criticame~
te a teoria, alguns deles fundados em evidências empiricas.
Uma linha questiona as relações propostas entre educacào-p r-o
dutividade e salãrios; outra se concentra em evidenciar os
propósitos ideológicos encobertos pela aparente IIracionali
dadelldo discurso. BRIONES considera que os sistemas educati
vos latino-americanos mostram hoje uma sê r ie de contradições
que questionam os postulados e afirmações da teoria do IIca
pital hum e no ? • De fato" a pressa na formação de recursos h~
manos de alto nivel para atingir altos indices de crescime~
to econômico mascarava tambem um aumento da ineqUidade na
distribuição da renda (STINSON, 1980). E ainda mais: essa
ineqUidade era finalmente assumida pelos iridividuos, porque
se mostrava como resultado apenas de suas capacidades e de
seu esforço pessoal.
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o primeiro tipo de criticas questiona um conjunto
de pares de conceitos que têm entre si uma relação linear e
univoca, na proposta da teoria do "c ap í t a l bumano ? : educa
ção e produtividade, educação e salãrio, produtividade e s~
lãrio. A teoria ficaria corroborada se se comprov.asse que
existem correlações entre nivel de escolaridade e nivel de
ingresso, entre nivel de escolaridade e produtividade, e en
tre produtividade e salãrio.

A respeito do par escolaridade-salários nao e di
ficil encontrar evidências empiricas. Em repetidas ocasiões
se comprovou que existem diferenças na renda das pessoas cQ
mo conseqUência dos diferentes niveis de capacitação.Porem,
trata-se de uma mera tautologia:

11 ••• se o fator educação tende a influir mais no
que se refere ã elevação de renda quando o nivel
educacional e mais alto, e. se o acesso ã educação
e condicionado pelo nivel sócio-econômico, a teo
ria do "c ap it a l hurnan o " acaba não explicando nada"
(MACHADO, 1982, 116)

A educação operãri a, então, como instrumento de re
serva para certas classes sociais, dos postos de trabalho m!
lhor remunerados. Serã utilizada como cr i t é r io "o bj e t í vo " e
"r a c io n a l" para escolher entre os e s c o l h í do s cAi nd a como in~
trumento de seleção, está claro que permite aos empregadQ
res identificar IIcertas atitudes, motivações ou autoconfian
çal;-7caracteristicas todas valiosas para e le s ? , como afirma
WOODHALL (1981, 78), mas t arnbem caracteristicas pr-ôp ri as de
certas classes sociais. Por outra parte, alguns autores, cQ
mo BRAVERMANN (1980) ,chamam a atenção sobre o que de nom i narn

um processo de "d e squ a li f t c a ç ào " da força de trabalho: para
iguais ocupações e salários, existe cada vez mais uma gran-
de heterogeneidade em termos de nivel de escolaridade.

Sobre a correlação escolaridade-produt~vidade, as
pesquisas não têm tido tanto sucesso .. Se os teóricos do ca
pital humano pudessem demonstrar "q ue os portadores do nivel
educacional n IItêmll uma produtividade superior aos do nivel
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n-lll, a teoria deixaria de ser tautolõgica. (SLAM,1980,49)
Em geral, os defensores de teorias têm deduzido

uma maior produtividade apenas da comparação das remunerações
de trabalhadores com diferentes niveis de educação,e não do
produto fisico desses trabalhadores.

De que maneira a educação, ceteris paribus, pod~
ria contribuir para incrementar a produtividade? WOODHALL
se pergunta inclusive se não serã a produtividade mais um
atributo dos trabalhos do que ~os trabalhadores, e afirma:

11 e 1 p ro d uc to d e 1o s a gr ic u 1to re s e s tã a so c ia d o con
el nivel educativo, pero no en todas las circuns
tancias. ( ... ) Si, siempre y cuando se den lô s fac
tores complementãrios que hacen las condiciones
d i nàm i ca s !". (WOODHALL, 1981,29)
Apenas considerando o caso de algumas industrias,

e possivel detectar uma certa correlação entre produtivid~
de e nivel de escolaridade, e assim mesmo devem existir os
fatores complementares favorãveis. Em conseqUência,a teoria
sõ é lIaplicable a un universo restringidoll (FINKEL, 1977a,
293): a educação tem relevância econômica sõ e quando contri
bui para incrementar a produtividade de trabalhadores prod~
tivos, em condições de pleno emprego ou em economias desen
volvidas, e em certos setores. No contexto dos paises subde
senvolvidos e dependentes, a teoria se materializou mais c~
mo pa r ó d ia : "un a larga cola de trabajadores improductivos,
eso si, altamente ca1ificadosll.(id., 295)

A terceira e ultima correlação, produtividade-sa-
1ârio, se fundamenta em um pressuposto falso: o trabalho é
inteiramente retribuido através do salârio. Isto significa
que entre o valor agregado pela força de trabalho e o custo
de sua reprodução, a diferença é zero (ALTIATER, 1980,347).
A partir desse pressuposto lIilusórioll, qualquer aumento no
valor produzido se transformaria em incremento do salãrio.O
papel ideo1õgico da teoria aparece aqui totalmente nu: nao
existe exploração no processo produtivo, trabalho e capital
r e t ir am c a d a um o 1 uc r o que 1h e s co r re spo n de, sej a sob a for



ma de salários ou de juros. A confusão entre processo e tr~
balho e processo de produção de valores encobre a relação
social existente entre capital e trabalho, no modo de prod~
çao capitalista.

lIel valor de cambio de la fuerza de trabajo es ne
gociado por su poseedor, el trabajador, bajo la
forma de ingresos salariales. El IIfrutoll de las
calificaciones es realizado a traves de su consu
mo en el proceso productivo, en forma de riqueza
para el c ap i t a l t s t a!". (ALTVATER, 1980, 222)
Nos ultimos anos, realizaram-se pesquisas visando

provar a existência de mercados de trabalho IIsegmentadosll ,
heterogêneos entre si, nos quais o salário estaria lIestru
turalmentell determinado, independente de produtividade e nl.
veis de escolaridade. Segundo BRIONES, uma especifica divi
são do trabalho gera mercados de trabalho estruturalmente
segmentados - no minimo em setores formais e informais - co
mo meios de organização mais eficientes para a produção ca
pitalista, em determinadas condições do processo.A educação
tem Urentabilidadell diferente em cada uma dessas areas de
trabalho estruturalmente definidas. No segmento informal,
comprova-se uma crescente desvalorização econômica da escQ
larida~e e a frustração das expectati;~s sociais com relação
ã educação. BRIONES conclui

"Ta redistribuciõn del ingreso no pasa por el au
mento de la escolaridad, encuanto esta, por asi
decirlo, no se proyecta en un mercado homogêneo
y perfectamente competitivo ... (pasa por) la modi
ficaciõn o transformaciõn de la principal forma de
relaciõn antagõrriTâ que se dá entre capital y tra
baj o " ( ..• ) (Esa re la c ió n ) "e st â definida por que
se produce, con que tecnologia y divisiõn del tra
bajo, a q ui e ne s va dirigida .l.a producciõn y cõmo
se distribuyell (1982a, 14)
As criticas centradas nos fundamentos ideolõgicos _

da teoria do "c a p i t a l hum a no " salientam sua função como en



cobridora das relações sociais da produção capitalista. A
IIcoisificaçãoll do capital e do prõprio trabalhador e um me
canismo muito util para ocultar os sujeitos sociais e vincu
lar uma situação h is t ó r í ca determinada ã "n a t ur e z a " das col
sas, IIsem se perguntar quais as condições que tornamll essa
situação "p o ssTv e l ate, dorn i na nt e ". (GAlVAN, 1979, 174). E!!!
bora o capital apareça com o rõtulo IIhumanoll

, implica uma
desumanização do trabalhador, tornando-o IImero recurso, ao
lado de outros recursos" (CENAFOR, 1983)

Alguns criticos utilizam, para referir-se a essa
função encobridora da teoria, conceitos como "incapacidade
para e n t e n d e r :", "incompreen'sãoll

, "de sc o n he c ime nt c '". Deve-se
entender que essas expressões têm apenas um valor metafõri
co. A representação de uma sociedade onde exi,ste uma ~ela
ção harmônica entre capital e trabalho, não e proposta por
incompreensão, mas como exercicio da função de intelectual
orgânico dos capitalistas. legitimar a divisão social do
trabalho sobre a qual se ergue o modo de produção, aprese~
tando-a apenas como uma racional idade IItecnicall

, e parte es
sencial dessa função.

Essa legitimação da divisão social do trabalho dá
sentido ã teoria. A educação se apresenta como função dire
ta da divisão tecnica: cada ocupação exige uma dose determi
nada de escolaridade, definida a partir da complexidade te~
nica das tarefas associadas com ela. O nivel de educação re
querido para cada ocupação estaria determinado por fatores
tecnicos de caráter intrinseco (MUNOZ, 1982, 21).0 fruto da
educação e uma maior produtividade que o prõprio trabalha
dor percebe como salário. Assim se produz uma total abstr~
ção das relações de produção e se apresenta o pape,~ da edu-
cação como independente de qualquer circunstância histõrica,
como um fenômeno que obedece a leis objetivas,neutrais,nat~
rais (FINKEl, 1977a; 291). Todas as determinações sociais
que limitam os atos e as metas das pessoas se colocam,ilusõ
ria e fatazmente, dentro delas.

"La funciõn social de la educaciõn (crear "c ap a c i
dades sociales' que legitimen el poder y los pri-
vilegios vinculados con las posiciones dentro de



una estructura de clase) que, segfin se pensaba,po
dia ser desdenada o, al menos, aislada de su fun
ciõn tecnica, emerge una vez mãs y muestra,al mi~
mo tiempo, la interdependencia entre la divisiõn
t é c n í c a y la divisiõn social del trabajo". (SEGRE,
1980, 357)

Oferta e Demanda: Enfoque Quantitativo

Elevada a educação ã categoria de investimento es
sencial para promover o crescimento econõmico dos p~ises sub
desenvolvidos, era necessãria uma cuidadosa planificação p~
ra assegurar a õtima colocação dos escassos recursos de que
os paises dispunham. A teoria do capital humano exigia a pr~
cura de um ajustamento entre os "produtos" do sistema educ~
cional e os recursos demandados pelas atividades econânicas.
Desse ajustamento dependia tambem a possibilidade de IIreali
zar" o capital adquirido pelos trabalhadores, como resulta
do de sua qualificação. As relações entre educação e econo
mia se reduzem, assim, a relações de oferta e·demanda, e o
problema principal e o ajustamento, a regulação de oferta e
demanda para atingir um equilibrio.

A Conferência sobre "Educação e Desenvolvimento
Econômico em America Latinall

- Santiago do Chile, 1962 - re
comenda:

IIOS organismos centrais de planificação deveriam
formular orientações gerais e realizar estimações
quantitativas e qualitativas das necessidades de
pessoal qualificado nos diversos setores da ativi
dade econômica e social. Estas estimações poder i
am ser consideradas no estabelecimento das metas
dos p la n os de e duc a cào ? • (1974, 243)
O planejamento da_educação nesta perspectiva deve

rã ser central izado, para "o r ie n t a r " a educação segundo as



leis do mercado de trabalho, buscando o equilibrio.Encontra
-se aqui novamente a tendência da sociologia funcionalista e
da modernização, a privilegiar os enfoques de "ajuste" entre
as partes do todo social. Os desequilibrios que se aprese~
tarem - opacidade do mercado de trabalho, qualificação ina
dequada, discriminações e preconceitos contra certo tipo de
ocupações - poderão ser corrigidos "atraves de um planej~
mento racional". (MACHADO, 1982, 119)

O desemprego e apenas uma manifestação da falta
de planejamento; a ineficiência da educação profissional de
riva de não ter considerado a estrutura da demanda. Surgem
em conseqllência numerosos estudos, como subsidias para a.e1.§.
boração de planos de educação, que procuram detectar as ne
cessidades de recursos humanos. Os organismos internacionais
recomendam especialmente este tipo de estudos e assessoram
os palses para que possam realizã-los:

"Que se conéeda a mais alta prioridade aos segui~
tes temas de estudo: ( ... ) tecnicas de pesquisa
das necessidades educacionais relacionadas com o
desenvolvimento econômico e social no plano naciQ
nal; previsão das necessidades de mão-de-obra, m~
todos de adequar o desenvolvimento do sistema ed~
cativo às necessidades de mão-de-obra; demanda de
educação de diferentes tipos e nlveis de especi~
lização ... (CONFERtNCIA, 1974, 254)

"I:: possivel estimar as necessidades dos diferen
tes tipos de mão-de-obra qualificada e de pessoal
necessãrio para satisfazer determinados objetivos
econômicos. Chega-se a essa est~mação analisando
-se a estrutura da mão-de-obra existente, segundo
distintas categorias de qualificação, e procede~
do-se às correspondentes projeções das' .dema nd a s
feitas pelas diversas atividades econômicas, de
acordo com planos ou perspectivas gerais de desen
volvimento". (CEPAL, 1974,71)



Parece evidente que o crescimento da economia le
vara a multiplicar as vagas em ocupações que exigem qualifi
cação, e gerarã novas ocupações. O diagnostico da escassez
desesperadora, dramãtica, de mão-de-obra qualificada apar~
ce reiteradamente, às vezes fundamentado em estudos, outras
em "{nt u í côe s ". (ALME1DA, 1974, 137). A partir de uma anã
lise de informação estatistica sobre grau de instrução da
força de trabalho, chega-se, por exemplo, a concluir que 110
sistema econômico e social parece ainda ressentir-se grand~
mente da falta de pessoal q u a l t f i c ado :". (PARO, 1983, l4).A-
firma-se que lia falta de profissionalização é um t.raço mui
to negativo e p re o c up a n t e " (DEMO, 1981, 3) que lia i ndiis t r í a
e de modo particular a agricultura, necessitam,crescenteme~
te, de t é c n ic os de ni v e 1 me d io o u a ux i 1 ia re s té c n ic o S 11 (S OU
ZA, 1979, 312). SOUZA chega a afirmar que prejudica o Nordes
te a falta de centros de formação de tecnicos: 110 numero de
centros de formação profissional corresponde a menos de um
quarto 'dos localizados no Sul-Sudeste"(id.,3l2). Essa comp~
ração que à primeira vista poderia ser absurda, fundamenta
-se em uma reflexão da propria 01T:

IIpode-se presumir que a expansao dos meios de for
maçao de técnicos seria capaz de motivar uma ada~
tação mais rãpida dos metodos de produção às nor
mas t e c no ló q í c as mais av an cad a s :'. (01T, 1974,182).
Porem, alguns problemas do desajuste entre oferta

e demanda podem derivar de politicas erradas ôu de uma dis
tribuição inadequada da mão-de-obra qualificada. HARB1SON
chama a atenção sobre a tendência dos profissionais de mora
rem nas grandes cidades em lugar de escolher as IIzonas ru
rais, onde seus serviços sao necessãriosll• Considera que:

110 intelectual desempregado, não obstante, o estã
so porque se nega a aceitar ocupações que julga
inferiores à sua preparação ou posição social. Os
possuidores de titulos universitãrios,especialme~
te, aspiram aos mais altos empregosll. (HARB1SON,
1974, 156)



Uma das opiniões que aparece reiteradamente e a
existência de uma considerãvel demanda de pessoal IIsub-prE.
f i s s io n a l ? , que ultrapassa ã de pessoal universitãrio. Afi!:.
ma-se que algumas IIprofissões universitãrias superadas,seri
am com êxito substituidas por profissões de n'1vel medioll(DE
MO, 1981, 4). Existem, na própria população dos paises sub
desenvolvidos, comportamentos irracionais que provocam uma
serie de desequilibrios que poderiam ser evitados. Por exem
plo: por causa do prestigio do titulo, os estudantes se ori
entam para profissões "s a t ur a d as v • Aqui se fundamenta,em g~
r a l , a recomendação de criar serviços de orientação p ro f i s
s io na l , para orientar uma escolha mais "r a c i o na t " da p ro f i s
sao.

Uma serie de criticas questiona a falta de preci
sao das estimações. CUNHA, por exemplo, cita a resposta do
Ministro de Educação e Cultura, Dr. Jarbas Passarinho, a um
repórter que o interrogava sobre a suposta demanda de profi~
sionais que justificava a Lei n9 5692: De fato, estamos jE.
gando um pouco no e s c u r o " (CUNHA, 1977,129). NAGLE se sur
preende com o fato de serem as autoridades porta-vozes idos
empresãrios, quando eles mesmos não consideram tão desesp~
radora a falta de pessoal qualificado (1975, 18) SALM cita
uma pesquisa que evidencia que a maior demanda de tecnicos
provem do próprio sistema educacional, lIe a escola crescen
do para ela mesma 11 (1980, 35). Mais adiante, conclui:

IIFicou claro que as organizações empresariais nao
têm qualquer demanda especifica ao sistema formal
de educação, principalmente quando se tratade prE.
fissionais de nivel media que, como sugere o nome,
deveriam ocupar um posto na hierarquiall.(SALM,1980,
44)
O que surpreende e comprovar que esse jeito lIim_

p rov i s a d o " de detectar a demanda, apoiado só em intuições g~
niais, e tambem uma recomendação dos IIteóricosll do capital
humano:

liA anãlise de mão-de-obra nao tem por que basear



-se em estudos complexos e exaustivos ... depende
mais do bom criterio do que de estatisticas exatas
... pode ser francamente impressionista ... (Aspr e
v isõ e s ) sem u ito de tal ha das p odem 1e v a r a erro po.!:.
que dão uma falsa impressão de exatidãoll

• (HARB..!.
SON, 1974,158)
Os criticos questionam o que se entende por deman

da. Em alguns estudos a demanda e um mero cálculo estatisti
co derivado da aplicação de indices fixos. Por exemplo~ d~
rivar a necessidade de tecnicos de nivel medio da quantida-
de de profissionais de nivel superior existente, ou a dema~.
da de engenheiros agrônomos dos hectares cultivados,etc. ou
tros consideram que a demanda se determina relacionando os
cargos vagos existentes. Mas, muitos cargos podem não ter
sido preenchidos por não oferecerem condições aceitãveis de
trabalho. Analisando essas propostas, pode-se concluir que
sõ deverã considerar-se demanda a existência de cargos vagos,
que as empresas queiram preencher, IIcom remunerações e per~
pectivas tão an ima do ra s " como as que existem para outros ca.!:.
gos como as mesmas solicitações e exigências; isso seria
"um a demanda economicamente e f e t t v a!". (MYINT,1974~139)

Um estudo sobre tecnicos industriais menciona um
exemplo concreto do que representaria uma preocupação efeti
va dos empresãrios pela formação da força de trabalho: Pri
meiro Congresso de Industriais Paraguaios, realizado em As
sunciõn em 1978~ solicitou a criação de um Conselho Nacional
de Recursos Humanos, integrado por representantes do setor
publico e do setor privado da economia, visando formular as
bases de uma politica de emprego e recursos humanos, e coo.!:.
denar esforços para a formação e conservação dos mesmos.(COR
VALAN,1979b, 59)

Uma politica IIracionalll de formação de recursos
humanos deve assentar-se sobre resultados quantificadós e
cientificamente controlados. Dai esta linha critica conclui
que as dificuldades surqidas ate o momento poderão ser supe
radas quando os procedimentos de estimativa forem aperfeiço



ados. r uma critica ã falta de rigor. As vezes reduzida
a mera lamentação pela falta de instrumentos adequados:

lia falta de informação suficientemente detalhada
e fidedigna dificulta a avaliação da magnitude do
problema e, por conseguinte, a elaboração de medi
das capazes de r e so lv év lo ? • (OIT,1974,18l)
IInão se montou ainda um sistema de informações e-
co nóm i c a s " ... (capaz de) "f o r ne ce r dados em tempo
hábilll possibilitando "um adequàdo dimensionamen-
to dessa e sc a s se z !", (PARO,1983,14-l5)
Outras criticas questionam a aplicação do modelo

de concorrência perfeita para analisar o funcionamento do
mercado de trabalho. Os economistas clássicos consideram
que o mercado ê perfeitamente competitivo se existir ~ gra~
de numero de vendedores e compradores da mercadoria,cada um
tão pequeno que nao possa afetar, por si só, o preço, se os
produtos no mercado sao homogêneos, se existe perfeita mobi
lidade de recursos e se todos os agentes têm um perfeito cQ
nhecimento dos preços e custos presentes e futuros.(SALVATO, -

RE,1977,2l9-220). Um mercado perfeitamente competitivo e
fechado e homogêneo, e os preços da mercadoria são determi
nados exclusivamente pela interseção das curvas de oferta e
demanda nesse mercado.

BRIONES comprovou, no estudo já citado, a existê~
cia de um mercado estruturalmente segmentado. Segundo suas
pesquisas, o preço da mão-de-obra está determinado pelo se~
mento do mercado no qual pode se oferecer, e não pela quali
ficação. No segmento informar, por exemplo, a escolaridade
não tem valor nenhum. Outras pesquisas (MU~OZ, 1982,42) co~
provam que cresce a proporção de egressos de segundo grau
que se inserem nos setores informais da economia, para se
proteger do desemprego aberto.

Interferências politicas podem criar segmentos no
mercado, abertos só para quem cumpre certas condiçeos sem
qualquer relação com a qualificação. São os casos de clien
telismo politico, onde se fecham setores exclusivos para os



"cor re l i q io nár i o s ". Nesses casos, o patrocinador e condição
necessária e suficiente para o acesso ao emprego. Outro caso
de segmentos "f e c ha do s " resulta da reserva de espaços no me.!:.
cado para grupos de egressos do sistema educacional. Esses
grupos protegem seu nivel salarial, ligado ao grau acadêmi
co adquirido, o que justifica, simultaneamente, que outras
pessoas vejam diminuido seu salário quando exercem tarefas
semelhantes, justificando-se essa situação pelo fato de não
estarem IIcapacitadosll ou IIhabilitadosll pelo sistema educacl
onal (LABARCA,1977,255). Referindo-se a essa situaçãu;SA'LM
afirma:

1I0S profissionais formados pelo sistema formal de
educação, sõ conseguirão realiiar o seu valor re
correndo cada vez mais a meto dos não-capitalistas,
como a regulamentação das profissões que tentam,
por força da lei e não do mercado, garantir esp~
ços ocupacionais e um minimo de remuneraçãoll(SAL\M,
1980,25)
Outros casos de espaços IIfechadosll no mercado e a

existência de mercados de trabalho internos, tanto pela se-
leção do pessoal jã ocupado no setor, noutra empresa, como
pela promoção do pessoal que trabalha na mesma empresa. O
primeiro caso se relaciona com a preferência pela experiê~
cia previa como criterio da seleção. Quando a essa experle~
cia se agrega um certo nivel de educação e ainda melhor,mas
os empresãrios consideram uma seria desvantagem dos tecnicos
re cêm-f o rma do s pelo sistema educacional a IIfalta de prát í ca ,
de experiência, de treino no trabalholl (CORVALAN,1979b,66).
Se se define a experiência como a quantidade de tempo inve~
tido na execução de uma tarefa especifica ou conjunto de t~
refas que guard.am uma certa relação entre si, e evidente que
e ss a 11p re fe rê n c ia 11 im p 1ica o re c r u t ame n to d e t r a b a 1 ha d Ires ~n
tre os já empregados, oferecendo melhores condições. Quanto
ã promoção, lembra SALM:

lia hierarquia e assunto interno da empresa, que
ela buscarã resolver com o minimo possivel de in



gerências e xt e r na s ", (1980, 45)
Comprovou-se tambem que, às vezes, em certos set~

res, o segmento informal oferece melhores perspectivas ec~
nóm í c as c de t e rm-i n a d a s por situações conjunturais da economia
(CORVALAN, 1979a; GALLART, 1982). Essa situação correspo~
de tambem aos interesses de grandes empresas que derivam p~
ra o~setor informal a execução de certas tarefas de serviço
ou fabricação de produtos intermediãrios, para livrar~se dos
impostos que pesam sobre o emprego.

Outros autores, como BRAVERMANN, chamam a atenção
sobre a progressiva substituição de mão-de-obra qualificada.
Esse processo de desvalorização da qualificação manifesta-se
claramente no fato das empresas estarem conseguindo recrutar
empregados com altas qualificações sem exigí-las como condl
ção para o acesso ao emprego. A teoria do IIcapital humanoll
considera que a demanda se dã em função lidos requisitos ne
ce ssã r io s ao d e sem p e n ho 11 d a o c up a ção. e do p e s so a 1 que se ofe
rece para ela. Quando a oferta e abundante, segundo esta
perspectiva lias empresas procuram recrutar seus empregados
dentre aqueles que apresentam nível mais elevado de escola-
ridadell (PARO, 1983, 18). O que esta anãlise não explicita
e que não e necessário IIreconhecerll esse nível mais elevado
no recrutamento. Para empregados do Correio ou escreventes
de Banco exige-se apenas nível medio, sem nenhuma profissiQ
nalização, e a remuneração e estabelecida em função desse
requisito. Outra coisa e se concorrem graduados universit~
rios ou mestres. De fato, não existe uniformidade quanto
aos requisitos necessários para o exercício de uma determi
nada ocupação e as mesmas funções são desempenhadas por pe~
soas com os mais diferentes tipos de escolaridade,o 'que tem
a ver tambem com a segmentação do mercado de trabalho.

o mercado de trabalho não e homogêneo e tambem não
e fechado: existe em cada um e em todos os segmentos um pe!
manente fluxo migratório de pessoas educadas (CENAFOR,1983,
6). Dessas anãlises conclui-se a impossibilidade de achar
um ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda no merca



do de trabalho, e de ajustar o sistema educacional às "supos
tas" necessidades de mão-de-obra. Não se trata, em conse
qUência, de uma "deficiência a corrigir", mas de uma forma
propria de vincular-se numa sociedade capitalista dependen
te, educação e trabalho (CENAFOR, 1983,7). Também isso não
permite concluir que não existe vinculação "funcional" entre-
sistema educacional e mercado de trabalho. A forma como es
sa vinculação se dà efetivamente e a que interesses responde,
o significado e os sujeitos dessa "funcionalidade", e o que
deve ser explicitado.

Outra linha critica salienta a impossibilidade de
"ajustar" a educação às demandas do sistema produtivo porque
isso "implicaria criar tensões sociais. que o sistema não p~
deria resistir" (LABARCA, 1977, 252). Uma solução técnica
que tente "racionalizar" os serviços educativos para atingir
um ponto de equilibrio entre oferta e demanda é insustentã
vel porque a função social da educação não se esgota na di
mensao econõmica.

"Abstraer la f unc i ó n social de la educaciôn de su
funciôn econômica, quando se postula una relaciôn
directa entre educaciôn y producciôn, implica ig-
norar el caracter social y especifico de toda pr~
duccion y negar el papel ideologico de todo siste
ma de e duc a c í ê n ". (SEGRE, 1980, 352)

Respondam ou não a supostas demandas de mão-de-o-
b r a, o s ga stos em e d u c a ção são hoj e -in i 1udi v e.i. s. O pr o b le m a
é como orientar esses investimentos para obter ~aiores l~
cros politicos. Os perigos de uma alocação inadequada sao
claros:

"Sem mercado suficiente a profissionalização pode
até ter efeitos negativos, porque tende a aviltar
as profissões em excesso". (DEM • 1981,3)

" ..• os riscos de oferecer conhecimentos e habili
d a d esq ue não se r ã o ap ro v e it ados". (p A R O, 198 3 ,61)
" •.. el sistema educativo ha generado e xp e ctat ívas



que la estructura social y econõmica no puede en
frentarll y lIes ingenuo pensar que un reajuste e.!!
tre escuelas y realidades ocupacionales resolverã
las tensiones existentes •.. 1I (GRUBB & LAZERSON,
1978,20).
IIHã efetivamente espaços de mercado intermedio, a
nivel secundãrio, que ... diminuiriam a pressão so
bre a Universidade ... ".(DEMO, 1981,20)
o desemprego qualificado, as pressões por mais e-

ducação, as tensões sociais, transformam a educação em ins
trumento politico. Essa dimensão politica da profissionali-
zação jã foi analisada por Luiz Antonio CUNHA, explicitando
as funções não manifestas do ensino tecnico industrial e do
ensino medio profissionalizante no Brasil. As classes domi-
nantes se debatem hoje entre ~uas opções contraditõrias: a
expansão e democratização da educação, como e x i qé nc i a.: poli
tica para ganhar aliados e aliviar tensões conjunturais,mas
com um custo financeiro muito alto, ou a "racionalização"da
educação, com o que se perderiam aliados, mas tambem se evi
tariam futuras pressões por mais educação e melhores condi
ções de emprego. Continuamente se elaboram e ensaiam alte!
nativas que ajudem a superar essa contradição: uma educação
IIgeral" que não prepara para o emprego, mas amplamente .dem~
cratizada; um ensino medio que não dê acesso ã universidade;
um segundo sistema educativo "profissionalizante" a cargo das
em p re sas; a c r ia ção de um q ua r t o ni ve 1- e d u c at ivo, et c. r i.!:l..

teressante analisar os argumentos a respeito da alternativa
de uma educação profissional a cargo dos empregadores, apr~
sentada por PARO: evitaria IIdesperdicios", o aluno contrib~-
iria para uma diminuição dos custos de sua formação, perc~
beria "r e n d tme n t o s " (novamente a ideia do capital humano) ã
medida que aprendesse. Os IIdesperdiciosll que o autor cons.:!.
d e ra são de t rês ti P os: 11 aque 1e s .ge r a dos p e 1a s in ce r te zas
do aluno e do mercado de trabalho, pelas mudanças rãpidas na
tecno10gia e pelo baixo rendimento do a ndizado escolar~
(PARO, 1983, 63)



As pesquisas sobre oferta de mão-de-obra gerada
no sistema educacional e seu grau de ajuste às demandas do
sistema produtivo, concluem demonstrando a existência de um
IIdesajuste qualitativo e quantitativoll

• Fala-se ate de um
suposto IIsobredimensionamentoll do sistema educacional em al
gumas ãreas (MAGENDZO, 1982). Quais as propostas que podem
derivar-se desse tipo de anãlise? Diminuir a oferta educa-
tiva, IIracionalizarll• Questionar apenas a exatidão das es
timativas, a capacidade dos instrumentos utilizados, a vali
dade dos dados, aceitar só os estudos cientlficamente sõli
dos, implica cair na armadilha; e aceitar uma determinada
organização da produção e das unidades produtivas como a u-
nica posslvel. (LABARCA, 1977, 250)

As crlticas mais profundas. que se referem aosifun
damentos ideológicos da teoria do capital humano, aplicam-
-se tambem às anãlises de oferta e demanda. Enfoques IIred~-
éionistasll

, encobri dores das relações de produção capitali~
tas, ah í s t ó r í co s , esforçam-se para "r e p ro duz i r " a situação
admirável de palses IImodeloll, sem explicitar a posição dos
tais paises no contexto da economia mundial, nem o momento
histõrico que possibilitou seu desenvolvimento.

Oferta e Demanda: Enfoque Qualitativo

A partir do mesmo referencial teõrico analisado,
se desenvolve uma serie de estudos e pesquisas que questiQ
nam a relação existente entre as qualificações oferecid~s"pe
10 sistema educativo e as demandadas pelos empregadores.Tra
ta-se de um enfoque qualitativo do nlvel de educação e~~ten
te entre oferta e demanda de mão-de-obra. Essa adequao~o m~
de-se em termos das relações entre perfil profissional dos
egressos e natureza das tarefas exigidas pelas diferentes
ocupaçoes para as quais estariam supostamente "hab t li t a do s "

Os estudos diagnosticam um desajuste entre as ca
pacidades requeridas pelos empregos disponlveis e as que os



alunos adquirem nas escolas. Como o pressuposto e que a e-
ducação deve conduzir ao emprego, a causa do desemprego se-
ria esse desajuste. Outros "a ut o r e s falam de "d e s comp a s so"
entre o que a escola oferece e o mundo,do trabalho (VELLOSO,
1980, citando um estudo de Giüai & Duarte, 1976), ou tambem
de lIincongruênciasll entr.e os conhecimentos adquiridos na es
cola e o que a empresa necessita.(CORVALAN, 1979b, 66)

Mencionam-se opiniões dos prõprios empregadores so
bre a questão: eles referem-se ã importância não sõ dos co
nhecimentos teóricos IIper sell, mas tambem da disciplina e
metodos de trabalho que a escola deveria oferecer. Porem,
acham que existe ainda uma grande IIdesafagemll entre o conte
udo da formação escolar e as exigências do trabalho (CORVA
LAN, 1979b, 67). Os próprios alunos questionam esse desaju~
te:

IIPara a maioria dos alunos egressos, o curso de
segundo grau que realizaram nao os preparou ade
quadamente para o exercicio de uma profissão,e e~
tã bastante desvinculado da realidade do trabalho~
(VICENTINI, 1983, 40)
Como corrigir essa discrepância? A proposta da

Conferência de Santiago sobre IIEducação e Desenvolvimentoll,
de 1962 e IIsistematizar e definir as profissões e especiall
dades profissionais por nivel de e duc a cào ? • Uma complexa t~
refa que permitiria lIadaptarll os trabalhadores aos postos
de trabalho existentes, ã estrutura e natureza dos empregos
tal como se apresentam num dado momento. (GRUBB & LAZERSON ,
1978, 34)

IISe necesitan anãlisis de 10 que los trabajadores
hacen realmente en los diferentes trabajos y de
las caracteristicas personales, capacidades y des
t re z a s " (requeridas para) "r e d uz i r el desfase que
existe actualmente entre el tipo de capacitación
o f re c i d a po r e 1 s is te m a e d u c a t iv o fo rmal y Tas. C u a
1 idades va 1oradas en e 1 mercado 1 abora 111

• (WOOD
HALL, 1981. 31)



Uma publicação do MOBRAL mostra claramente essa li
nha de trabalho, denominada "anãlise ocupacional". Trata-se
de "decompor" uma ocupação nos seus elementos: tarefas e ope
rações, condições de trabalho, normas técnicas e conhecime~
tos necessãrios: Essa anãlise permitirã construir "0 perfil
profissional", que é a descrição das atribuições correspo~
dentes a uma determinada ocupação". O documento define cui
dadosamente o que é"tarefa principal" e "ocupação" e como
a tarefa pode ser descrita rigorosamente para subsidiar a
formação profissional. A ocupação e um conjunto de tarefas
associadas "que permite identificar um cargo". Considerando
as tarefas tipicas mais importantes, "é possivel identific.ar
ocupações ou posições idênticas", e "fazer uma descrição cl~
ra e precisa" de cada cargo. (MOBRAL, 1978, 65). Uma tarefa
seria "um trabalho de produção ou de serviço inerente a uma
ocupação, que se realiza com certa freqUencia (id., 91),tr~
balho que, por sua vez, pode ser dividido em operações. As
"operações" se organizam constituindo "um procedimento pr~
viamente estabelecido para alcançar os objetivos propostos~
(i d., 91)

O material resultante dessas "anãlises ocupacio
nais" seria utilizado na reformulação dos curriculos para
produzir finalmente o desejado ajuste:

"Los curriculos no estãn claramente orientados a
formar los diversos tipos de profesjõnales que el
desarrollo agricola y rural necesita. No se ha
estudiado suficientemente el mercado actual y p~
tencial de trabajo para los técnicos agropecuãrl
OS". (BORDENAVE, sem data, 4)
Nessa proposta, o acompanhamento dos egressos e

uma fonte para a adequação curricular face as necessidades
lidos postos de trabalho". Algumas propostas avançam mais no
pressuposto de que o resultado desse acompanhamento poderia
se constituir numa estratégia para a escola problematizar a
sua atuação lIe reformular seus objetivos e rãticas de ensl
no, pelo conhecimento da situação e da condição de trabalho
do egresso •.. " (CENAFOR, 1983, 8). Seria, de qualquer mo



o, um meio para a escola se adaptar ã realidade do mundo do
trabalho ao qual se incorporam os alunos.

Q u a 1 s e r i a o c o n teu d o d e s se ajus t e que d e v ia .--s e
procurar na formação dos trabalhadores? Em um primeiro mo
mento, falava-se principalmente de "noções e prãticasll

, co
nhecimentos e habilidades ou destrezas relacionadas com o
trabalho. Dal a necessidade de decompor cuidadosamente as
ocupações em tarefas e estas em operações, e determinar os
conhecimentos e destrezas necessãrios para cada passo. E o
nlvel das "lições" especlficas, que têm a ver diretamente
com o trabalho, sobre autoridade, conhecimentos e habilida
des relacionados com cada "o c up a câo" ..(LORING, 1979, 5). P~

rem, os pesquisadores foram descobrindo um nucleo de habili
dades mais gerais, não diretamente ligadas a uma ocupaçao
especlfica, e que tinha um papel importante nesse ajuste:

"Su valor econõmico (o da educação) reside
palmente en ciertas habilidades sociales y

municaciõn impartidas a los estudiantes, y
secundariamente en la formaciõn de aquellas
lidades productivas tecnicamente requeridas
(WOODHALL, 1981, 30)

princ,i
de co

sõlo
habi-

11

A consideração do treinamento como "aprendizagem
que desenvolve destrezas e habilidades requeridas para a e-
xecução de certas tarefas especlficas" (CORVALAN, 1979b,70)
começa a se ampliar. Os prõprios empregadores exigem outras
coisas: e necessãria uma certa fluidez na comunicação-, no
relacionamento com outras pessoas. Os trabalhos de GINTIS
apontam nesta direção, sem questionar os fundamentos do pr~
tenso "ajuste", mas visando aperfeiçoã-lo:

" .•. la contribuciõn de la educaciõn a los ingre~
sos del trabajador e su status ocupacional, no p~
ede ser explicada por la relaciõn entre educaciõn
y nivel de logro cognitivo". (GINTIS,1978, 54)
Nas suas pesquisas, GINTIS ten mostrar a contri

buição da educação para formar os esquemas de relacionamen-
to interpessoal, exigidos pelos empregadores:



11 la autoridad, la motivaciõn y las relaciones
interpersonales codificadas en la estructura socl
al de las escuelas son muy similares a las de la
f àb r i c a y la o f i c i n a? ,
11 ••• la estructura de calificaciones en la escue
1 a 11 b r i ndali r e c om p e n s a s in d e pe n d ie n te sal d e s arroJ
lã de las cualidades necesarias para un adecuado
desempeno l ab o r a l :". (GINTIS, 1978,54)

Existem mecanismos no processo de educação esco-
lar, atraves dos quais são reforçadas algumas lições especl
ficas, e esses mecanismos se localizam particularmente na
relação IIprescritall entre o professor e o aluno. O sistema
de recompensas, como bem observa GINTIS, não se refere sõ à
formação de habilidades exigidas pela ocupação nem à aquisj_
ção dos conhecimentos necessãrios. Dal a importância conce-
dida ã educação de primeiro grau: embora não IIqualifiquellpa
ra uma profissão, ela proporciona lias ferramentas minimas
para participar na economia moderna como produtor e consumi
d o r ? • (CEPA, 1974,70)

A educação contribui, certamente, para a formação
de destrezas e para transmissão de informações necessãrias
ao desempenho das ocupações,

limas tambem e importante sua influencia sobre a
inversão tecnolõgica, a difusão de inovações,a aQ

tidão empresarial, os padrões de consumo, a pr~
pensão ã poupança, a adaptabllidade às mudanças
econômicas e a participação ativa dos distintos se
tores sociais nas tarefas do desenvolvimentoll.(CE
PAC, 1974, 69)

O serviço educativo deve ser considerado um fator
importante nessa indispensãvel IImudançall de atitude da pop~
lação diante dos problemas econômicos, o que se denominallm~
dança de mentalidadell, necessãria ao desenvolvimento. Os p~
drões culturais do desenvolvimento são estudados e contra
postos aos padrões prõprios das sociedades subdesenvolvidas.
Os sociõlogos da "modernização" aprofundaram esta concepção



"dif us io n i s t a 11 d o d e se nv o 1v im e nt o b a s e a n d o - se em uma r e 1 a.;.
ção de variâveis, pr~posta por PEARSONS.

liA mentalidade desejada seria aquela caracteriza-
da por forte empatia, inovatividade, desejo de lu
cro, alta motivação e aspirações ~levadas, neces
sârias tanto para a criação de novos consumidores,
como para o aumento da produtividade e eficiência
no traba1ho". (MACHADO, 1982, 122)
De fato, os empregadores uti1 izam as qualificações

como um indicador para identificar certas caracteristicas e
atitudes desejadas, porque consideram que a educação desen
volve essas caracteristicas. Neste sentido,o nive1 de esco
1aridade se constitui em criterio de seleção de pessoal,
mais pelas "formas" de comportamento que garante do que p~
10 conteudo. O que interessa é a pontualidade, a persev~
rança, a capacidade para se inserir numa estrutura hierãrqui
c a , etc. (WOODHALL, 1981, 32). A preferência por certos cen
tros de formação profissional tem a ver, muitas vezes, com
estes valores e atitudes e não com o nive1 cognitivo.

Uma das linhas criticas a este enfoque questiona
precisamente o interesse que supostamente os empregadores
teriam em corrigir o "descompasso". Se a contribuição mais
importante da educação estã nas atitudes e nos comportame~
tos que infunde nos estudantes, se ela é economicamente va
1iosa não "por ~ que 10s estudiantes saben, sino por 1a
forma como eles enfocan e1 problema 'de1 saber" (WOODHALL,
1981, 30), então a tal teoria do "desajuste" fica esvaziada
de conteudo.

A educação profissional teria, em conseqUência, ~
penas o objetivo de manter o sujeito submetido âs relações
"e sco la r e s :". Apoiando essa reflexão, LATAPI (1982,65) cita
uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, q.ue comprovou que
nas ultimas décadas sõ 15% dos conhecimentos incrementados
nos curricu10s obedece a exigências derivadas da natureza
dos serviços profissionais. A educação adicional, nos 85%
restantes, seriacentão superf1ua. As anã1ises que enfati



zam a desqualificação da força de trabalho (BRAVERMANN,1980)
ou alertam sobre a utilização crescente de metodos de ensi
no capitalistas (SALM, 1980) questionam as propostas dos que
diagnosticam e tentam superar o desajuste, partindo do pres
suposto de que a qualificação tem um alto valor para os em
pregadores.

"Qualificar-se agora vai significar ajustar-se ao
ritmo do corpo coletivo de trabalho, estar em con
dições de ocupar um posto numa das várias hierar
quias existentes nas empresas. A capacidade de
executar tarefas será desenvolvida quase como sub
produto desse ajuste". (SALM, 1980, 99)
E.em apoio a essa conclusão, .SALM menciona um es

tudo realizado em uma das fábricas FORO: 43% dos operãrios
podem ser treinados em um dia de trabalho e, dos restantes,
42% requereriam apenas duas semanas de treinamento para de
sempenhar eficientemente suas tarefas. A mesma conclusão
chega VELLOSO:

liA eficiência no desempenho das tarefas em suas
ocupações parece depender mais da aprendizagem no
próprio trabalho ... demanda familiaridade com a
rotina de trabalho. ( ... ) Incluidos nessa rotina
estão desde a localização fisica das outras se
ções da empresa ate as prãticas adotadas na firma
e suas normas de funcionamento". (VELLOSO,1980,155)
A pesquisa realizada p6r CORVALAN (1979a) para o caso dos

tecnicos industriais no paraguai, chega ã conclusão de que os _prõprib~
empregadores enfatizam a formação do pessoal dentro da em-
presa .. Curiosamente, os empregadores argumentam salientan
do a importãnci a da 11 fami 1 iari dade": 11 nos somos uma grande
familia", o que parece sublinhar o valor das atitudes e dos
comportamentos, da capacidade para as relações t n t e rp es soa is
e para a comunicação. A educaçao profissional necessária
e súficiente seria aquela que produzisse pessoas treinãveis".,
com capacidade para se adaptar e aprender no serviço.

As propostas de um segundo sistpma educativo, nas



empresas, se fundamentam nesse enfoque critico e absorvem-
-no. O sistema educativo passa a oferecer uma educação "ins
trumental", que capacite para aprender mais, para aprender
com a realidade, que seria o trabalho nas empresas. A edu-
caçao na escola "prepara" para o trabalho, em geral, e nao
para o emprego, o que seria o trabalho concreto na socieda
de capitalista. De fato, "produzir" uma pessoa "treinãvel"
e nao "treinada" é mais econômico, tanto para a prôpria em
presa que contrata um aprendiz e não um trabalhador, como
para o Estado que já não deve custear uma formação profissl
onal. (PARO, 1983,' 54-63)

De fato, a contribuição da educação para o traba
lhador é, em termos econômicos, incrementar o valor de ~er-
cado da sua força de trabalho, o que não reflete uma quali-
ficação real, na maior parte dos casos (LABARCA,1977;254).A
supremacia da titulação formal sobre a qualidade da. educ~
ção profissional e evidente: existem vazios na formação te~
rica e prática, aumentam os conteudos supérfluos, rapidame~
te os curriculos ficam desatualizados e se requerem treina
mentos e estudos de pôs-graduação (BRIONES, 1982b). Porta~
to, acabar com os diplomas seria tambem um modo de tirar do
mercado um fator que aumenta o valor da força de trabalho,
ou, no minimo, cria tensões e pressões por instrumentos le
gais que garantam a valorização no mercado de um titulo ou
torgado e avalizado pelo próprio Estado.

No entanto, essa "falácia educativa"(GOMEZ CAMPO,
1982a, 82) que propugna a busca de uma maior adequação da
oferta ãs demandas supostamente "objetivas" do mercado de
trabalho ê, em parte, verdadeira. Os empregadores necessi-
tam do minimo educativo que garanta essas "atitudes" e, co~
traditoriamente, necessitam das escolas para armazenar j~
vens desempregados. Mas ê preciso compreender que as desman
das objetivas são expressão dos objetivos, preferências e
necessidades de quem controla os meios de produção e ê dono
do capital (id., 82). Nesta compreensão se fundamentam os
estudos que tentam demonstrar que o nficleo desse ajuste pr~
posto se encontra na inculcação de "valores" para reforçar



as relações dominantes do modo de produção capitalista. O
processo de trabalho não e considerado

IIprioritariamente na sua dimensão tecnica~ mas na
sua dimensão social; conseqUentemente, seria pr~
vilegiada a IIformação" exigida do trabalhador pa
ra submeter-se a estas relações sociaisll.(ARROYO,
1983, 6)

Os estudos que adotam esta perspectiva critica pr~
curam analisar e explicitar o "curriculo ocultoll da educa-
ção formal e sua contribuição na "f o rm a c ào " do trabalhador.
Trata-se de uma serie de pneceitos que supostamente têm
objetivos relacionados com o funcionamento particular da e~
cola ou com sua finalidade lIeducativall, porem,simultaneame.!!
te, visam a aprendizados implicitos, referentes às relações
dominantes. LORING pesquisou em aulas de escolas de prime~
ro grau os conteudos e formas metodolõgicas desse "curricu
loocultoll:

IISe ensenan hãbitos y actitudes acerca de 10 que
es el conocimiento, 10 que es el trabajo y como
este se realiza, y tambien se practiva la manera
em que haya que comportarse con una autoridad~(LO
RING, 1979, 19)
11 ••• tiene que aprender a seguir instrucciones que
proceden de un superior, como haver cada detalle
de sua tarea y no improvisar nada. (id., 13)
"Aprender a estar satisfecho con resultados incom
pletos","sin valor de uso ni valor de cãmbio.(id.,
14)

Outras criticas procuram evidenciar a perspectiva
ideolõgica que subjaz nos enfoques de lIadequação qualitat~
va". Essas demandas objetivas, definidas em termos de des
trezas~ conhecimentos e habilidades IIsociaisll, representam
os interesses dos possuidores do capital~que são os que co~
pram trabalho. De fato, as pessoas não aprendem o que n!
cessitam~ mas o que as classes dominantes da sociedade for
mulam para ensinar-lhes. E o que se formula para ser ensi-



nado, na perspectiva deste enfoque, poderia resumir-se as
sim: a prãtica do trabalho desvincu1ada, pelo menos exp1icl
tamente, das relações sociais pr6prias do modo de :pródução
dominante. Esse esclarecimento e importante porque as re1~
ções sociais capitalistas podem estar presentes na situação
de ensino-aprendizagem, porem traduzidas em um c6digo esco
lar e lIentendidasll como pr6prias da escola.

As formas de trabalho lIesco1arll aparecem como IIj~
gos 11 ou 11 te c n ic a s d e e ns ino 11 • O t r a b a 1 ho e nt r a n a e sco 1a-co
mo um elemento didãtico. As escolas produtivas, na tradição
alemã, utilizam o trabalho como instrumento para alcançar
uma maior harmonia entre os indivlduos, lIeducação civica a-
traves do t r ab a l ho " (LA EDUCACION, 1978,41). Quando a esco
1a visa a uma qualificação profissional, salienta-se a im-
portância de aumentar a produtividade, sem se perguntar o
que se produz, nem para quem, nem com qual finalidade se pr~
duz. Pretende-se treinar as pessoas IIsem lhes permitir que~
tionar o uso do seu t r a ba l ho ? • (RATTNER, 1980,87)

A apropriação individual dos meios de produção e
a divisão do trabalho, em que se fundamenta o sistema capi-
talista, apresentam-se como um imperativo IItecnicoll do prQ
prio processo produtivo, escamoteando suas dimensões polltl
cas e culturais.

IIAl aceptar el sistema econõmico como j us t o j b us c a
se conseguir gente satisfecha con sus roles en una
sociedad que distribuye 10s bienes socia1es desi
qu a lrne nt e ? • (GRUBB & LAZERSON, 1978,42)
Opta-se por uma organização da produção na qual

os tecnicos desempenham um papel determinado pelo conheci -
mento que eles tem e monopolizam, geram-se especializações
profissionais como manifestação dessa divisão do trabalho
e, conseqUentemente, o poder po11tico e econõmico se asseg~
ra de que terã do seu lado aqueles nos quais concentrou o c~
nhecimento tecnico (LABARCA, 1977, 250). Dessa necessidade
surge o imperativo da adequação, do ajuste; as formas e os
conteudos da educaçãõ profissional visam incorporar no futu-
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ro tecnico essa forma especial de IItrabalharll o conhecimen
to no seio das relações sociais de produção dominantes.

Alguns estudos procuram, a partir desta perspecti
va critica, formular alternativas pedagógicas. Trata-se da
proposta da pedagogia socialista e, tambem, procurando uma
transição ao socialismo a partir da critica da ideologia d~
minante, das pedagogias do IIdesajustell ou, segundo uma e~
pressão de GADOTTI, da "p e d a qo q i a do c o n f l t t o ? • A "p a i d e i a
socialistall proposta por GRAMSCI pode definir-se como

lIun proceso que desde la tecnica-trabajo, ilega a
la tecnica-ciencia y a la concepciõn humanistico-
teõrica, sin la cual uno se queda en especialista
y no se transforma en d í r í çe n t e ? • (MANACORDA,1978,
27)

A partir desse principio, PALACIOS propõe um regl
me de educação combinado com a produção material, que rompa
com a divisão "a rt i f i c i a l " entre trabalho intelectual e tra
balho manual. O trabalho e sua explicação e compreensão re
unidos no ato educativo:

liMas importante que los objetos que pueda producir,
es el desarrollo de la capacidad de servirse de
las herramientas y las màq u imn a s , teniendo una cl~
ra comprensiõn de ellas .•. 1I (PALACIOS,1978,37)
GELPI considera ne c e s sà r io repensar o -sistema ed~

cacional nas suas estruturas, conte~dos e metodos. Segundo
ele, e t nd i sp e n sâv e l que os conhecimentos sejam apresentados
indicando como, por quem e com que finalidade foram produzl
dos; que os estabelecimentos educativos sejam geridos em
forma cooperativa e que se incorpore o saber gerado nas lu
tas dos trabalhadores, "s o ur ce importante de recherches, de
decouvertes et de developpement technologiquell (GELPI,1977,
2). Ele considera que a luta pelo avanço do saber~, hoje
mais do que nunca, a luta politica e i deo l ô q i c a contra _-_os
grupos de poder, dai sua proposta de incorporar os trabalh~
dores na escola, com o seu IIsaberll surgido da luta:

-
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"La relation nouvelle entre monde du travail et
éducation n'est plus dans la direction de 1 'ouve!
ture o 1 'acces des structures éducatives aux tra
vailleurs, mais devantage, de la presence das tra
vailleurs en tant quI éducateurs dans ces structu
res". (GELPI, 1977, 3)
Certamente, essas alternativas apenas podem exis

tir como objetivos que orientam a luta de classes no espaço
educativo, Uma educação profissional que vise não sõ trein~
para uma ocupação, mas tambem fazer os alunos compreenderem
o processo de produção e a organização do trabalho vigente,
não será nunca objetivo das classes dominantes. Porem, como
afirma GADOTTI, lia escola parece ter duas funções contradi
tõrias: conservar e minar as estruturas capitalistas"(1983,
75). Por isso, constitui um âmbito no qual as classes opri-
midas podem ir elaborando uma contra-hegemonia: eis o senti
do de uma "pedagogia de conflito", cuja proposta é, na ver'"
dade, o desajuste.

Mobilidade Social

Na mesma tese formulada pela teoria do capital h~
mano sobre a relação educação-salário, está já implicita a
suposição de que a educação pode constituir uma via de mobl
lidade - social. O incremento da densidade educativa de cada
ocupação varia em função do grau de escolaridade atingido p~
las pessoas que se candidatam a exerc~-la. A partir -;dessa
hipõtese, formula-se o que se denominou a teoria do bem po-
s ic io na 1. (M UNO Z .I, 1982, 4 O ) . O ace sso ao s c ar go s com ma 'i o
res salários ou certa hierarquia fica, segundo essa teoria,
reservado àqueles que possuem mais educação. O f~ltro que
seleciona os mais "educados" seria apenas a competição entre
os postulantes. O enfoque tem relação com algumas criticas
à teoria do "capital humano", assumidas e incorporadas por
seus adeptos, embora seja, às vezes, apresentado como total



mente diferente. As criticas que marcavam o papel meramen
te "c re d e n c i a l i st a " da educação, como as que acusavam o en
foque do capital humano como excessivamente economicfsta;são
agora pretensamente integradas, evidentemente interpretadas
atraves do mesmo referencial teõrico: a sociologia funciona·
1 i s ta.

A educação se apresenta neste enfoque como um fa
tor, determinante por si mesmo, da ascensão social, indivi
dual ou familiar (entre gerações). A educação aumenta as
possibilidades de subir na escala social, torna IIpermeãveisll
os diferentes lIestratosll da sociedade. Sendo assim,se cons
titui um "e f i c ie n t e " instrumento para resolver problemas s~
ciais e reduzir as desigualdades: maximizar as oportunidades
educativas seria uma medida que levaria a diminuir o coefi-
ciente de concentração de renda. Todos os pressupostos da
teoria do capital humano estão presentes neste raciocinio.

Quem estuda mais, ascende; quem não estuda, por
f a 1t a d e e s fo r ço o u de c a p a c id ade p e s so a 1, f ic a at rãs . Um te.!:.
mo dessa sentença pode ate ser empiricamente comprovado: as
classes medias e a pequena burguesia se utilizam aparent~
mente da educação como instrumento de mobilidade:

11 ••• com a perda da oportunidade de ascensão soci
al pelo investimento em pequenos negõcios prõprl
os, as oportunidades de ascensao da classe -media
vao ser buscadas na hierarquia das burocracias ...
a educação universitãria passa a ter grande valor
pelo seu papel de requisito de ascensão a cargos
mais elevados da hierarquia b ur-oc rà t i c a ", (CENA
FOR, sem data, 3)
Outro termo - que pretende justificar a ~sitQação

dos que não ascendem funciona lIideologicamentell visando le
gitimar as diferenças. No plano da realidade objetiva, os
setores dominantes impõem as regras de participação social.
estabelecendo lIaliançasll com os setores que têm maior poder
de pressão. O acesso a niveis educativos mais altos e o pr~
ço dessas alianças. Dai que a teoria funciona para certos
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' , ') , . ~ f I ~a d a f i r ma r que e mais ver,tI I

em ~eral qu_ ":.1" o r : d do "c.apital humanoll (MUN'OZ I,
, \ t ~inbem mi1 r omp r o v a c a o tauto1õgica:

"LOS lo çr o s educativos, aunque se correlacionam
1,)11 o c up ac i o n e s y s a lá r io s de más alto rango, es

t-l a $U vez condicionados fundamentalmente por la
_ ; J I.i a c iõ . s Õ c ic -e co nÔ m ica sim i 1 a r de 1 i n d iv id uo 11 •

~!QUELME) 1982, 89)
E mais adiante, o mesmo autor afirma:
11 ••• existen factores estructurales que condicio
nan el acceso diferenciado a la escolaridad y los
problemas de desempleo y s ub emp Je o ". (RIQUELME,
1982, 103)
Porem, quando as condições estruturais permitem

ascender a ocupações mais rentáveis, e so para os grupos que
estão nessa situação, a educação tem um valor de troca futu
ro no mercado de trabalho. Às vezes esse valor permite ap~
nas o acesso ao emprego, e não a ocupações hierárquicas' e
com maiores salários, como a teoria pretende. Assim, os jn~
dividuos se consideram a si mesmos como objetos ou produtos
-meios no interior do processo de capacitação. Como afirma

11 S KEN e s s a e a ;.c o ns c iê nc ia p rõ p r iali dos in d iv i d uos, pO!,

lIen 1a medida que se abstrae de1 trabajo futuro
como um trabajo concreto, ya no es posible plante
ar el problema acerca de la utilidad social y con
creta de1 t r eb aj ov • (HUISKEN, 1980, 170)
Por isso, os profissionais de nivel medio - os sub

profissionais, segundo expressão de HARBISON - nao querem
ficar sõ com esse diploma e preferem morar desempregados
nas cidades a trabalhar nas zonas rurais, para continuar e~
tudando. Trata-se de procurar entender as IIforças sociaisll
que conduzem a essas situações, e não simplesmente de quali
f i c â= la s como "uma ut t l iz a c ào " ineficiente dos conhecimentos
adquiridos. (HARBISON, 1974, 156)



Varios estudos se ocupam de pôr em evidência esta
situação: os profissionais de nlvel mêdio pressionam cada
vez mais pela expansão das universidades. Eles consideram
a continuação dos estudos como o Iin i co caminho para ascender
socialmente:

IIOS portadores de diplomas de nlvel secundario de
finitivamente não o encaram como nlvel terminal.E
nao o fazem devido ã sua desvalorização no merca-
do de trabalho, em boa medida decorrente da prõ
pria expansão da oferta de universitãriosll.(SLAM,
1980, 23)
As pesquisas de CORVALÃN a respeito dos tecnicos

industriais no Paraguai, mostram que a maioria continua ou
pretende continuar estudos acadêmicos posteriores ã educação
media têcnica. Essa educação ê utilizada como recurso para
financiar a educação IIsuplementariall. CORVALÃN,1979a, 200).

No trabalho de Luiz Antonio CUNHA (1977) sobre a
profissionalização do ensino medio no Brasil ,analisam-se as
funções propedêuticas e contenedoras atribuidas as diferen
tes modalidades de ensino profissionalizante em momentos PQ
liticos diferentes da história recente do pais. No jogo po
litico dessas funções evidencia-se como as classes dominan

-tes abrem e fecham as portas desse lIelevadorll social que e
a educação, segundo sua maior ou menor necessidade de apoio
dos setores de classe media e pequena burguesia.

VICENTINI pesquisa a correspondência entre as ex
pectativas dos alunos de segundo grau e a integração harmô
nica dos principios de terminalidade e continuidade propos
tos pela reforma estabelecida na Lei 5692. A conclusão mos
tra a incongruência entre as expectativas pessoais e as in~
titucionais e evidencia que os alunos buscam a continuida
de, sendo a términalidade apenas uma condição para continu
ar e nao um fim em si mesma:

11 ••• as expectativas dos alunos revelam que a co~
ti nui dade e me:is presen l-e em suas meta c:; pessoa 1s
do que a t e rm i n a li d a d e '". (VICENTINI, 1983,40)
liA terminalidade só aparece como 'meta quando -nao



existe suporte financeiro para a realização dos
projetos p e s so e i s y de c o nt t nu i d a d e ? • (id., 40)
liA maior dificuldade para ingressar na Universida
de ~ a falta de condições financeiras e tendem a
superã-la mediante ingresso no mercado de trabalho.
( .•. ) A maioria acredita que e possivel concili
ar a realização de um curso superior com o desem
penho de atividades profissionais ... 1I (id .• 41)
MUNOZ IZQUIERDO chega a uma conclusão semelhante

analisando os egressos do segundo grau no Mexico:
11... q u i e ne s , a traves del t í emp o , han elevado
su propenslon a continuar estudiando. son precisa
mente los egresados de las escuelas secundãrias
tecnicasll. (MUNOZ I .• 1982, ~O)
A pressão sobre a Universidade, o fracasso da fun

ção IIcontenedorall do ensino m~dio profissionalizante, preo
cupa os grupos dominantes. Se foi útil como instrumento de
negociação em um momento, a educação pode se tornar perig~
sa quando cresce a quantidade de desempregados com altos nl
veis de instrução, que tem maior capacidade para questionar
o sistema. Insiste-se em mostrar que existem espaços de me~
cado para egressos de nivel m~dio, com remunerações atraen
tes,-que os egressos d~ nivel m~dio poderiam substituir,com
vantagens, certos profissionais universitãrios (DEMO, 1981,
4-8). Porem, i nexpl i cavelmente, IIOS estudantes ... preferem
esta (a Universidad~), por causa do maior prestigio do
titulo e da remuneração mais elevada •.. 1I (HARBISON,1971,152)

c om o a t e rm ~n a 1 ida de. não c o n se g ue co nt er a de ma n..,·-
da de educação superior e gera, al~m do mais, uma massa de
desempregados de nivel medio, o sistema procura recuar. Ap~
rece então a proposta de diferenciar trabalho de emprego: o
ensino de nivel m~dio deve preparar para o trabalho, não p~
ra o emprego.

IIUm aluno que na escola tenha toda a sua formação
dirigida para a capacitação numa profissão, nao
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estã sendo capacitado para o trabalho, mas para o
exerclcio de uma atividade qualquer, isto e, capa
citando-se para trabalhar em algo e não para o mu~
do do trabalho". (CENAFOR, sem data, 3)
No mesmo documento se afirma, duas pãginas mais

adiante, que lia forma concreta como se realiza o trabalho em
nossa sociedade e o trabal ho remunerado". o exerclcio de uma
profissão, e nesse caso hã "identificação entre trabalho e
emprego" (Id., 5), Se o trabalho sõ existe hoje como empre-
go, como pode ser que o limando do trabal ho" não leve em con
ta essa existência real e concreta? Como afirma RAGIO, o
sistema tem aberto mais o acesso ao estudo, fechando porem
as possibilidades de acesso ao trabalho. Ele chega a conclu
ir que:

"no es posible concebir las cuestiones teõricas y

prãcticas de los processos formativos, separadas
de los procesos de organizaciõn del t r ab aj o . I. •.• )
La preparaciõn y el proceso didãctico-formativo ,
de cualquier tipo y nivel, valen en cuanto el ob, -
jetivo sea alcanzado en la cantidad oportuna y en
la cualidad adecuada". (RUGID, 1978, 83)
o objetivo do ensino profissional não deveria se~

conseguir qualquer trabalho, mas aquele para o qual a pessoa
foi preparada. GELPI afirma que "el derecho el e st ud io " y

lIel derecho al trabajo" estão estreitamente ligados e que
cada vez mais os jovens recusam-se a aceitar que sejam ofer
tados separadamente:

li du manque de liaison entre le droit ã forma.
tion et le droit au travail, en etant desormaisle
droit ã formation moins difficile ã garantir et
moins cher en ce qui concerne les investissements
que le droit au travailll

, (GELPI, 15)
Dal por que o sistema oferece a possibilidade de

estudar, preparando-se para um trabalho abstrato, o que não
implica o compromisso de oferecer um trabalho concreto ao
termino do segundo grau. O fato de não levar esta reflexão



ate suas ultimas conseqUências, questionando-se tambem o en
sino tecnico, mostra claramente que se trata de uma argume~
tação ideolõgica. Serã, então, vãlido que os ensinos tecni
co industrial, comercial e agricola continuem preparando ape
nas para o exercicio de algumas atividades e não para o"mu~
do do trabalho"?

Os criticos deste enfoque questionam a possibill
dade de ter a educação algum valor como instrumento de a~
censão social na atual situação da produção capitalista, c~
racterizada por uma desvalorização crescente da qualific~
ção. O capitalismo tem desenvolvido métodos de ensino tão
prãticos que dispensam a escola e ate a experiência (SALM,
1980, 48). Progressivamente, diminuem os conhecimentos e
habilidades necessãrias para o desempenho tanto das ocupa-
ções'.fnanuais, como daquel as que se consideravam mentais. As
tarefas são cada vez mais limitadas e pre-estabelecidas, de
talhadas e simplificadas.

"Esta descalificaciõn no es el producto natural
de las necesidades t é c n i c a s de l-a divisiõn del.tra
bajo en la producciõn, sino el resultado previsto
por los due~os del capital, em su busq.ueda de un
mayor grado de control sobre la fuerza laboral y,
por ende, sobre la producciõn". (GOMEZ CAMPO,1982
b, 91)
O mecanismo de apropriação do saber qerado no tra

balho e sua concentração nas mãos do capitalista, aumenta
cada dia mais esse controle. As empresas jã não enfatizam a
quantidade de anos de escolaridade. Outra coisa diferente e
que de fato a escolaridade atue como instrumento na seleção,
mas jã não apareça .como condição para obter o emprego. - -A~
sim, a empresa pode incorporar trabalhadores de menor preço,
ã medida que dispensa a qualificação. (SALM, -1980,71). A
"desqualificação" da mão-de-obra faz da educação um instr -
mento inutil para ascender socialmente:

"Con el desarrollo del modo de productiõn
lista, el prõpio concepto de calificaciõn

capit~
11 e gõ
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a ser degradado junto con la degradaciõn del tra-
bajo y el c r i t é r io con el cual es medido descendiõ
a tal punto que hoy el trabajador es considerado
possedor de una calificaciõn si su trabajo le exi
ge unos cuantos dias o semanas de entrenamiento.1I
(BRAVERMAN, 1980, 507)

Conclusão

Os quatro enfoques analisados derivam da teoria
do capital humano. Constituem o que poderiamos chamar uma
IIEconomia Burguesa da Educaçãoll, formulada com maior preci.
são e coerência no inicio da decada de sessenta, como capi
tulo das teorias IIdesenvolvimentistasll. Durante os anos de
auge dessas politicas na America Latina, realizaram-se num!
rosos estudos sobre o papel da educação nos processos econô
micos, sendo as relações entre educação e trabalho conside
radas a partir dessa perspectiva. Ao mesmo tempo, a partir
de meados da decada de sessenta, começam a aparecer os que~
tionamentos a essa lIideologia burguesall, apoiada fortemente
pelo imperialismo norte~americano. Cada enfoque analisado
foi discutido e realizaram-se estudos e pesquisas para evi
denciar o caráter ideolõgico das afirmações derivadas da te
oria do capital humano. Procurava-se demonstrar que lias re
lações entre educação, remuneração e ocupação não são posi-
tivas, nem lineares, nem se explicam a partir da Suposlçao
de uma funcionalidade tecnica (GOMEZ CAMPO, 1982a, 82). Nes
sa tarefa critica foi se construindo uma nova proposta de
análise:

IILa economia politica, ademãs de hacer la critica
a la ideologia burguesa sobre el papel que le ca
be a la educaciõn en los procésos econõmicos, se
ocupa de los lineas principales de problemas: por
una parte, los que relacionan la educaciõn con el
proceso de acumulaciõn, y, por otra, los que vin



bb

culan sistema educativo con las condiciones de'tra
bajo". (LABARCA, 1980, 15)
No debate sobre as propostas daqueles que preten

diam reduzir a educação a uma atividade de qualificação de
recursos humanos, surge essa proposta de uma economia poli
tica da educação. Como uma nova perspectiva, ainda em for
mação, tem~muito mais clareza sobre o que não ~,sobre o que
contesta. Todas as criticas às manipulações que os economis
tas "desenvolvimentistas" pretenderam fazer com o fenômeno
educativo, se constituiram em capitulos da nova proposta.Dai
duas graves conseqU~ncias:

. Nas "novas" anãlises, inspiradas em referenci
ais teóricos diferentes das anãlises derivadas
da teori a do capi ta 1 humano, reaparecem "restos"
destas ultimas. Um questionamento que procura
derrubar os fundamentos dos enfoques economici~
tas, c a i na a rma d i1 ha d e ace it a r p re ss up o stos.t~
õricos definidos como vãlidos por esses enfo~es.
Vãrios estudos que partem de uma intenção critl
ca chegam a propor "adequações" curriculares ou
estudos mais objetivos da demanda de mão-de-obre
qualificada, para evitar o desemprego ou subem
prego •

. As novas anãlises caem com freqUência em gener~
lizações: "um enfoque mãs comprensivo" leva a
"diluir el fenõmeno em categorias generales"(LA
BARCA, 1980, 15). Os estudos sobre a economia
politica da educação transformam-se freqUente -
mente em estudos sobre a sociedade capitalista
que pouco contribuem para compreender o fenôme
no especificamente educativo.

Ainda mais: como não era muito f req üe nt e que os~f~
nômenos educacionais fossem analisadõs numa perspectiva ec~
nômica antes da proposta dos teõricos do "desenvolvimentis-
mo", essa proposta cativou os educadores. Dai o sucesso e a
proliferação de estudos sobre educação e economia, que ado



tavam e adotam os enfoques do capital humano. Seduzidos pe-
los resultados aparentemente lIobjetivosll, enfeitiçados pela
IIcientificidadell e IIrigorosidadell com que se revestem os es
tudos educacionais, muitos educadores realizaram e continu-
am realizando estudos e pesquisas a partir dos pressupostos
teõricos e metodo1õgicos da economia IImargina1istall e da so
cio10gia funciona1ista.

N a b a s e d e s s e ~Ie n c a nt am e nt o 11 e st ã uma a u sê n c ia d e
reflexão crltica sobre os fundamentos socio1õgicos e econô-
micos, a partir dos quais se analisam os fenômenos educacio
na i s .

Essa situação e reiteradamente assinalada quando
se fazem revisões.do estado de situação em materia de estu
dos sobre as relações entre educação e trabalho:

11 ••• para conocer mejor 1a re1ación entre 1a escu
ela y e1 trabajo hay que conocer las caracterlsti
cas e sp e c If í ca s de la s í t ua c t ó n real de t ra b aj o ".
(LORING, 1979, 7)
Também:
IIPara poder alcanzar estos propósitos, sus supue~
tos (los de la educaciõn profesional) acerca de
la naturaleza del trabajo deben ser o re c i so s ".
( ... ) II(La educaciõn u ro f e s io n a l ) estã basada en
una conceociõn errõnea del mundo l ab o r a l ". (GRUBB
& LAZERSON. 1978, 34 e 38)
Problemas como: a remuneraçao, a oferta e demanda

de trabalho, o tipo de qualificação e seu valor de troca no
mercado de trabalho, as aspirações dos diferentes setores
de classe e a utilidade da educação como instrumento para
concretizã-1as, analisados isoladamente, contribuiem ·para
criar a falsa impressão de que se estã falando do trabalho
quando, na verdade, apenas se manipula uma fantasmaqoria.E~
sas manifestações aparentes não constituem a essência do tra
ba1ho e na medida em que as reflexões sobre a vincu1ação eda
cação-trabalho permaneçam nessa superflcie muito pouco con



tribuirão para a compreensao da realidade.
As aparências são evidentemente uma parte dessa

realidade que deve ser considerada) mas e preciso passar a-
traves delas ã procura da relação fundamental que as origina
e explica) que lhes dá sentido. Dai que) a proposta de est~
dar a forma como a educação atua no "mundo do trabalho") 0-

-brigue a refletir sobre o trabalho para não ficar preso as
aparências como se apenas elas constituissem o real.
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;CAP fTULO I I
O MUNDO DO TRABALHO

Em geral, os estudos referidos ã relação educação/
trabalho têm-se contentado com examinar o trabalho externa
mente, apenas detalhando alguns dos seus aspectos parciais
ou mesmo aceitando-o como um pressuposto que nao deve ser
analisado. Considera-se o trabalho como um conjunto de ati
vidades materiais que pode exercer alguma influênaia no pri
prio sujeito. Essa definição superficial do trabalho consti
tui, -as vezes, ate uma prova da amplidão do tema, e nao
se percebe a fraqueza teõrica com a qual se estã tratando
um dos elementos fundamentais da relação. Um exemplo claro
destas definições, que parecem uma verdadeira" composição"
de aspectos secundãrios e exteriores, e o seguinte:

"es un conjunto complejo de caracteristicas rela
cionadas con las condiciones de empleo de los in
dividuos, tales como participaciõn en la fuerza
laboral, busqueda de empleo, remuneraciõn, medio
ambiente laboral, movil idad ocupacional y de in
greso y migraciõn". (WOODHALL, 1981, 25)
Existe,outro grupo.de definições que atendem a as

pectos mais importantes-do processo de trabalho, tal como
ele se manifesta no contexto do modo de produção capitali~
ta, mas ficam tambem a~alisando a questão pelo exterior.Ne~
tes casos, define-se o-trabalho como uma atividade que visa
produzir alguma coisa - bens, valores ou serviços - ou como
a t iv id ade" i n s t it u c io na 1 i z ada", "fo n te d i r e ta q e o b t e nç ã o
dos meios materiais de subsistência par.a quem a realiza ".
(DEMARTINI & LANG, 196 e ss.) O trabalho confunde-se aqui
com o seu produto ou com o seu preço.

Para partir de uma definição precisa e essencial



do trabalho que permita questionar o estudo da relação educa
ção-trabalho, serã necessãrio recorrer ã metaflsica. Karel
Kosik define o trabalho como um processo que constitui o ser
do homem:

"O trabalho e procedimento ou ação em que de certo
modo se constitui a unidade do homem e a natureza
na base de sua recíproca transformação ..• O homem
alcança no trabalho a objetivação, e o objeto e h~
manizado. Na humanização da natureza e na objetiva
çao (realização) dos significados, o homem consti
tui o mundo humano". (1976, 184)
No processo de trabalho opera-se uma "mediação dia

lé t i ca :", uma "metamorfose" a t ra v e s da qual se cria o novo: a
humanização do desejo animal e a tridimensionalidade do tem
po. Como afirma Braverman, o trabalho e um produto especial
da humanidade, mas a humanidade e ela mesma, produto especial
do trabalho.

A mesma concepção do trabalho como chave essencial
da questão social, como ação atraves da qual o homem se pe~
sonaliza, inspira a recente Encíclica da Igreja Catõlica so
bre o assunto, na qual se afirma que o criterio fundamental
para a constituição das sociedades, deve ser "a consideração
dos direitos objetivos do homem ao trabalho" (17).

O trabalho humano, como atividade consciente, ori
entada para um fim determinado, "ação inteligente" no dizer
de Aristõteles, constitui o homem como tal, e inaugura a his
tõria. Uma citação que Braverman faz de Valery exemplifica
claramente esta "humanização" do desejo animal, sobre a base
e no processo de trabalho" (KOSIK, 1976, 183). Referindo -se
ã poesia, Valery afirma que o artista

"No se sumerge en los materiales de que dispone si
no que p r o c e d e p ar t ie ndo --de e sem a t e r ia 1 h a c ia s u
imagen mental, de su mente a su modelo, y a cada
momento intercambia 10 que quiere contra 10 que
puede hacer, y 10 que puede hacer contra 10 que
hace" (apud BRAVERMM1,,:;:.::'1980,'62).



Esta concepção do trabalho afasta reduções e sim
plificações. Analisar a inserção dos tecnicos no mundo do
trabalho não pode reduzir-se apenas a considerar a destreza
com que eles executam uma serie predeterminada de tarefas,
nem ã pertinência dos conhecimentos adquiridos no sistema
escolar, nem ao nlvel de "realização" ocupacional medido em
t errno s 'de pos ição ou sa 1ãri o.

Quando se considera o trabalho como a atividade
que funda o ser social do homem, a inserção no mundo do tra
balho implica a participação, desde o seu trabalho concreto
na dinâmica da sociedade como uma totalidade. Nesta perspe~
tiva interessa considerar sua posição a respeito do proce~
so produtivo, sua compreensão da sociedade e de sua histó
ria, suas ident~icações e aspirações. Sua forma de inser
çao no mundo do trabalho e o que dã significado a sua exis
tência concreta.

Porem, para concretizar esse enfoque, serã precl
so analisar ainda o que e o trabalho aqui e agora, como se
desenvolve o processo de trabalho no capitalismo e neste mo
mento da história do capitalismo. Dessa caracterização da
realidade histórica do trabalho hoje, procurar-se-ã extrair
as categorias que nos permitirão analisar a inserção dos
tecnicos no mundo do trabalho.

o trabalho no capitalismo

A primeira caracteristica do trabalho no modo de
produção capitalista e o fato de ter~se dissociado trabalho
e força de trabalho, convertendo-se esta ultima em uma mer
cadoria cujo consumo "crea mãs valor que e l contenido en si
m í sma " (BISCHOFF, 1980, 260).

o operãrio v.ende .ao ca p i t a l ista sua força de tra-
balho. O_valor dessa força de trabalho estã -determinado ·~pe
la quantidade de trabalho socialmente necessãrio para prod~
zi~la e reproduzi~la nesse momento histórico determinado. As
condições normais de vida e o que se considere ~m cada mo



mento como meios suficientes para atingi-las sao produtos
historicos. Mas, essa força de trabalho, quando utilizada p~
10 capitalista no processo de produção que ele organiza, não
reproduz apenas seu valor: cria um valor adicional ,a mais-va
1 i a :

. "E 1 P r o ce so d e co ns um o d e 1a f ue r z a d e t ra ba j o e s,
ao mismo tiempo, el proceso de produccion de la
mercancia y de la plusvalia" (MARX, 1978,213).
Assim, " o objeto, o fim e o c o n t e iid o " da produção

capitalista e organizar o processo de tnabalho de modo tal
que lhe permita se apropriar da mais-valia. Esse objetivo d~
termina todas as relações que são essenciais ao Modo de Pro
dução Capitalista:

"El proceso de trabajo, considerado como consumo
de su fattor subjetivo (fuerza de trabajo)presenta
dos fenomenos caracteristicos: 1) el obrero traba
ja bajo el control del capitalista; 2) el producto
no pertence al productor directo, ya que el capit~
lista compro su fuerza de trabajo" •.. (FJt.JKEL,1977a
279, 280).
Em consequência, o trabalho assume, no contexto do

modo de produção capitalista, aaracteristicas especificas que
o definem. Em termos gerais, ê sempre uma atividade de prod~
c ào real, socialmente ~til, em termo da qual se criam formas
organizativas eficazes, que determinam as relações sociais
existentes (TRAGTENBERG; 1981, 11). Porem, or f a t o r d e ter-se
convertido a força do trabalho em uma mercadoria, que o cap~
talista compra e usa na produção, faz com que ele determine
quais as formas organizativas e eficazes para aumentar cada
vez mais a diferença entre o valor dessa força de trabalho e
os valores que ela produz. Para isso, os capitalistas desen
vo 1vem v ã r ia s e st r a te g ias, de p e nd e ndo -dos d i·f e-re n te s c o n te x "-- -.
tos: int~nsificação da jornada de trabalho, mudanças nos me
todos de trabalho, mudanças nos instrumentos, formas de org~
nização do processo que possibilitem um maior controle.Essas
estrategias do capitalista e as .e~trategias da classe oper~_



ria (dos que trabalham para lutar contra elas),determinam .as
relações sociais, a luta de classes, na qual o t~cnico vai
se inserir, no momento em que entra no "mundo do trabalho ".
Para isso, as categorias que nos permitam analisar essa in
se rç ã o, d e ver ã o se r d e ri v a das de s s a 110 rg a n iz a ç ão" do t r a ba
lho no modo de produção capitalista e das relações sociais
que ela determina.

Trabalho e Alienaçao

A perda do controle do processo produtivo por pa!
te dos trabalhadores e a centralização desse controle nas
mãos dos proprietários dos meios de produção que compram for
ça de trabalho, transformou o trabalho em uma atividade roti
neira, simplificada em extremo, dividida em pequenas opera
ções ou tarefas aparentemente autônomas, sem sentido para o
produtor. E a mesma finalidade do modo de produção capitali~
ta que exige que os trabalhadores não tenham possibilidade de
dominar o processo, nem sequer de visualisã-lo como totalida
de. Dessa forma, o capitalista controla a produção e o trab~
lho e consegue extrair a maior quantidade de mais-valia. E
por isso que

"A integração do trabalhador no processo produtivo
nao se d à ao nível de participação num processo que
lhe ~ próprio", mas "como peça de um sistema maior
que não lhe pertence" (VELLOSO, 1980, 145).
Como o trabalhador não tem uma perspectiva~a tota

lidade do processo produtivo, deverã submeter-se estritamen
te às ordens de quem tem essa perspectiva, e pode, em canse
quência, indicar o que deve ser feito a cada momento. Assim
o trabalho se organiza em uma estrutura hierãrquica cada vez
mais complexa, na qual ficam presos os operãrios:

"Sendo uma necessidade humana, o processo de traba
lho que escapar ao domínio do homem, aliena o pri
prio homem" (GADOTTI, 1983,45).
Perde-se a perspectiva humana do processo de prod~



çao, do trabalho como uma prãxis na qual se evidencia lia re~
lidade objetivamente humana em seu n a s c ime nt o " (KOSIK, 1976,
66). No lugar dessa prãxis humanizante aparece, segundo KO
SIK, a "pre-ocupação", invadindo a vida toda:

"0 pre-ocupar-se e a prãxis no seu aspecto fenomê
nico alienado; a prãxis das operações diãrias em
que o homem e empregado no sistema das coisas jã
prontas, sistema em que o próprio homem se torna
objeto de manipulação" •.• (id. 64)
Analisando o significado dessa pre-ocupação, Kosik

descobre que implica negar a própria vida. "Vivendo no futu
r o ", a n t e c ip a n do c o n s ta n tem e n t e o que não e x i.s te a i nda, sem
atender ãquilo que estã acontecendo, o indivTduo reduz a sua
vida ã nulidade, a inautenticidade. Mas para que uma pessoa
assuma essa inautenticidade, essa pre-ocupação, essa prãtica
alienada do trabalho nas sociedades capitalistas, e preciso
utilizar-se de vãrios recursos para superar resistências na
turais e "ajustar el obrero al trabajo en su forma c ap i t a li s
ta" (BRAVERMAN, 1980, 168).

A vivência do trabalho como alienação cria "0 tem
po livre" como um espaço que não e trabalho, e o trabalhador
outorga a esse tempo livre "un valor extraordinario, mien
tras que el tiempo de trabajo es considerado perdido o des
perdiciado" (BRAVERMAN, 1980, 320). Essa c o n t r ap o s i c ào , esse
antagonismo entre trabalho e não-trabalho, expressa só os i~
teresses duma sociedade baseada na extração de mais-valor.
(HOISKEN,1980,186). -'

P o r e m e n e c e s sã r i o r e ver o que s e co n s +d e ra II tem p o
livre", no momento atual, do modo de produção capitalista. O
que Marx considerara "un tiempo destinado para e l completo
desarrollo del individuo". (HUISKEN, 1980, 182), e I.a mesma
coisa que o tempo que o capitalista ·llibera" para o-trabalha
dor , hoje?

KOSIK (1976) diferencia dois campos do agir huma
no: o trabalho como agír objetivo, suscitado e determinado



constitutivamente por um fim exterior, onde se age sob a
pressão da necessidade socialmente condicionada de procurar
os meios materiais de sustento e existência; e a arte, como
um agir orientado só pela .Li be rd ade . Mostra logo como esses
do is cam pos são in te rde pe nde n te s: 11 no t ra ba 1ho, em p ro ce sso
necessãrio, são criados os reais pressupostos da liberdade".
(188) A separação e oposição de trabalho e liberdade deriva
de uma situação histórica concreta,embora os homens a consi
derem como própria da "natureza das coisas" sem perceber seu
carãter histórico".

Analisando esta mesma relação,(BAGOLINI, 1981) con
sidera que o tempo livre é qualitativamente diferente do
otium.Este ultimo não é considerãve~ mensurãvel nem pode ser
reduzido a termos quantitativos, porque" é um estado de co.!!
templação repousante". Em consequência, o otium é irreduti
vel a termos de trabalho". (51-53)

Aparentemente, tanto a idéia "elitista" de otium
de BAGOLINI, como o tempo livre a que se refere KOSIK, estão
longe de corresponder ao que existe hoje na sociedade capit~
lista como tempo-livre: um espaço completamente ocupado p~
10s interesses do capital, para reproduzir fisicamente a fo~
ça de trabalho e promover o consumo. O tempo livre como domI
nio da liberdade tem sido também expropriado pelas necessid~
des do capitalismo. E isso o que BAGOLINl apresenta como o
risco de ocupar o tempo livre "em atividades frivolas", tor
nando-o tempo de dispersão,meio de "massificação" e" greg~
rismo". Só que essa d i st o rc ào do tempo livre não é um risco
apenas, mas necessidade do próprio modo de produção capit~
lista.

Como "ajustar" os individuos a essa alienação to
tal? Como se conseguem que percam tanto o controle do pr~
cesso de produção como o controle do seu tempo livre?

O trabalhador deve ser fabricado, é necessãrio-crl
ar nos individuos que os fazem facilmente adaptãveis aos in
teresses dos capitalistas; O trabalhador.



" tiene que aprender a estar satisfecho con un
resultado incompleto que por si mismo no tiene ra
z ô n de ser ni sentido para el ••. " (LORING, 1979,14)
t necessário chegar a "produzir" um indivlduo que

adira.\ às finalidades da empresa, que substitua os objetivos
próprios pelos da empresa, que possa desempenhar "um traba
lho sem ressentimentos, sem protestos e sem reivindicações",
"um trabalho convencido" (BAGOLINI, 1981, 67). KOSIK, (1976)
expressa claramente o que se está tratando, quando se pergu~
ta:

"Que tipo de homem, dotado de que particularidades
rpsiquicas deve ser criado pelo sistema, a fim de

q 11e, o',si s tem a i p o s s a -:f u n c io (l a r II ? (84)
KOSIK considera que este homem e uma redu~ão do

ser humano concreto: "o homem econômico", com instinto de g~
nho e de poupaoça. Porem, esta constatação geral poderia co~
cretizar-se muito mais em relação com o tipo de homem traba
lhador que o sistema necessita. Em termos gerais, pode afi~
mar-se que o que realmente se requer e um homem com capacid!
de de adaptar-se flsica e socialmente às condições de traba
lho, ou seja, uma pessoa capaz de aceitaras relações soci
ais de produção próprias do capitalismo. A dimensão desse re
querimento aparece claramente quando se considera a degrad!
ção do trabalho no modo de produção capi·talista, que chegou
a fazer dele uma atividade estranha ao homem.

"C t e s t l'ativite qui est p as s i v i t e , la force -qui
est imp u i s s a n ce , Ia p r o c re a t i o n qui est -cas tratr i o n,
l'energie phisique "p r-o p r e de l'ouvrier ... qui est
a t i v i t é d i r iq e e contre lui-même" ... (GELPI,1976,5)
Um dos instrumentos a serem utilizados para "p r o du

zir" esse tipo de homem, será a qualificação. Assim, os obj~
tivos da qualifitação podem definir-se.a .partjr-das caracte
rlsticas ou atributos necessários para adaptar-se. às rela
çoes capitalistas de produção;

. atitude de subordinação à autoridade edisciplina;



. hãbitos que revelem "confiabilidade" e capacid~
de de interiorizar os objetivos e valores alheios;

• capacidade de motivar-se por recompensas extrln
secas (VELLOSO, 1980, 145-146).

Vãrias pesquisas de campo confir~am a importância
desses "atributos" e a "ênfase" que os "compradores da força
do trabalholl lhes outorgam no momento de procurar, selecio
nar ou promover seus trabalhadores. Herbert GINTIS (1978)sis
tematiza diversos trabalhos sobre este tema e VELLOSO (1980)
informa sobre algumas pesquisas realizadas em Salvador e São
Paulo. Um estudo de GOMEZ CAMPO, chama a atenção, ainda, so
bre os indicadores que algumas empresas utili~am para esti
mar a garantia de IIsocialização" dos candidatos nas normas
da empresa: aspecto flsico, etnia, anos de escolaridade, re
comendações, caracterlsticas das Instituições onde estudou,
e t c , (70)

Divisão do Trabalho

Como afirma BRAVERMAN (1980), a divisão do traba
lho ~ inerente ã esp~cie do trabalho humano,· na medida em
que se trata de um "t raba lh o social" (92). Existe p o rem uma
diferença entre a divisão social do trabalho que responde
aos interesses do trabalhador e aquilo que BRAVERMAN chama
de "d i v i sào detalhado do trabalho" (93): a primeira subdivi
de a sociedade, organizando os indivlduos, visando reunir os
diferentes trabalhadores em um processo unitãrio, enquanto a
segunda subdivide o próprio homem e ~ um 11 crimen contra la
persona y la h uma n i d a d " (BRAVERNMAN, 93).

O processo atrav~s do qual o capitalista foi expr~
priando os trabalhadores do controle da produção, constitui
a história da organização e da administração. De fato, a po~
sibilidade de comprar força de trabalho e combinar várias
pessoas em um processo passa a ser um fator essencial da pr~
dução, na medida em que um grupo organizado produz mais do
que a mesma quantidade de indivlduos isolados, desenvolvendo



trabalhos paralelos. Como o capitalista pode comprar
de trabalho de vãrios trabalhadores e fazer com que
lhem juntos e em forma organizada, tem condições de se
priar desse mais valor produzido.

a força
traba

apr.Q

Assim, embora a divisão social do trabalho e as
formas de administração e organização do processo produtivo
que ela exige sejam tecnicamente necessãrias, implicam ao
mesmo tempo na concentração do controle sobre o processo de
trabalho, visando extrair mais-valia dos trabalhadores. t
essa "determinação polltica" o que caracteriza a divisão do
trabalho na sociedade capitalista, e nao apenas sua "dimen
sao tecnica lI.

" ... las reglas y prãcticas ordenadoras del sistema
productivo que no encuentran explicaciõn desde un punto de
vista t é c n í co " ... "estãn impuestas" por rolas condiciones so
ciales en que el proceso productivo ocurre, y no por su com
plejidad" (LABARCA, 1980, 39).

No processo de divisão social do trabalho podem-se
diferenciar duas direções, nas quais se vai avançando simul
taneamente ate a perda total do controle do processo de pr.Q
dução pelos operãrios. Essas duas direções são:

• a especialização, que implica na ruptura dos pr.Q
cessas de produção em partes, e logo dessas pa~
tes em tarefas, ate chegar a mlnimas operaçoes;
a diferenciação das tarefas de concepção e das
de execução, criando uma posição dominante e ou
tra subordinada.

A fragmentação do processo de trabalho aumenta a
dependência dos trabalhadores, jã sem uma visão do processo
produtivo total, mas tambem reduz o custo do trabalho. O ca
pitalista não necessita comprar força de trabalho com cap~
cidade para desenvolver vãrias tarefas. Como afirma Braver
man, pode-se comprar exatamente a precisa quantidade de peri
cia requerida, o que na "mitologia do capitalismo" aparece
justificado como "p re se r va r la s p e r Tc í a s e s ca sas , "ou "evi



tar el desperdicio de recursos sociales" (BRAVERMAN,
103) •

1980,

Esta "parcelação" do trabalho aplica-se a todo ti
po de atividade, tanto as manuais como as mentais, as prod~
tivas como as de escritorio. Em todo o processo de produção
capitalista vai se introduzindo o trabalhador "fragmentado 11

(BRAVERMAN, 1980, 361) que garante economia de tempo. O tra
balho simplificado, rotinizado, medido, permite aumentar a
velocidade. Os trabalhadores são empurrados cada vez mais na
direção do trabalho geral e indiferenciado, reduzidos ao ní
vel de meros instrumentos no processo de produção.

BRAVERMAN (1980) analisa com detalhe esse processo
de degradação dos trabalhos "mentais", O fato' desse trabalho
concretizar-se em produtos externos, implica na necessidade
de realizar operações manuais, que podem ser simplificadas e
divididas visando a "eliminacion progresiva del pensamiento
del trabajo del oficinista" (363/6). O trabalho de e s c r i t ô

rio vai perdendo sua margem de maior criatividade e decisão,
reduzindo-se ã execução repetitiva das mesmas operaçoes:

"El pensamiento y la posibilidad de escoger o deci
dir se eliminan de la mayoría de los trabalos de
oficina, cuya ejecucion ya solo implica un traba
jo manual" (LORING, 1979, 11). E ainda:

"Cuanto menos sepa um empleado de 10 que hace en
el trabajo rutinario, menos probable es que se
equivoque" (id" 12),

A diferenciação das tarefas de concepção e execu
çao, gera uma relação hierãrquica entre os proprios trabalh~
dores. A motivação da força de trabalho e a força ~e traba
lho mesma, que constituem uma unidade inseparãvel no traba
lho de cada pessoa, podem ser e são separadas. "La idea con
cebi da por a 1gu ien, puede ser ej ecutada .por otra persona 11

(BRAVERMAN, 1980, 67) e esta possibilidade permite o surg~
mento do capitalista, que compra força de trabalho p a r.a "exe
cutar" suas idéias.



A organização do processo produtivo leva esta dife
r e n c ia ç ã o d e n t r o d o g r u p o d e t r a b a 1h a d o r e s: o c a p i tal ista c om
pra as quantidades, as doses exatas de trabalho mental e de
trabalho manual que necessita. Criam-se os grupos de tecni
cos que têm a função de fazer "e I trabajo de pensar en lugar
de los trabajadores .•. " (TAYLOR, apud BRAVERMAN, 1980, 155).
Cria-se assim uma elite de trabalhadores "altamente especia
lizados", face a "un gran numero de labores de escasos requi
sitos" (GRUBB & LAZERSON, 1978, 37), trabalhadores que inici
almente parecem ter um maior poder, como elementos de coman
do ou de administração.

Em torno desta diferenciação levanta-se uma justi
ficativa "organicista" que a apresenta como "fundamento" da
ordem social, como uma realidade natural e anti-histórica:

"O pensamento não pode ser desenvolvido senão iso
lado do movimento, senão quando o indivlduo se curva sobre
si mesmo, desviando-se da ação exterior" (DURKHEIM, 35).

Encobre-se, assim, o nascimento dessa diferencia
ção e a sua verdadeira função num quadro de relações sociais
determinadas. Outra perspectiva ideológica, embora de signo
contrãrio, coloca como contradição fundamental no momento
atual do modo de produção capitalista e antagonismo entre os
que mandam e os que obedecem, entre as funções deliberativas
e a s e x e c u t i v as. P o s t u 1a - s e que e s s a d if e r e n ci a ç ão e n t r e quem
decide e quem apenas pode executar o conteudo de uma decisão,
"ultrapassa-os limites das mais diversas situações sociais"
(BAGOLINI, 1981,70).

E importante levar em consideração que a diferen
Claçao trabalho manual/trabalho mental não pode ser analisa
da fora do contexto social mais ~mplo no qual se produz nem
esquecendo os que se beneficiam com essa divisão e por isso
mesmo tendem a aprofundã-la.

" •.• en el marco de relaciones sociales antagónicas"
"mano e cerebro se ven no tan sólo separados sino dividi

os y convertidos en hostiles, y la unidad humana de mano y



cerebro desemboca en su contrário, algo menos que humano" .••
(BRAVERMAN, 1980, 152/3).

Essa diferenciação permite so capitalista nao sõ
controlar o processo de produção, porque mão e cerebro recu
peram a unidade nele que compra a força de trabalho manual e
mental que necessita para produzir - a perícia e a força su
ficientes, como afirma Braverman -, mas tambem contribui a
baratear o custo da força de trabalho. A sobre-valorizaçãodo
cerebro, em algumas concepções idealistas, leva a .esquecer
que o cerebro sem mãos e tambem inutil. Na mesma epoca do
nascimento·da burguesia, as personagens de Stendhal sao uma
testemunha literária da inutilidade do trabalhador "mental"
que não pode comprar força de trabalho manual para dispor de
1 a •

Trabalho simples e trabalho qualificado

A forma e a natureza da divisão do trabalho em um
modo de produção determinam modalidades de trabalho ligadas
ãs relações sociais que essa divisão implanta. Porem, essas
modalidades aparecem justificadas por outras causas, difere~
tes do seu papel na divisão social do trabalho, como a quall
ficação "necessária" para assumir determinadas tarefas. Dif~
rencia-se, assim, o trabalho simples do trabalho qualificado:

"El trabajo válido como um trabajo más complejo y
superior frente al trabajo social medio, es la ex
preslon: de una fuerza de trabajo· en donde se in
cluyen costos de capacitaciõn mayores, cuya pr~
ducciõn requiere de un tiempo mayor y posee por
ello un valor más elevado que el trabajo simple"
(MARX, 1978, 239).

Essa diferença pode não ser tecnicamente necessa
ria para o processo produtivo, mas e socialmente necessária.
Por isso alguns autores constatam que e uma distinção mera
mente ilusória, que repousa frequentemente sobre convençoes
e apenas justifica o fato de que certos setores do operariado



estão em melhores condições que outros para definir os seus
salários (GALVAN, 1979, 1711. Porem, se existe a convenção de
que essa força de trabalho qualificada tem um maior valor, me
dido no tempo socialmente necessário para produzf-la, essa
"convenção" se fundamenta em uma necessidade "social".

Precisamente por tratar-se de uma convenção deriv~
da da forma de organização do trabalho no modo de produção c~
pitalista, o valor da qualificação não e fixo e se define em
cada momento da evolução histórica do modo de produção. Segu~
do suas necessidades históricas, o capitalismo pode valorizar
ou degradar essa qualificação, aumentar ou diminuir seu valo~
utilizando metodos rápidos e práticos de ensino para diminuir
o tempo socialmente necessário para produzir uma parte dessa
f o rç a d e t ra ba 1h o q ua 1 if ic a da, e, sim u 1t a ne am e n te, v a 1e r-se e m
outros casos do sistema regular de ensino para formar outros
trabalhadores. (SLAM, 1980, 47)

Trabalho produtivo e improdutivo

Deriva tambem da natureza da divisão social do tra
balho a diferença entre trabalho produtivo e improdutivo. Isso
porque não e posslvel classificar um trabalho como produtivo
ou improdutivo sem referência ao modo de produção no qual esse
trabalho se insere. Como afirma Poulantzas "e trabalho prod~
tivo, em um modo de produção determinado, o trabalho que dá
1ugar ã rel ação de exploração domi nante desse modo ". (1975,229)

Existe ainda uma pretensão "ideológica" no sentido
de proclamar a "homogeneidade de todos os trabalhos". -Segundo
Galbraith, tratar-se-ia de uma simplificação "inócua", mas i~
dispensável para elaborar uma teoria geral dos salários apl~
cável a todas as pessoas que recebem uma recompensa em troca
de serviços prestados (BAGOLINI, 1981). Na verdade, essa pr~
posta de "indiferenciação" encontra sua justificativa na im
portãncia essencial que os trabalhos improdutivos têm para a
preservaçao e o funcionamento do sistema capitalista como um
todo:



"(0 capitalismo) intenta ahogar todo e l problema
al juzgar la productividad, la essencialidad y la
utilidad de cualquier trabajo en terminos de su
capacidad para obtener un preciso en el mercado.
En tanto una actividad obtenga cualquier remunera
ción se la trata por definición como util y pr~
ductiva" (BARAN, 1975, 82).

Da I a dificuldade para definir o que e t r ab a lh o prc
dutivo ou improdutivo no seio da sociedade capitalista, com
referencia ã prática diária e aos interesses dessa classe. A
distinção baseada na qualidade de "necessário" do trabalho
produtivo recai, finalmente, na justificação dos tnabalhos
improdutivos, porque eles são tambem necessários na medida
em que contribuem para criar as condições coletivas gerais
da produção capitalista (BISCHOFF, 1980, 279). Primeiro po~
que o próprio processo de acumulação tem duas dimensões: a
produção dos valores e a apropriação dos valores produzidos
(LABARCA, 1980, 42). E esse processo de apropriação requer
um acumulo de atividades "necessárias" para reproduzir a for
mação social, fundadas em causas econômicas, pollticas e ide
ológicas, que não são atividades produtivas.

Em segundo lugar, o próprio processo produtivo in
clui tanto a produção das mercadorias como sua circulação. O
valor se forma na esfera da produção mas se realiza e se re
nova atraves da circulação. Os dois momentos - produção e
circulação - .integram em conjunto o processo de movimento do
capital. Em resumo, esse processo de movimento do capital im
plica, tambem, no modo de produção capitalista, a realização
de trabalhos improdutivos (BISCHOFF, 1980, 272-274).

Como diferenciar então o trabalho produtivo do im
produtivo? Em geral, vários autores coincidem na necessidade
de definir o trabalho produtivo a parti~ da-relação com O-~!
pital: seria produtivo o trabalho intercambiado por capital
e que contribui para o seu incremento, produzindo valores p!
ra ele, e, portanto, mais-valia (BRAVERMAN, 1980, 471). Essa
definição fundamenta-se na consideração do processo~de prod~-



çao capitalista como, essencialmente, um processo de prod~
çao de mais-valia (BISCHOFF, 1980, 258-260), O trabalho pr~
dutivo

"no encierra sõlo una relaciõn entre la actividad
y el efecto utilitario, entre el trabajador y el
producto de su trabajo, sino tambien una relaciõn
de producciõn social e histõrica especlfica, 10
cual define al trabajador como un medio directo
de valorizaciõn del Capital". (BISCHOFF, 1980,261)

Os trabalhadores improdutivos são remunerados a
partir da receita publica ou pelo prõprio Capital, mas nao
produzem valor. São necessãrios na medida em que o capitalis
ta necessita assegurar as condições de produção que lhe pe~
mitirão sobreviver. Garantir essas "condições sociais gerais
de produção" estabelecidas pelo Capital e tão importante e
necessãrio para o sistema que, embora constituam um obstãcu
10 para a acumulação, os trabalhadores improdutivos se multi
plicam.

Bischoff utiliza como criterio para diferenciar os
trabalhadores improdutivos, o fato de estes serem remunera
dos a partir da receita publica. Porem, esta d~ferenciação

-nao parece muito exata atualmente, considerando que o pr~
prio Estado assume funções produtivas (CARDOSO, 1982, 26).

Parece mais preciso definir o trabalho improdutivo
pela sua função em termos de contribuir para a criação das
condições sociais de produção e reprodução, como um serviço
tanto pana os capitalistas individuais, como para a classe
capitalista como um todo (FINKEL, 1977, 99).

Uma reflexão sobre o mesmo processo de qualifica
ção evidencia a existência de trabalhadores improdutivos (os
treinadores) que contribuem a "valorizar" a força de trab~
lho, desenvolvendo nela uma capacidade de formação de val~
res maior que a capacidade da força produtiva não qualific~
da. Embora seja po s sIve l discutir a "objetividade" da quali
ficação, e indiscutlvel sua "necessidade" em termos da classe



capitalista, ainda que essa necessidade se fundamente em mo
tivos meramente "ideológicos". (ALTVATER, 1980, 218)

Baran discorre ainda sobre a existência de um tra
balho improdutivo alem da sociedade capitalista, tentando
distinguir qual o trabalho improdutivo que e essencial só p~
ra o capitalista, "cuya demanda puede atribuirse a condicio
nes y relac í ones espec if icas del :;sist~niã'Ií~1975,84).Assim chega a con
cluir que os trabalhadores improdutivos necessários - em te~
mos absolutos - seriam aqueles cuja demanda, numa sociedade
ordenada racionalmente, não apenas conseguiria se manter, mas
tambem multiplicar-se. (id, 84) Porem, não parece necessário
nem posslvel um esforço para definir a necessidade do traba
lho improdutivo em termos absolutos. De fato, ele aparece e
se multiplica no seio do modo de produção capitalista, a pa~
tir de uma divisão especIfica do trabalho, fundada mais em
motivos sociais do que tecnicos.

E importante ainda diferenciar este grupo de trab~
lhadores improdutivos da pequena busguesia, porque comumente
aparecem considerados como pertencentes a esse setor de clas
se. Especialmente as análises feitas por professores os con
sideram como pequena burguesia, Para não cair neste erro e
preciso lembrar que a pequena burguesia

"es una pequena clase capitalista y por 10 tanto
posee medias de producción y ejerce control sobre
el trabajo propio o ajeno" (FINKEL, 99).

Pelo contrário, os trabalhadores improdutivos sao
assalariados, intercambiam a sua força de trabalho por di
nheiro, participando de uma relação social determinada pela
venda dessa força de trabalho, relação que tende a general~
zar-se cada vez mais na sociedade capitalista, Como afirma
BRAVERMAN (1980,473) "el modo capitalista de p r o duc c i ô n ha
subordinado a el mismo todas las formas de-trabajo". Hoje,
tanto o trabalhador produtivo como o improdutivo tem se trans
formado em "empregados" do Capital, seja contribuindo diret~
mente a incrementá-lo, na produção de mais-valia; seja faci
litando a apropriação da mais-valia, na medida que reproduz



as condições necessárias para que isso aconteça,

Diferentes classes de trabalho

Tradicionalmente classificam-se as atividades eco
nômicas segundo sua posição num ciclo imaginário que poderl~
mos descrever assim: "O homem extrai um bem da natureza (ati
vidade primária), trabalha sobre ele, transformando-o (ativ~
dade secundária) e finalmente procura trocá-10 para satisfa
zer suas necessidades (atividade terciária). As definições
tecnicas desses três setores da atividade econômica, seriam
as seguintes:

Atividade prlmarla ou bãsica "es 1a actividad eco
namica ap1icad~\'~ la obtenciôn de 10s bienes de 1a
n a t u r a l e z a t' i c v I'p ue d e referirse ala simple extra~
c i ô n d e 1 o s b i e n e s d e 1a t i e r r a" (u til i z a n d o - o ) "1as
potencialidades que ofrece el suelo, se relaciona
con e1 cultivo de los elementos vegetales y anima
1 e s " ,

Atividade secundãria ~es1a actividad humama de fa I.. ( ..•

vorecimiento y transformaciôn de 10s productos,una
vez que estos han sido extraldos de la natura1eza'~
Atividade terciãria "se refiere en particular a 1a
circu1aciôn o intercambio de bienes y a otro tipo
de necesidades colectivas como 1as de educaciôn y

salut e, incluso, las relacionadas con el ocio, co
mo la conservaciôn de 10s paseos publicos, espectE
culos, etc •. , que son una consecuencia directa de
1a vida social de los hombres" (GASTIAZORO, 1978,

7-10),

E evidente que as atividades do primeiro e segundo
setor implicam na produção de bens, e as do terceiro setor
não, ou seja, as primeiras ficam compreendidas no que consi
deramos trabalho produtivo, porquanto implicam um consumo de
força de trabalho que cria mais~valor. As atividades terciá



rias constituem o que se denomina tambem como "serviços", e
na sua maior parte são traba1hos improdutivos, embora exista
uma area mais QUimenOS imprecisa - a que corresponde aos ser
viços de produção, como transporte, armazenamento, embalage~
etc - que ainda muitos autores consideram como atividades
produtivas.

Da, que a chamada explosão dos serviços no capit~
lismo contemporâneo corresponda a mesma constatação do incre
mento dos trabalhos improdutivos que analisam Baran e Braver
mano Fala-se deslocadamente do "eixo da economia de produção
de bens para a produção de serviços" (CARDOSO, 1982, 6) e
constata-se nas sociedades desenvolvidas um aumento das ocu
paçqes de escritório e, especialmente, das exerci das por
"profissionais" (id., 14). A mesma situação observa-se nos
paIses dependentes sob os efeitos da internaaionalização da
economia e do predomlnio da acumulação oligopólica. Mesmo na
agricultura, no Brasil, manifesta-se esse processo de terce
rização; a participação dos trabalhadores não manuais passou
de 31,2% em 1960 a 35,0% em 1970.

Uma anãlise por setores da situação dos trabalhado
res pode evidenciar diferentes tipos de relações segundo a
evolução histórica do setor e a posição que ocupa no proce~
so de acumulação. As relações de produção próprias do capita
lismo manifestam-se com maior clareza na industria e em al
guns setores da "produção de serviços", que começam a expan
dir-se na agriculturã, mostrando significativos avanços em
certos ramos ligados a exportação ou_as atividades secundã-
rias.

As anãlises econômicas descobrem ainda um outro se
tor: o setor informal, que "representa o excedente relativo
da força de trabalho de um paIs (BRIONES, 1982, 15). Esse s~
tor inclui, na verdade, as e s t r a t é q t a s vd o s trabalhadores p~
ra defenderem-se do desemprego aberto e a utilização que des
sa situação ameaçante faz o próprio capitalista:

"Descobriu-se que a maioria do mercado de. trabalho



-no Brasil nao e emprego formal, mas sim subemprego, de semp re
go ou ·desemprego disfarçado. Tudo chamado por um novo capitu
10 da economia de "setor informal de emprego" ou setor lides
privilegiado". E esses empregos estariam na sua grande maio
ria ligados a pequenas e medias empresas", (MEHEDEFF,1980,292)

Este setor informal compreende, em consequência,
trabalhadores que realizam atividades primãrias, secundãrias
e terciãrias, em formas diversas de relação, em geral impll
cando um maior nivel de exploração que a compra e venda aber
ta da força de trabalho no campo das relações incorporadas
ao capitalismo. De fato, são essas relações de trabalho "es
peciais" as que justificam a constituição deste setor, e nao
o criterio da localização de atividade no ciclo econômico.
Essa caracteristica essencial das "atividades informais" evi
dencia-se na divisão em setores para analisar o emprego, pr~
posta por SINGER (1979) para estudar as economias não desen
volvidas. Singer define quatro setores:

1. Setor de Mercado, onde se produz para atender
as demandas do mercado interno e externo. Nele
"0 numero de trabalhadores que conseguem eng~
jar-se na divisão social do trabalho e o daqu~
les cujo produto contem mais valor que o de sua
força de trabalho" (id., 10). O setor p iibl ico da
economia - sociedades de economia mista - se in
clui tambem aqui, porque tem por objetivo de
sua atividade o lucro (id., 73).

2. Setor de Atividades Governamentais, que visa
atender a certas necessidades cuja natureza não
permite que possam ser satisfeitas por empresas
privadas. O emprego neste setor cresce com o au
mento da interferência do Estado na economia,
com as tensões sociais e a elevação do padrão
de vida da população (id., 73).

3. Setor Autônomo, que produz para o mercado, sem
empregar trabalho assalariado. O emp~ego neste



setor IItende a se expandir na medida que a d~
manda pelo seu produto e suficiente para cobrir
os custos de reprodução "da força de trabalholl
(id., 11). Essas atividades só subsistem pelo
baixo custo-oportunidade dos fatores, sub-remu
nerados mas sem modos alternativos de serem uti
lizados, e constituem de fato lIum depósito de
f a t o re s o c io so s d a e co no m ia de m e r c a do" (i d.,80 ).

4. Setor de Subsistência, onde a finalidade da pr~
dução e o consumo e, em consequência, o emprego
corresponde ã oferta total de força de trabalho
(id., 9). ~s vezes formam "mercados lo ca i sL'tcen

tros de troca", mas "podem prescindir dos prod~
tos que adquirem mediante a venda de parte do
seu próprio produto, sem que sua subsistência
bãsica seja afetada. Caracterizam-se pela "auto
-suficiência" (id., 87).

Aquilo que os economistas d e'nomi nam "setor infor
mal" estaria integrado pelos setores autônomos de subsistê~
cia, na anãlise de Singer. Alem do mais, na sua prospost~ e~
plicita-se com maior clareza o carãter distintivo desse se
tor porque o criterio de classificação leva em conta as rela
c ô e s s o c í a i s,

Trabalho e po f i t i ca

A inserção do trabalhador nas relações de produção
vigentes, determina a -existência de interesses comuns. Como
afirma MANACORDA (1978, 24), a originalidade do pensamento
de Marx face ao liberalismo foi entender o trabalho como re
lação social entre homens e a história como desenvolvimento
contraditório das forças produtivas, determinado pela divi
são do traba}ho. Em consequência, a-po1itica, entendida como
a capacidade para "definir" os problemas e estabelecer pri~
ridades; gera-se precisamente a partir dessas relações de
produção, como a 1uta por mantê-1 as e reproduz i-1 as" ou para



muda-las.
Alguns intelectuais propõem distinguir duas polIt1

cas: uma se fundamentaria no trabalho, na medida em que os
interesses dos trabalhadores são pensaveis politicamente; e
a outra se desenvolveria como parte do "otium", do lazer, no
"tempo livre". A primeira p o lf t í c a seria "autônoma" em rela
ção às ideologias ligadas aos partidos pollticos, e estaria
a cargo dos Sindicatos. A segunda, embora apareça ate o mo
mento mais ligada aos partidos "ideologizados", poderia tam
bem independizar-se deles e procurar a comunidade como esp~
ço de ação (BAGOLINI, 1981, 81-83).

E evidente que a proposta de uma participação polI
tica "fora do trabalho", na "comunidade", esta destinada a
reforçar o poder polltico: "seria um elemento capaz de sup~
rar a fraqueza do poder polltico susceptIvel de ser engolido
pelo poder da tecnoestrutura" (BAGOLINI, 1981,71). A moçao
de fortalecer os sindicatos de modo que atinjam uma "efetiva
autonomia ideológica" pretende, de fato, afastar os trabalha
dores da polltica e impedir que eles percebam a estreita li
gação entre Estado e classe capitalista, inclusive a trans
formação do próprio Estado em um capitalista.

Essa ultima proposta aparece, às vezes, encoberta
em uma c r I t ica a o s p a r t idos P o 1 1t i cos. Me nd e s -F ra n c e e B e r
trand Russel defendiam a ideia de uma Câmara Econômico - Pro
fissional. Porem, nas questões atinentes às relações de tra
balho "estão implicadas decisões econômicas e pollticas por
parte do Estado" (BAGOLINI, 1981,91), ou melhor ainda, esta
implicada a classe ou setor de classe que controla o aparato
do Estado.

A doutrina da Igreja salienta a importância e a n~
cessidade da "participação do trabalho na determinação das
orientações b à s i ca s da economia" (COSTA RICA, 1982, 60). Ex
plicita-se no texto da Enclclica "Laborens Exercens" que a
atividade dos sindicatos "entra induvitavelmente no campo da
po li t t ca " (ENCICLICA, 20), embora se adote t amb ém a i d é ia de
separar a polltica do trabalho da polltica dos partidos:



"Ao mesmo tempo, porem, o papel dos sindicatos nao
e o de fazer politica no sentido que hoje comumen
te se vai dando a esta expressão, Os sindicatos
não têm o caracter de "partidos p o li t ic o s " que l~
tam pelo poder, e tambem não deveriam nunca estar
submetidos as decisões dos partidos p o li t i co s, nem
manter com eles ligações muito estreitas" (ENCr
CLICA, 20).

Essa proposta de manter o sindicato afastado, qu~
lificado moralmente pela sua ambição de poder, limita de fa
to a ação sindical a uma questão de concerto coletivo de con
dições de trabalho e a "tutela dos interesses da categoria
dos trabalhadores em relação ã categoria dos empregadores"
(segundo o modelo dos sindicatos norte-americanos), A luta
pe 1o po d e r p o 1i t ico, com o ma n if e s ta ç ã o da 1 u t a d e c 1as se s, não
e "decretada" pelos partidos por uma questão de "ideologia";
e uma categoria criada para compreender a dinâmica da histõ
ria humana.

Em consequência, a posição politica do trabalhador
nao e independente da forma como ele se insere nas relações
de produção. Tambem não existe necessariamente uma 'relação
mecânica entre ambas as coisas, porem não e possivel conside
rar uma delas isoladas da outra.

O significado do trabalho do tecnico agricola, em
termos da sociedade, se expressa na forma como ele se insere
nas relações de produção predominantes na agricultura cearen
se, no papel que ele assume no processo de acumulação de ca
pital, na sua contribuição para reproduzir essas relações so
ciais de produção. t essa inserção que dã conteudo real ã
sua participação politica. Não pode postular-se a politica
como atividade que pertence a uma esfera diferente do traba
lho, como substituto do "otiurn" (BAGOLINI, 1981, 71). A ação
politica se define, adquire significado concreto, na posição
assumida diante das relações de produção vigentes e das ali
anças de classe ou setores de classe que determinam as for
mas de acumulação.
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Trabalho e saber

o conhecimento vai se construindo na relação dos
homens com a natureza e dos homens entre si. A partir daT p~
deria afirmar-se que "o saber deriva do trabalho" ( SAVIANI,
1981, 68). Porem, a divisão social do trabalho que caracterl
za as relações de produção capitalistas concentra esse conh~
cimento nas mãos de um pequeno numero de pessoas - as que
pensam, as que devem fazer um trabalho mental - e o reparte
depois sob a forma de instruções minuciosas para realizar
uma tarefa particular, entre os que executam, a grande maio
r ia que s õ faz um t r a b a 1h o m a nua 1 (B RA V ERM A N, 19 8 0, 16 5). C r ia

--se assim uma pequena parcela de trabalhadores cujo tempo e
infinitamente valioso e uma maioria cujo tempo quase nao va
le nada.

SAVIANI, resume assim esse processo de desapropri~
çao do saber:

Do trabalho "e extraTdo o saber e e elaborado e
formulado em ni v e l erudito", e "na medida que esse
saber e assim elaborado, ele e apropriado por de
terminados grupos que se investem não apenas como
proprietãrios do saber mas como fontes do saber",
"desenvolvendo-o em forma parcelada" (SAVIANI,1981,
68-69).
A existência de um trabalhador que sabe, um traba

lhador "qualificado", gera ao mesmo tempo, o trabalhador não
-qualificado, que não sabe, que sõ age executando o que ou
tros pensam, obedecendo ordens. Tira-se todo o valor de "sa
ber", de "conhecimento" de tudo o que possa ser apreendido
"trabalhando". O mesmo processo de divisão detalhada do tr~
balho descrito por BRAVERMAN, enquanto fragmenta e parcela
cada operação em atividades mTnimas, contribui para esvaziar
o trabalho de suas possibilidades como gerador de conhecimen
to, para estupidizã-lo.

Como consequência, a distribuição do oonhecimento



entre todos os que participam no processo produtivo converte
-se

II no ta n sõ 1o e n in ne c e s a r ia si no e n una ba r re ra pE.
sitiva al funcionamiento del modo de producciõn
capitalista" (BRAVERMAN, 1980, 104).

Somente o saber necessãrio as relações de produção
dominantes é considerado como "qualificação", o que ao mesmo
tempo leva a "desqualificar" os saberes alternativos ( MACH~
DO, 1982, 135). O conhecimento é, dialeticamente, tanto um'
meio para Gonservar as relações de dominação, como um meio p~
ra combater essa dominação. Pois bem, essa ultima dimensão
do "conhecer", que predomina no saber alternativo, foi e x t i r
pada ou reduzida a uma mlnima expressão naquele saber que se
valoriza como "qualificação", Para a maior parte dos traba
lhadores "estar" qualificado significa então possuir esse
"saber desativado",

Trabalho e emprego

O problema do trabalho numa economia capitalista,
onde a força de trabalho se constitui em mercadoria, é inse
parãvel do problema do emprego, Ragiu analisa com precisão a
omissão do problema do emprego como uma estratégia "nova" de
controle das classes dominantes, que, obrigadas a abrir o
acesso ã educação pelas pressões sociais, fecham cada vez
mais o acesso ao emprego. Assim, os efeitos da qualificação
ficam anulados, porq~e

"Un hombre habilitado .• , 10 es, por asi decir, de
manera enganosa si no puede ejercer o gratifica.!::.
se con la habilidad para la cual fue formad-O,-.d2-
plomado, habilitado. Sin la satisfacciõn de la ne
cesidad subjetiva, que deviene rãpidamente en ne
cesidad social de encontrar no ~ trabajo, sino
~ trabajo, el haber sido provisto de una parte
del iter de formaciõn cultural y profesional no
sirve p a r a vn ad a " (RUGIU, 1978,83).



Essa nova estrategia pode entrever-se na "Minuta
de Exposição de MotivQs do Exm9 Senhor Ministro da Educação
e Cultura ao Exm9 Senhor Presidente da Republica", fundamen
tando a modificação do artigo 59 da lei 5692/71. O grupo de
tecnicos que elaborou a Minuta (MEC, s/data) considera que a
escola e apenas responsãvel pela preparação dos alunos para
o traba 1 ho, mas que "não 1he cabe" p r e p a r à-cl o s para ocupar
um emprego determinado. Esse tipo de argumentação reflete o
fracasso das propostas econômicas que esperavam resolver o
problema do emprego com o crescimento econômico e a educação
profissional.

Entende-se por emprego "o grau de inserção da for
ç a de. t r a b a 1 ho no p r o c e s s o de p r o d u ç ã o s o c ial " (S IN G E R, 197 9,
9). Esse o r a u de inserção varia para os "setores" definidos
por SINGER. Os setores de mercado sã empregarão quando a ta
xa de lucro resultante da compra de força de trabalho, em re
lação ao capital investido, resulte compensõria. O setor de
atividades governamentais gera empregos na medida em que au
menta a demanda pelos seus serviços e tem dinheiro para p~
gar salãrios. Por ultimo, quando a força de trabalho social
mente dispon1vel e abundante-em relação com os c r i t e r i o s que
definem a demanda -, aumentam os trabalhadores' autônomos que
vendem serviços, sem estabelecer v1nculos empregat1cios (SI~
GER, 1979, 10-13). Não pode, em consequencia, tratar-se o e~
prego como uma realidade unlvoca, senão apenas abstratamente.

Em gera-l·, o problema do emprego e expl icado em te.!:,
mos de oferta e demanda e a demanda definida de forma abstra
ta ou simplis~a. Assim por exemplo, segundo-um lexis&·de MO
BRAL, demanda "e a quantidade de indiv1duos indispensãveis
para preencher as vagas existentes" (1978, 35) se determina
a demanda de tecnicos de n1vel medio a partir de uma serie
de cãlculos.baseados em dados objetivos ou aplicando um 1nd~
ce que r e l a c í o na .a necessidade ·de t é c n t c o si aux t l iares com .a
disponibilidade de tecnicos de nlvel superior. Para determi
nar a demanda de tecnicos agr1colas, por exempl~.utilizam-se
d a dos c o m o f a m 11 ia s d e p r o d u t o r e s a g r o p e c u ã r io s, p r o p r ie da d e s,



hectares cultivados, etc, ou se afirma que ~ necessãrio di!
por de um t~cnico agrlcola para cada dois agrônomos (COSSIO,
1971, 168). A e scas se z de mão -d e -o b ra ~ as sim "f a br ica da" teo
ricamente.

Em outros casos, parte-se do pressuposto da exis
tência de uma relação unlvoca entre pessoas qualificadas e
postos de trabalho, e se determina a "demanda simplesmente co~
tando os postos não-ocupados, O resultado ~ a quantidade de
"trabalhadores qualificados" que faltam, Escassez ~ aqui um
simples resultado da diferença entre a quantidade de postos
existentes em um momento dado e a um preço dado, e a quantl
dade ofertada de profissionais que aceitaram essas cúndições
e estão empregado (CUNHA, 1977, 129-133), Al"guns autores uti
lizam os dois c á lc u lo s diferenciando "demanda potencial" e
"demanda real".

Quais os pressupostos que justificam essa forma de
considerar o assunto do emprego? Podemos enumerar, segundo
SOLAR I (1973) os seguintes:

sempre ~ empregada a pessoa mais eficiente
• não existe nenhum obstãculo para que uma pessoa

tenha acesso ao desempenho do trabalho para o
qual foi "preparado"

• utilizam-se mecanismos de seleção totalmente ob
jetivos

• toda pessoa pode ter acesso aos sistemas de "pr~
paração".

A partir destes pressupostos define-se o mercado
de trabalho como a interação da oferta e a demanda, "insti
tuição necessãria para a compra e venda de uma força de tr~
balho heterog~nea, e para a sua distribuição nas diferentes
ocupações e o f i c io s " (MOBRAL, 1978, 62), O mercado de traba
lho considera-se perfeito, homogêneo_(a heterogeneidade ~ a
da força de trabalho) e sem nenhuma dificuldade. Existem jã
vãrios questionamentos dessa caracterização do mercado de

-trabalho. GOMEZ afirma que a "heterogeneidade estrutural" e
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uma caracterlstica da economia capitalista atual e se mani
festa nas grandes diferenças quanto a salarios, condições
de emprego e requerimentos e exigências para o emprego numa
mesma ocupação (1982a, 67). Nesse sentido considera neces
s a r io um e s tu do" q u a 1 i ta t i VO II dom e r c ad o de t ra ba 1h o, p ro c~
rando descobrir as causas e os objetivos que conduzem a tão
diversas maneiras de utilização das acreditações educativas
nesse mercado (i d , , 66).

Enfim, a heterogeneidade estrutural da economia
envolve o mercado de trabalho, que devera ser caracterizado
como segmentado, imperfeito e rlgido (FOXLEY & MU~OZ, 1977,
83). Solari analisa em um estudo a questão do emprego nos
palses da América Latina, procurando demonstrar que os mryde
los ec~n6micos não consideram variaveis em extremo relevan
te para compreender a situação, e chega a concluir que é

- .n e c e s s a r i o

"considerar el mercado de empleo como un mercado
polltic~ en el sentido de que su estructura re
sulta incompreensible si no se la relaciona con
los mecanismos de poder" ( ••.•• )
(La polltica de empleo) "es, en definitiva, un
s ub pr o ductn de la manera como e l poder esta re
partido en la sociedad en un momento dado" (SO
LARI, 1973, 32-33).

Esse fen6meno do poder determinando o mercado de
trabalho expressa-se~claramente também no que SLAM chama de
"mercados internos de trabalho" (1980, 95). Finalmente, um
estudo do emprego devera ..an.ali.s.ar também os mecanismos de
promoção e seleção procurando identificar os critérios que
os fundamentam; se predominam critérios morais, poll~icos
ou especificamente ligados ao trabalho, como qualificação
ou experiência.

Porem, ainda uma reflexãó sobre b~trabalho seria
limitada se não considerasse aquelas pessoas que necessitam
vender sua força de trabalho e não conseguem comprador, '0

ue as obriga a explora-las eles mesmos para vender bens ou



serviços, ou a ficar desempregados. A primeira
se confunde com o sub-emprego, que implica uma
parcial da força de trabalho disponlvel

situação nao
utilização

"caracterizada pela diferença entre o trabalho
realmente executado e o que poderia executar-se
em condições de duração e utilização ótima da
mão - d e -o b r a e das t e c n i c a s d e p r o d u ç ã o 11 (M O B RA L,
1978, 90).

Ao que deverlamos agregar, condições ótimas de
utilização de outros fatores de produção, como meios de pr~
dução e capital; entendendo neste caso como ótimo aquilo
mais conveniente para a sociedade como um todo.

P o d e r ia c a r a c te r iz a r - s e o em p r e g o a'u tô no m o c o mo
lidesemprego disfarçado", porque a produtividade marginal fl,
sica do trabalho e nula ou quase nula, implicando muitas ve
zes em "desaproveitamento" de possibilidades existentes na
força de trabalho utilizada.

E essa ultima reflexão coloca o problema do de
semprego, como um aspecto chave na análise do trabalho no
modo de produção capitalista:

C1est une limitation dasns la reflexion sur le
travail d'analyser seulment la condition des tra
vailleurs en production: l'absence de travail pour
les travailleurs ..• ne signifie pas que leur
v ie n e s o it P a s in f 1 u e n c ie e p a r 1 e t r a vai 1 10(ICEA,
1978, 14).

Baran analisa o fenômeno do desemprego como ine
vitãvel para o capitalismo e af~rma que e esse fenômeno a
origem do incremento do trabalho improdutivo. O desemprego
ocasionado pela insuficiente demanda efetiva de força de
trabalho para as atividades produtivas

"Afecta tanto a la mano de obra susceptible de
ocuparse, cuanto alas instalaciones producti
vas .•• inmoviliza una gran proporción de los
recursos humanos y materiales de que disponell



(BARAN, 1975,91).
A simples substituição das equipes velhas por n~

vas mãquinas, mais eficazes, unida ao crescimento da popul~
ção, vai aumentando o desemprego. Na medida que os avanços
tecnolõgicos centram-se na modificação das equipes e nao na
modernização dos processos produtivos, esses avanços impli
carão necessariamente em mais desemprego. Porem como o acres
centamento do desemprego, alem de certos nTveis socialmente
tolerãveis poderia se constituir numa ameaça para o capit~
lista, para a ordem social na qual ele se fundamenta e man
tem, se faz necessãrio dispor de uma estrate~ia para evitar·
esse incremento. Aqui aparece a necessidade de aumentar os
gastos improdutivos: o desperdTcio de recursos - força de
trabalho não aplicada a produzir, passa a ser uma condição
para manter a situação. E ainda mais, como essas, despesas
se consideram necessãrias, os custos de manutenção acabam
sendo transladados aos preços e sendo pagos pelos consumido
res. (BARAN, 1975, 143-145).

Assim, o desenvolvimento do modo de produção ca
pitalista gera desemprego, desaproveitamento de recursos
produtivos, como consequência de suas contradições internas,
e mantem o nTvel desse desemprego no limite socialmente to
lerãvel, que varia para cada situação concreta. Nos Estados
Unidos, por exemplo, aumentam os empregos improdutivos; onde
os trabalhadores têm menos poder de barganha, aumenta o se
tor de autônomos. E isso acontece apesar dos lndices de
crescimento econômico:

"E 1 d e s arro 1 1o com o cre c im ie nto e co nõm ico, me d ido
en terminos de ingreso per cãpita no aumenta ne
cesariamente la tasa de creaciõn de empleos, se
no va acompanado de otras transformaciones en
las estructuras vigentes de distribuciõn de p~
der" (SOLARI, 1973,33).

o desemprego implica uma forma de inserção no
mundo do trabalho, e estã,como ficou evidenciado, não ap!
nas relacionado com o trabalho, mas tambem produzido e man



tido pela forma como o trabalho se organiza numa sociedade
determinada.

Trabalho e tecnologia

Uma das estrategias para aumentar o emprego co~
sistiu precisamente em aumentar os ingressos ou distribul-
-los melhor. Essa melhor distribuição, produziria um aumen
to do consumo e, consequentemente, um incremento da demanda
de bens e serviços, com o que seria posslvel aumentar os nl
veis de emprego. Existia ademais a suposição de que a dis
tribuição desigual dos ingressos condicionava não apenas o
volume, mas tambem o padrão de consumo: os grupos sociais
majoritãrios, cuja participação no ingresso e menor, conso
mem preferentemente artigos bãsicos, de produção local, p~
ra a qual utiliza-se uma tecnologia intensiva d e' . I mão-de-
-obra. Dal que, aumentando a participação desses grupos no
ingresso, produzir-se-ia um aumento na demanda de bens cuja
produção utiliza intensivamente mão-de-obra. Comprovou-se p~
-rem que o aumento do ingresso

"no necesariamente aumenta la demanda de bienes
intensivos en mano de obra. Si hay un aumento
notõrio en la demanda de un producto previame~
te producido por medios intensivos en mano de
obra, la existencia de economias de escala si~
nifica a menudo que se adoptarãn tecnicas mas
intensivas en capital ••• " (WOODHALL, 1981, 11).

Isso acontece porque "es posible producir
mo nivel de resultados mediante el uso de
naciones alternativas de insumos •.. (id.,

e 1 mi s
combi

26) •

Assim,-em lugar de aumentar o emprego, cresce o
nlvel de utilização da tecnologia incorporada nos processos
ou nos meios de produção. Nos palses subdesenvolvidos essa
situação se manifesta na oferta cada vez mais ampla, diver



sificada e barata de tecnologia importada dos países indus
trializados, as empresas multinacionais e os centros de pe~
quisa altamente especializados - que dependem desses pai
ses ou dessas empresas. Essa tecnologia, rapidamente em de
suso nos países de origem, e imposta aos países dependentes,
sem levar em conta as suas condições específicas em materia
de força de trabalho disponível. E isso acontece, porque,
como afirma LABARCA (1980, 20), a tecnologia se apresenta
apenas em forma ilusõria como opção, de fato e sempre conse
quência de outros processos, sofre determinações.

A visão otimista do avanço do processo científi
co e tecnolõgico, que acreditava na bondade intrínseca do
progresso, mostra-se hoje como o que realmente foi: uma
"ideia'" chave na ideologia do capitalismo, "_ideolõgica" na
medida que encobre parte de sua verdade quando não especifl
ca a quem beneficia a "bondade" do progresso no contexto das
relações de produção dominantes. Pensava-se. que a aplicação
natural dos novos conhecimentos científicos e tecnolõgicos
no processo produtivo acabaria beneficiando a sociedade co
mo um todo e determinando a organização mais "racional" do
trabalho. Assim se reafirmava a tradição positivista, na t~
oria funcionalista e na economia neo-clássica. (GOMEZ, 1982
b,87).

Considerava-se que qualquer problema a que se
aplicasse 'o esforço da pesquisa era igualmente válido, e
que os seus resultados seriam "evidentementell utilizados co
mo mais conveniente for para a sodiedade. Não era necessa
rio se perguntar "quem" escolhia os problemas nem "p a ra que"
se pesqui sa v a;

Uma visão crítica cedeu passo a essa outra otl
mista: a natureza do desenvolvimento científico e tecnolõgl
co está determinada por objetivos políticos definidos. De
acordo com as relações de produção dominantes, esses objetl
vos políticos expressam os interesses dos donos do Capital,
proprietários dos meios de produção, que procurarão manter
o seu controle sobre o processo produtivo, o que lhes perml
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te por sua vez, manipular os outros fatores no seu próprio
beneflcio (GOMEZ, 1982b, 90~91), Por isso, a tendência domi

-nante hoje e
"desenvolver tecnologias e só pô-las em uso qua~

do tais operações têm interesse econômic~ o que
significa que elas vão assegurar a manutenção e
reprodução das relações sociais bãsicas - expl~
ração e dominação - sobre as quais todo o siste
ma repousa" (RATTNER, 1980,83).

Em consequência, o conhecimento cientlfico que
se operacionaliza e se transforma em tecnologias para serem
utilizadas na produção é, em cada caso, "a corporificação
da relação social entre capital e trabalho" (id., 83). Não
teria sentido pensar em uma tecnologia que se constitua em
resposta as necessidades dos trabalhadores, no contexto do
modo de produção capitalista, porque nesse contexto

"los bienes se fabricam para que sean mercanclas
... y no como podrla parecer, en función de las
necesidades de los individüos" (LABARCA, 1980,
2 O ) •

Qual é o papel da tecnologia no processo produti
vo? A passagem de uma produção de mais-valis absoluta (ac~
mulação de capital de maneira extensiva, aumentando a jorn~
da de trabalho, incorporando mais trabalhadores ou aumentan
do os investimentos sem introduzir inovações) a uma prod~
ção de mais-valia relativa (acumulação de maneira intensiva,
introduzindo modificações nos equipamentos, nos processos e
na qualificação da força de trabalho) supõe a existência de
um modo de produção especificamente capitalis~a. Trata-se
de transformar as condições técnicas e sociais do trabalho
a fim de aumentar a força produtiva do trabalho. Entende-se
por força produtiva a capacidade de produzir maior ou menor
quantidade de bens mantendo constantes a intensidade e ma~
nitude da jornada de trabalho. A força produtiva é uma das
circunstâncias que condiciona as quantidades relativas de

ais-valia e preço da força de trabalho no processo ·produti



vo:
11 y, f i n a 1m e n te, 1 a f u e r z a p r o d u c t i v a d e 1 t r a b a j o,

con arreglo a la c u a l , y s e q iin el grado de de
sarrollo alcanzado por las condiciones de pr~
ducciõn, la misma cantidad de trabajo suminis
tra en el mismo tiempo una cantidad mayor o me
nor de producto" (MARX, 1978, 630).

E mais adiante:
"prescindiendo del gnado de explotaciõn del tr~

bajo, la producciõn del plusvalor - y por tanto
la acumulaciõn de capital, acumulaciõn cuyo el~
mento formativo es el plusvalor - se determina
en 10 esencial por la fuerza,producti.vad~ljtrabajo.
Al aumentar la fuerza productiva del trabajo se
acrescienta la masa de productos en los que se
manifiesta un valor determinado, y por ende tam
bien ~n plusvalor de magnitud dada (MARX, 1978,
746-747).

Visando incrementar essa força produtiva do tra
balho, o capitalista pode introduzir inovações nos meios de
produção ou "racionalizar" os metodos de trabalho. Ambas al
ternativas implicarão necessariamente num maior controle so
bre o processa-produtivo, numa concentração do poder de ge~
tão; aprofunda-se cada vez mais a separação entre trabalho
intelectual e trabalho manual, entre dir-etivos-supervisores
e executores. Do ponto de vista político, s ó tem .ca b ime.nt o .
no modo de produção capitalista, uma "tecnologia opressiva"
(LABARCA, 1977, 259). Uma tecnologia que utiliza, como pr~
priedade do capitalista, a força produtiva que deriva do
trabalho social baseado na cooperação dos trabalhadores en
t r e s i ; que a u me n t a o )po d e r d o t r a b a 1 h o 11 o b j e t iv a d o 11 sob r-€_
o t r a b a l-ho 11 v i vo ", de s v a 1o r i z a n d o a h a b i 1 ida d e d i r e t a do
trabalhadorque fica subordinada e questionada pela ciência
que decide sobre as novas tecnicas a serem utilizadas; que
define tambem as características do trabalho e a quantidade
e qualidade de força de trabalho que o processo produtivo
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requer; vale dizer, que define o "modelo" de trabalhador ne
cessãrio.

Os técnicos

A divisão do trabalho no modo de produção capit!
1 is ta g e ra a s equi pe s tec n icas, c om seu s d i ver s os n1veis ate
chegar ã supervisão mais próxima dos executores. São os
"funcionários" da empresa que pensam, que sabem e decidem o
que d e v e s e r fe i to, que co n t ro 1 amos ou t ro S i: t r a b a 1 h a do re s
para que seja feito, que se apropriam sistematicamente do
saber que se origina na prática dos outros, e que se encar
regam de "re-ingressar" esse saber na prática social. Essa
função concentra-se no modo de produção capitalista em uns
poucos escolhidos, o que cria um certo poder ilusório: a
tecnocracia. No palco aparecem os tecnicos, justificando no
seu manejo do saber um autoritarismo que responde aos inte
resses do tipo de acumulação do capital que pretende se im
por ou já e dominante na sociedade. Esse poder "delegado"g~
ra o tecnocrata, que acaba se convencendo da sua autoridade
ate o momento em que entra em confl i to com os donos do cap2.
ta 1 .

-A tecnocracia e a forma organizacional da empr~
sa moderna que

"pelo uso da autoridade objetiva a eficiencia,
condicionando fins racionalmente determinadosp~
10 conhecimento especializado. Assim ••. passa-
-se ã construção de uma visão "cientifica" do
relacionamento social e das relações de prod~
çâo, sancionada por órgãos tecnicamente especia
lizados, fundamentados na ciência e cujo subs
trato, em ultima análise e a própria razão" (RA
MOS, 1980, 108).

A organicidade, a coerência interna, o profissi~
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nalismo, a objetividade sao as caracteristicas que justif~
cam e impõem a tecnocracia. Aparece legitimada pela IIracio
n a l id a d e " autônoma, univoca, imparcial dos tecnocratas, e
d e s ca n s a n o 11 p o d e r o n is c i~e nt e e a u t o r i tá r io d a r a z ã o i n s t r~
me n t a l " (RAMOS, 1980, 116). De fato, o valor evidente da r~
cionalidade proposta, anula toda contestação; a obediência
e a submissão aparecem romo a unica resposta possivel e a
disciplina seria "n a t ur a l ". Porem, a vigiláncia e o contro
le ajudam a evitar os surtos irracionais de desordem; a su
pervisão, simultaneamente, contribui a aperfeiçoar a organ~
zação e os metodos e a coordenar e integrar os trabalhos a~
tônomos. A lIeficiênciall da tecnocracia aconselha estendê-la
a todo tipo de organização. O poder que se impõe em nome da
razão aparece como a forma mais legitima de dominação: tran~
forma a desordem em ordem; a ineficiência e o desperdicio
em eficiência; a desintegração social em unidade (RAMOS,198~
110/111). r.neste sentido que Weber anuncia a inevitabilida
de da dominação burocrática, porque o agir desordenado, sis
temático e racional e superior a todo agir de massas. Dai o
sentido revolucionário da burocracia, que uma vez totalmen
te imposta, implica na c r í ac ãô • de um forma prática e indes
trutivel de estruturar as relações de poder:

IILa administraciõn burocrática pura, ... es - se
g u n 1 o i n d i c a to d a 1 a e x p e r ie n c ia - 1 a f o rma má s
racional de ejercicio de una dominaciõn, en los
siguientes sentidos~ precisiõn, continuidad, dis
ciplina, rigor y confiabilidad; por 10 tanto,
calculabilidad para el soberano e demás intere
sados; intensidad y extensiõn en el cargo; apl~
caciõn formalmente universal a todo tipo de t~
reas; y posibilidad tecnica de perfeccionamieAto
hasta alcanzar resultados õptimosll (WEBER,1977,
1 09) .

Weber continua na sua análise mostrando a estrei
ta relação entre burocracia e capitalismo, constituindo es
te ultimo o "f u nd a me n t o econômico mais racional 11 sobre o
qual pode apoiar-se a racionalidade da burocracia Considera



a burocracia "e I germen del Estado occidental moderno" e a
opção unica para a administração de massas, considerada de~
de o ingulo tecnico-formal. Mais adiante explicita o papel
do saber - o que define tambem o papel do tecnico - numa ad
ministração burocrãtica, mostrando claramente sua ligação
com a tecnocracia:

"Administraciõn burocrãtica supone dominaciõn por
el saber, que es su rasgo racional principal y

especifico. Si desborda la situaciõn de poder
limitada por el saber especifico, la burocracia
••. se inclina a aumentar todavia mas su poder
mediante el saber de servicio: el saber sobre
hechos adquirido a i.t r a v e s de las relaciones de
servicio o "depositado en el expediente". La no
ciõn de secreto profesional, que si bien no es
p r iv a t i v a, s i e s e s p e c i f ic a m e n t e b u r o c rã t ica, s e
origina en este impulso de poderio. (id., 111).

Nesta nova organização da empresa capitalista e
do estado moderno, o tecnico transforma-se em personagem
principal para manter e reproduzir determinadas relações de
produção dominantes. Existe uma vinculação orginica entre
os tecnicos de diferentes níveis e qualificações e as clas
ses dominantes, que se manifesta claramente nas posições de
privilegio que lhes estão reservadas e na quota de poder s~
cial que recebem como "recompensa". BRAVERMAN (1980) a s s i na
la alguns destes privilegios: salãrios importantes - com r~
l a c âo ao s a l ê r í o da maio-r parte dos trabalhadores -, .c e r t a
garantia de emprego, uma semi-independência de seu modos--de
trabalho dentro do processo-produtivo, autoridade sobre o
t r a b a 1 h o dos ou t r os, que e 1e s c o n t r o la m, o r g a n i z a m e ma n d am;
direito a interceder na contratação e na demissão dos ou
tros trabalhadores, etc. (446), t claro que as prerrogati
vas serão maiores ou menores dependendo da quantidade de
trabalho que fique por baixo d e l e s., do .p o s t o .qu e lhes cor
responda na hierarquia da empresa.

Poderia afirmar-se que assumem a função de inte
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lectuais orgânicos dos donos do capital, porque atraves de
sua função tecnica contribuem a reproduzir as relações de
produção e a ideologia que as fundamenta e legitima. r a
função tecnica em si mesma que contem a dimensão ideolõgica:

"As aplicações tecnolõgicas da ciência estão im~
di a tamente presentes aqui como materi a 1 i zacâo da
ideologia dominante" (POULANTZAS, 1975, 256).

Sua função a respeito do saber como instrumento
de dominação e fundamental: concentrando o conhecimento que
surge do trabalho, traduzindo-o num cõdi~o prõprio, conver
tindo-o en abstração, esterilizando-o, se encarregam depois
de re-ingresã-lo na sociedade, jã fragmentado e parcelado,
inutil como instrumento de controle e poder (RATTNER, 1980,
84). Referindo-se aos profissionais, Latapi considera impo!
tante analisar os "modelos de exerclcio profissional" evl
denciando sua congruência e organicidade com a formação ec~
nômico-social que os determina, A mesma tarefa seria neces
sãrio realizar com relação aos tecnicos, explicitando os mo
delos de desemprenho que

"d e t e rm in a n 1a o rg a n i z a c i õ n d e 1 o s s e r v i c io s, 1 o s
roles de los profesionales, las tecnologias que
debem emplearse, las relaciones con las demãs
instituciones sociales, y, muy particularmente,
la orientaciõn de los servicios a determinadas
clases sociales" (LATAPI, 1982, 69-70).

A c o n t r a di ç ã o p r i n c i p a 1 -e x p r e s s a no _ t e c n.í,c o e a o
me s mo tem p o -o que 1h e co n f e r e o seu c a rã t e r d e i n te 1e c tua 1
orgânico para as classes dominantes: a apropriação indivi
dual e em proveito dele mesmo de um saber produzido c~m ba
se nos recursos de toda-a sociedade. A contradição entre
"uma competência produzida socialmente e apropriada indivi
dualmente" (LATAPI, 1982, 70,). Essa capacidade para conver
tir-se em c u s t ó dt o+do r s ab e r e+p a r a -assegurar seu -mo no p ó l t o

aos capitalistas, comprova-se geralmente em termos de anos
de escolaridade, o que se transforma em um valor de compra
no mercado de trabalho qualificada porque permite medir ob
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jetivamente sua maior ou menor excelência.
Quanto mais ameaçados estão os interesses do gr~

po de tecnicos ou profissionais, criam~se corporaçoes para
defender as posições da profissão, manter lia identidade pr~
fissional" e garatir seus mecanismos de inserção social. LA
TAPI analisa com precisão a ação destas "corporações", que
visam a exercer um controle social sobre seus membros, ao
mesmo tempo que resguardam seus beneflcios e privilegias.
Sua função principal seria elaborar uma "ideologia" que
oculte, legitime e preserve ao mesmo tempo os mecanismos de
inserção social da profissão. LATAPI (1982, 70~71) enumera
como componentes dessa ideologia;

· uma etica laboral que atribui um valor intrln
seco ao trabalho, como realização pessoal,
um ideal de serviço "universal", por cima de
qualquer diferença social,

· um certo desprezo pelos aspectos econômicos,
que se justificam pelas obrigações que sua p~
s í c ào impõe (o que LATAPI chama de "v e r s i ó n se
cularizada" da "noblesse oblige"),

• valorização do esforço e do merito dos indivl
duos, passando a considerar o saber adquirido
como atributo da própria pessoa,

· uma percepção do mercado de serviços como li
bre, oferecendo iguais oportunidades para to
dos.

As associações vão elaborando essas ideolngias
"profissionais" para justificar a divisão social do trabalho,
os mecanismos de seleção da sociedade, as desigualdades, o
controle do mercado. Em geral, se constituem em entrave p!
ra uma autêntica radicalização-dos profissionais, transfor
ma ndo - o sem "c 1as s e sem co n s c iê nc ia" ou" c 1as se de s e r v iç o ",
segundo expressões de Crozier e Darehndorf.

Qual a determinação de classe dos tecnicos? 50
bre essa questão existem diversas propostas, as vezes funda



das' em critérios "morais" sem valor objetivo. Por exemplo,
quando se considera o técnico como pequena burguesia, argu
mentando que serve aos interesses da burguesia e assume os
valores ideológicos dessa classe, confunde-se situação de
classe com posição. No modo de produção capitalista a prod~
ção e a sociedade se organizam para servir aos interesses
das classes dominantes e elas tentaram impor seus próprios
interesses particulares como interesses da sociedade toda.
Portanto, se essas duas caracterlsticas, por si sós, deter
minassem a classe, o resultado seria óbvio.

Como afirma BRAVERMAN (1980), o fato de nao di~
por de meios de produção para serem donos do seu próprio tr~
balho, e suficiente para demonstrar que os técnicos não p~
dem ser' considerados pequena burguesia. A pequena burguesia
caracteriza-se precisamente por dispor de meios de produção,
como e o caso dos pequenos industriais, proprietários de
terras, comerciantes, vendedores de serviços, profissionais
liberais, artistas. t claro que a origem de classe dos tec
nicos pode estar - e na maior parte dos casos e assim - nes
sa pequena burguesia, que tem poder de barganha s~ficiente
como para garantir aos seus filhos maior educação.

Consideremos aqui os tecnicos e profissionais as
salariados, que não possuem independência econômica, e de
vem vender sua força de traba~ho ao capital ou a seus repr~
sentantes para subsistir. Não têm acesso livre aos meios de
produção, e isso os assemelha ã classe operária. Mas, embo
ra assalariados, ocupam uma posição de privilegi6 e se inse
rem no processo produtivo em uma posição com frequência opo~
ta ã posição do proletariado (LATAPI, 1982, 68). Afastando
a consideração de casos e situações especlficas, pode-se
afirmar que os tecnicos

"tendem a nao fazer parte da classe operária de
vido- as relações pollticas e de dominação que
realizam no interior do processo de)produção.
( ... ) No entanto, as relações p o li t t co v i d e o lc
gicas que estabelecem com a classe operária, no
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sentido de submetê-la ao capital, sao mais im
portantes para a sua determinação de classe"(MA
CHADO, 1982, 139),

Porem, estão eles tambem submetidos ao capital,
desenvolvendo um trabalho produtivo, e internamente existem
diferentes estratos. As mesmas ideologias profissionais le
gitimam os degraus internos de uma hierarquia de qualific~
ções nos diversos ramos de atividades; em ocaSloes essa hi~
rarquização e em extremo rlgida, como que age em defesa dos
interesses da profissão. Assim, os degraus inferiores des
sas escalas sofrem com a divisão tecnica no interior do tra
balho intelectual, e sao os mais atingidos "pela parcelação
do saber, pela padronização das tarefas, pelo processo de
desqual-ificação", ou perda do valor da qualificação (MACH~
DO, 1982, 137). Como resolver então a questão da determina
ção de classe do tecnico? BRAVERMAN considera que constit~
em uma nova classe media, não porque devam considerar-se f~
ra do processQ de acumulação do capital, mas porque, como
parte desse processo assumem aaracterlsticas de dominadores
e de dominados (1980, 467). No mesmo sentido, conclui Macha
do, analisando o caso dos tecnicos industriais:

"vivem, portanto, em dois planos, numa dualidade
-duplicidade permanente, Num plano os indivl
duos julgam, criticam e, as vezes, contestam e
recusam, ate. Noutro plano eles servem e rece
bem uma contrapartida: uma ilusória delegação
de poder, o que lhes dá a ilusão de fazer coisa
diferente daquilo que fazem" (MACHADO,,1982, 141).

Formando parte do exercito dos trabalhadores im
produtivos - que dia a dia se incrementa no modo de prod~
c â o capitalista -, ou como "trabalhador intelectual" no pr~
cesso produtivo, o tecnico desempenha uma função importante
para as classes dominantes, mas tambem pode tomar consciên
cia do seu papel "ideológico" e negando-o, estabelecer uma

_ relação distinta com as classes dominadas. Na sua relação
com o restante da classe trabalhadora repercutirá a consci
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- .encla que ele chegue a ter da natureza verdadeira de sua r~
lação com o capital (MACHADO, 1982, 140), Ele e um "difusor"
da ideologia dominante, portador dos valores do sistema,
tais como ordem, eficiência, legitimidade da dominação de
classe. Porem, pode entrar em conflito com os próprio valo
res que ele, na sua prãtica de trabalho deveria irradiar.
IMAZ apresenta uma serie de alternativas posslveis, que aj~
dariam a compreender e analisar o papel que, em cada situa
ção concreta o tecnico estã desempenhando:

1. IILos valores del t é c n i co son identificables con
el sistema v. los valores del tecnico son in
compatibles con los del sistema"

2. "Ex i s t e empatla v. a n t i p a t ia hacia el sistema
(o h a c ia 1o s s1m bo 1o s que e 1 s istem a ma nej a) 11

3. IIEl t e c n í co no experimenta un conflicto de in
tereses v. las lealtades del tecnico entran
en conflicto"

4. IIEl t é c n í c o presupone la eficiencia del
ma v. su no visión de la misma (puede
nar la eficiencia, por ejemplo, como
sectorial)" (1973,56-58).

siste
imag..i

algo

Essas quatro alternativas permitiriam analisar a
poslçao do tecnico a respeito do seu trabalho e o nlvel de
compreensão que ele tem da natureza polltica do mesmo. t
evidente, no caso em que um grupo de tecnicos que questiona
os valores do sistema e têm atingido uma postura crltica a
respeito do seu próprio trabalho, chega a controlar a asso
ciação profissional ,-a mesma pode transformar-se num instru
mento de luta com objetivos mais amplos que a defesa da pr~
pria profissão. Como insituição da sociedade civil, a asso
ciação e um espaço cuja função estarã definida pelo grupo
que tenha hegemonia dentro dela. Em consequência seu papel
meramente corporativista e ideolõg~co, pode ser mudado e
ate se converter num importante apoio as lutas dos trabalh~
oores, sem pretender por isso ter-se transformado o tecnico
em "{n t e le c tu a l orgânico" do proletariado.
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CAPITULO 111
UM ENFOQUE DA RELAÇAO EDUCAÇAO-TRABALHO NO SETOR PRIMARIO:

O ENSINO AGRICOLA NO CEARA

Uma revisão dos enfoques utilizados para analisar
as vinculações entre educação e trabalho evidenciou o carater
leconomic1sta" e "fenomênico" que predomina nessa area probl~
matica. Uma causa dessa "superficialidadell com que se enfrenta
o tema em questão, ja assinalada por varios autores que partem
de uma postura crítica a respeito dos estudos existentes, se
ria a ausência de uma reflexão mais aprofundada sobre o traba
lho, como conceito chave da analise:

"Toutefois, on note une absence de reflexion sur
la nature do travail dans les projets qui concer
nent les relations entre travail e education. (... )
Sans reflexion prealable, le travail peut devenir
un mythe pedagogique,.," (ICEA, 197.8, 11-12)

Em consequência, considerou-se necessaria uma re
flexão sobre o mundo do trabalho, mundo no qual, segundo Karel
Kosik, "se constitui o ser do homem" (1976, 184). Essa analise
do trabalho no contexto de uma sociedade capitalista depende~
te mostr-ou a-ve r d ad e i r a=amp l t t ude i d o tema, Em geral, nos -estu-
dos sobre educação e trabalho o campo tematic~ aparece limita
do a "manifestações" fenomênicas do trabalho: preço do trab~
lho, habilidades ou destrezas necessarias, produto do trabalho,
etc, Interessa saber se a educação contribui para aumentar o
salario, se prepara efetivamente para desempenhar tal ou qual
tarefa, se facilita o acesso ao emprego, O trabalho, como veí
culo de participaçã~ social e política, como-espaço que condi
ciona o restante da vida humana, e, na maioria dos casos, ign~
rado,

Av a nc a ndo ne ss a perspectiva chegou-se .a t a n a l i s a r o



papel do tecnico e o significado social e politico do seu tr~
balho. Surgiu então, a seguinte questão; como ou em beneficio
de que interesses o tecnico utili~a o seu saber e a posição
que esse saber lhe permite ocupar nos diferentes setores da
atividade econômica? Qual e, de fato, essa posição dos' tecni
cos e que relação tem com o que a escola "imaginava" que eles
fariam? Achar uma resposta a estas perguntas implica questi~
nar a profissão e, ao mesmo tempo, o papel da educação na sua
consolidação. Não se trata apenas de propor a incorporação de
novas disciplinas, a aprendizagem de certas destrezas "necess~
rias" para o exercicio da ocupação ou ocupações com frequência
desempenhada pelo tecnico.

Neste trabalho tenta-se formular essas questões p~
ra a situação concreta dos tecnicos de segundo grau habilita
dos para trabalhar no setor primãrio da economia. Como atua a
educação no mundo de trabalho dos tecnicos agricolas? Uma revi
são parcial das pesquisas sobre educação e trabalho consulta
das permitirã definir com maior clareza o enfoque a que este
estudo se propõe. Na perspectiva aqui adotada se encontram pr~
dominantemente dois tipos de estudos: os que analisam a rela
ção educação-trabalho em termos gerais, seja desde a problem~
rica da politica educativa como em um horizonte mais ligado ã
ciência econômica, e os que consideram mais especificamente es
sa relação em um setor da economia. Lamentavelmente, os traba
lhos mais concretos se referem aos tecnicos industriais; exis
tem poucos estudos sobre educação e trabalho voltados para a
situação-dos tecnicos agricqlas.

Alguns estudos gerais sobre educaçio-e trabalho

Dentre os estudos mais gerais destacam-se··os que-
se referem ao funcionamento do mercado de trabalho em relação
com a qualificação. Numa perspectiva em geral tecnocrãtica, e~
ses estudos têm a maior importância como subsidio para o plan~
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jamento da educação, Em geral) caracterizam~se por ter enfat1
zado a dimensão quantitatixa da problematiça, Nesta linha exi~
tem tamb~m alguns trabalhos crfticos que GOMEZ CAMPO denomina
"estudos do funcionamento qualitativo do mercado de trabalho",
e que tentam superar as pesquisas baseadas em relações estatf~
ticas entre dados agregados, Frente a suposição de um funcion~
mento homogêneo do Mercado de Trabalho, levanta-se a tese de
um mercado controlado e determinado por "instancias extraecon.§.
micas". (1982a, 66-67) Como exemplo dessa perspectiva c rIt i c a
merecem citação os trabalhos de MUNOZ lZQUlERDO, BRIONES, RI
QUELME e SCHlFELBElN.

BRlONES utiliza como informação basica os questi~
narios 'sobre ocupação e desocupação aplicados pelo Departame~
to de Economia da Universidade de Chile, nos anos 1976 e 1980.
Sobre esses dados aplica um modelo de regressão para observar
as contribuições das variaveis estudadas as variações do log~
ritmo do sa1ario mensal. Analisa, assim, a heterogeneidade ed~
cativa que ?e· produz para iguais niveis salariais e ocupacio
nais, e considera essa heterogeneidade como indicador da subs
tituição de mão-de-obra qualificada. Suas conclusões reforçam
a hipõtese da desvalorização da educação. (BRlONES, 1982)

O trabalho de MUNOZ lZQUlERDO analisa os efeitos
da educação secundaria no emprego em diferentes contextos s~
cio-econ6micos e distintos modelos de organização do trabalho.
P r e te nd e p esq u i s a r a s c o n s e quê n c ia s d a e d u c a ç ã o s e c un d a ri.aatr~
ves do tempo, em espaços sócio-geograficos determinados e em
setores da economia com niveis de desenvolvimento diversos. Tra
ba1ha com. uma amostra em três etapas, e seleciona logo subamo~
tras para serem pesquisadas com maior intensidade. (MUNOZ lZ
QUlERDO, 1982)

RlQUELME aplica um questionario a uma amostra de
chefes de f am Il i a de um Municfpio, visando "precisar 1a direc
Clon y la fuerza de la relación entre estrato sõcio-econ6mico,
e s co 1 a r id a d , em p 1e o· y sal a r io s d e 1o s m i smos ". (R IQUE LME, 1 9 8 2,
86). A partir dessa analise questiona as relações lineares en
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tre educação e trabalho propostas pela teoria do capital hum~
no. A pesquisa de SCHIFELBEIN aproxima~se mais da estrategia
do presente estudo: ele seleciona uma amostra de jovens e se
gue durante oito anos sua trajetória pelo sistema produtivo de~

.deisua sâida da escola. Esse seguimento pretende achar respo~
tas a perguntas como as seguintes: como ingressam no mercado
de trabalho, como e quem consegue emprego, que tipo de empr~
go? (SCHIFELBEIN, 1982)

Na perspectiva de uma anãlise geral das açoes en
tre educação e trabalho, consultaram~se tambem estudos que, ap~
sar de centrar-se mais na visão do trabalho no mundo escolar,
ofereciam importantes subsidios sobre a problemãtica e discu
tiam as 'proposições da teoria do capital humano .. PARO (1983)
compara diversas estrategias de formação profissional, MACHADO
(1982) analisa a evolução histórica e os fundamentos teóricos
do ensino t ê c n í co v i ndus t r ie l brasileiro; CUNHA (1977) estuda
as funções manifestas e não manifestas do ensino tecnico indus
trial e as novas funções atribuidas ao ensino medio profissi~
nal pela lei 5692/71; LORING (1979) procura desentranhar a fun
ção do currlculo oculto na formação do trabalhador.

Estudos sobre educação tecnica industrial

Os estudos mais especificos sobre o modo de funci~
nar a educação formal no setor industrial ofereceram, tambem,
subsIdios para o ~resente trabalho. A maior parte desses estu
dos se fundamentam no pressuposto de que a contribuição da ed~
cação no mundo do trabalBo aumenta quando maior e o grau de
adequação dos conteudos as caracteristicas das ocupações dete~
minadas por uma certa divisão do trabalho. GOMEZ CAMPO (1982a)
denomina.esse tipo .de c pe squ isa "e st ud io s de i o p i n i o ne s de egr~
sados y empleadores", pela tecnica que mais frequentemente ut~
lizam. Sua justificativa ultima e a utilidade como .parâmetro
para as decisões educacionais (especificamente, opções curricu
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lares) da anãlise das condições reais nas quais a profissão es
tã sendo exercida. Apesar de partir às ve~es questionando os
princlpios da teoria do capital humano, acabam propondo uma
adequação maior, qualitativa ou quantitativa, da educação ã si
tuação vigente. considerada como expressão "racional" e "obj~
t iv a " de decisões lide caracter t é c n ico yeconõmico". (GOMEZ
CAMPO, 1982a, 76)

Foram revisadas vãrias pesquisas deste tipo, e es
pecialmente no momento de analisar as formas de conceber a vin
culação educação-trabalho, questionaram-se pressupostos e con
clusões desses estudos. Não obstante, e justo mencionar os tra
balhos de VICENTINI, CORVALAN e GALLART que ofereceram algumas
pistas metodolõgicas para este estudo.

VICENTINI & ASSIS (1983), da Faculdade de Educação
da UNICAMP, estudam as expectativas de terminalidade ou conti
nuidade dos egressos das escolas tecnicas de segundo grau. No
seu trabalho confrontam o nlvel normativo ou nomotetico com a
dimensão pessoal, ou nlvel idiossincrãtico, segundo um paradi~
ma proposto por GETZELS, A pergunta bãsica seria a seguinte:
como e vivenciada, a nlvel das pessoas, a proposta de integrar
terminalidade e continuidade como objetivos congruentes para o
ensino de segundo grau? As pesquisadoras aplicam questionãrios
abertos a alunos, professores e egressos dos cursos de segundo
grau da cidade de Campinas e realizam entrevistas abertas aos
empregadores, A anãlise da informação e descritiva, indicando
frequencias e percentuais e testando a associação entre ~ a~g~
mas variãveis~

Um dos trabalhos-ôe CORVALAN-~1979a) consultados
visa determinar a incidência da educação tecnica industrial no
sucesso ocupacional dos jovens, Com esse objetivo, realiza um
estudo de seguimento dos egressos do ano 1975 considerando a
trajetõria educativa e ocupacjonal dos sujeitos, os mecanismos
a t r av e s dos quais .s e i n se r rnam .n o ·mercado .de t r ab a l ho, os .a s
pectos diferenciais entre esses egressos e seus· colegas de tr~
balho sem educação t é c n i ca formal, "0 sucesso ocupacional" e
definido como lia posição do egresso no momento da realização



da entrevista em relação com a sua história laboral desde o mo
mento do egresso", Para medir esse sucesso ut il i z a as segui.!l
tes vari~veis: tempo transcorrido at~ obter o .primeiro emprego
na especialidade, cargo desempenhado e sal~rio, tipo de ocupa
ção, promoções. Nas conclusões, relativiz.a a influência da ed~
cação no nlvel de "sucesso ocupacional" mostrando que aparece
mediatizada pela ação de certas vari~yeis intervenientes, tais
como os antecedentes familiares, experiência pr~via, treinamen
tos no trabalho,e ação de agentes patrocinadores.

o segundo trabalho de CORVALAN (1979b) compleme.!l
tando o anterior, analisa a opinião dos empregadores sobre os
t é c n ico s industriais de n iv e l mé d t o . Considera-se "empregador"
a pessoa diretamente encarregada do recrutamento. de pessoal e
com capacidade para tomar decisões sobre a contratacão dos t~c
nicos. Na entrevista, os "empregadores" foram consultados so
bre crit~rios de contratacão, qualificação para o trabalho dos
egressos das escolas t~cnicas de segundQ ·grau, preferências em
relação ã escolaridade, experiência laboral ou treinamento d~
do pela própria empresa. Entrevista-se logo os proprietãrios
da empresa, o que permite testar a verdadeira capacidade de d!
cisão do "empregador" e confrontar as opiniões de ambos. As
con~lusões evidenciam a ênfase dada ao treinamento na própria
empresa, assim como a utilização mer~mente formal da educação
como crit~rio de seleção.

A pesquisa de GALLART (1982) procura estudar a ar
ticulação entre educação e mundo do trabalho em um setor part~
cular da economia: o da construção. Por~m, essa articulação
aparece limitada ao papel da educação formal, e mais especif~
camente da educação t~cnica de nlvel m~dio, na mobilidade ocu
pacional. Numa primeira etapa analisam-se as pollticas de con
tratação de pessoal de um grupo de empresas do setor. Na segu.!l
da etapa, estudam-se histórias de vida de egressos procurando
evidenciar a "lógica subjacente nas respostas dos atores às si
tuaçães contextuais", ~92). A autora denomina essa lógica "es
trat~gia ocupacional" e a define como "la manera de utilizar
los recursos disponibles, tanto en intensidad como temporalme.!l
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te, para la obtenciõn de sus propios fines", (79) Finalmente,
elabora-se uma tipologia que sinteti~a o observado nas hist~
r i a s d e v ida, v is a n d o de f in i r as e s t r a t e g i a s u til i z a das ;.:p a r a
se promover socialmente em um contexto caracterizado pela cri
se econômica, Dentre essas estrategias destacam-se a continui
dade de estudos e o esforço por se estabelecer para tr~balhar
por conta prô~ria,

Estudos diagnósticos sobre o ensino agrlcola

Jã especificamente sobre o ensino agricola .. foram
consultados alguns estudos gerais e outros centrados na per~
pectiva da vinculação educação~trabalho no setor agropecuãrio.
Os estudos gerais visam um diagnóstico da situação do ensino
agricola e, a ..parti.r desse enfoque, abordam problemas e aspe~
tos relàcionados com a adequação, tanto qualitativa como qua~
titativa, entre a oferta de tecnicos formados no s~suema educa
tivo e a demanda existente no mercado de trabalho. Essa preoc~
pação parte de considerar como necessãrio um ajuste da educa
çao as necessidades da "economia",

CaSSIO realiza um cuidadoso diagnóstico do ensino
agrlcola na Bollvia, Porem, quando pretende demonstrar a neces
sidade de tecnicos, recorre ao artificio de diferenciar a de
manda real da demanda potencial. Por demanda real entende as
estimações de capacidade de absorção de egressos ministrados
pelos empregadores. A demanda potencial e "construlda" a t r av e s
de complexos cãlculos abstratos que ele chama de "metodo macro
e c o nõm i·c o 11 (S e r i a "ne c e s s ã r id' uma g e n t e d e e x te nsão p o r G a d a
1000 familias, ou dois tecnicos de nlvel medio por cada p~ofi~
s i o na l de n Tv e l superior). Assim, chega a "detectar" uma dema~
da de aproximadamente 3,500 tecnicos agrícolas para 1980, ap~
sar dos dados bem objetivos de que dispõe: os empregadores con
sideram que em 1980 só tiveram capacidade para empregar 550
tecnicos e dos 1,100 jã formados no ano do estudo (1970) mais
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de 700 estão desempregados,
No Brasil, existem dois estudos sobre a formação

de tecnicos para o setor primário da economia. Um deles foi re
alizado nos anos 1974 e 1975 pela Divisão de Pesquisa e Desen
volvimento do Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal p~
ra a Formação Profissional (CENAFOR) com apoio financeiro do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O ou
tro e a tese de doutoramento de George F. Patrick, apresentada
ã Purdue University em agosto de 1969.

O estudo do CENAFOR visa um diagn5stico quantitat!
vo e qualitativo do ensino agrlcola de 29 grau no Brasil ..,t uma
pesquisa descritiva, que produna caracterizar tanto as escolas,
como os' diretores, professores e alunos da terceira serie, da
rede de ensino agrlcola. Com esse objetivo escolhe~se uma se
rie de variáveis referidas a cada uma das quatro unidades de
observação, com base numa revisão bibliográfica e nas caracte
rlsticas especlficas da modalidade de ensino estudada. O rela
t5rio final foi publicado pelo CENAFOR em quatro volumes, em
1975/76, e constitui um valioso material informativo para estu
dos sobre o ensino agrlcola. Lamentavelmente, não existe um
trabalho desse tipo mais atualizado.

O trabalho de PATRICK visa avaliar a contribuição
potencial da educação formal e das atividades de extensão para
o desenvolvimento rural no Leste do Brasil (As áreas de estudo
são quatro: Conceição do Castelo - ES, Viçosa - MG,)Curvelo - MG
e Rezende - 'RJ). Os cinco "o bj e t i vo s e s p e cf f í co s propostos pelo
autor podem ser resumidos assim:

• Desenvolver uma base conceitual que especifique
as diferentes formas como se relacionam as ativi
dades educacionais e o desenvolvimento agrlcola,
Medir os retornos econômicos que o ensino agrlc~
la formal e a extensão rural representam tanto
para o agricultor individual como para a socied~
de como um todo, no Leste do Brasil,

• Calcula" a razão custo/beneflcio e as taxas de

t 1\



retorno das atividades educacionais para o indi
víduo e a sociedade1 visando determinar o tipo
de investimento educacional mais efetivo pana o
setor agrícola.

Porem, o estudo de PATRICK nao foi editado no Bra
sil e e muito difícil aceder a uma versão completa do mesmo.
A p e nas f o i Pos s1ve 1 co nsul t a r o s ca p í tu 1o s I (I n t r o d uc t io n ), I I
(Background), IV (Conceptual Framework) e algumas folhas do Ca
pltulo final onde apresenta as conclusões do estudo.

No Estado do Cearã, a Coordenadoria de Estudos e
Pesquisas, Departamento de Apoio Tecnico, da Secretaria de Edu
cação, realizou um levantamento sobre a situação do ensino agri
cola estadual, visando subsidiar a realização do Primeiro Semi
nãrio sobre essa modalidade de ensiAo. O levantamento consis
tiu em um serie de entrevistas a alunos, pais, professores, di
retores e llderes comunitãrios sobre os seguintes assuntos:

· as relações comunidade-colegio agrícolas,
· o colegio agrícola como sistema de relações,
· o colegio agrlcola como elemento do sistema edu

cativo,
• o mercado de trabalho para os egressos
As informações obtidas atraves de entrevistas rea

lizadas no primeiro semestre de 1980, assim como algumas obse~
vações resultantes do trabalho no ca~po, foram utilizadas como
documento ~e trabalho no Seminãrio.

Outro estudo tipo diagnóstico sobre o ensino agri
cola, e a Dissertação de Mestrado de Celia P. MADURO (1979),so
bre o s.istema escola-fazenda. O trabalho .v í sa avaliar a e s t r a t e

.gja pedagógica adotada pela COAGRI ·para ~o ensino agrícola :--e
oferecer subsldios para aperfeiçoã~la. Trata-se tambem de um
estudo descritivo, mais limitado às escolas agrlcolas de 29
grau administradas~pelaCoordenação~Nacional .de,En~ino Agrop!
cuãrio - COAGRI.

Desses quatro estudos gerais sobre o ensino agrlc~
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la, o que mais se aproxima da perspectiva do presente trabalho
e o de PATRICK que, lamentavelmente, foi impossível Gonsultar
numa versão completa.

Estudos sobre ensino agricola e mercado de trabalho

Hã tambem alguns estudos especlficos que analisam
a vinculação entre ensino agrlcola de segundo grau e trabalho.
A seguir serã feita uma rãpida revisão do o que foi posslvel l~
calizar. Alguns deles estão ainda em andamento, motivo. o pelo
qual não existe muita informação à • respeito.

CEPADES - Centro Paraguayo de Estudios de Desarro
;110 Econômico y Social - tem realizado um estudo de seguimento

dos egressos das escolas agropecuãrias no Paraguai.visando ob
ter um conhecimento atualizado sobre a inserção desse egressos
no sistema ocupacional e educativo. A população da pesquisa e~
tã constitulda pelos alunos egressos em 1978, localizados dois
anos apos nos seus locais de trabalho ou estudo, ou mesmo nos
seus lares. As conclusões indicam que apenas dois terços dos
egressos conseguem encontrar empregos no setor primã~io da eco
nomia, e seus salãrios são inferiores aos de outros tecnicos e
profissionais do mesmo ni v e l . Aproximadamente um terço dos';egre~
sos modificou sua situação de trabalho nos dois anos transcor
ridos desde a conclusão do curso, e 20% continua estudos de nl
vel superior. (CEPADES, 1981)

SAMRAIO !1978) realizou um estudo de seguimento
dos egressos do Colegio Agrlcola de BELO JARDIM - PE, de 1972
a 1977. Conseguiu localizar 74% do total de 315 egressos cor
respondentes a esse perlodo, e aplicou um questionãrio. Apenas
dois egressos, dos localizados, trabalhavam como produtores a~
tô nomos, 24, 5 % c o n t i nua v am e s tu dos de n1v e 1 s u p e r i-or e 5 1% -. e s
tavam empregados, a maioria, em empresas privadas. Nas conclu
soes se salienta a importância que tem para os alunos a cont1
nuidade dos estudos, a falta de realidade da imagem do tecnico
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-produtor e o predomínio do trabalha dentro da área agropecuá
ria (63% dos tecnicos empregados), O objetivo do estudo e pro
curar uma maior adequação curricular a partir das informações
resultantes do seguimento de egressos.

Dois trabalhos de TAVARES, com o mesmo enfoque de
adequação curricular, chegam a conclusões semelhantes. No pr~
meiro deles, TAVARES (1972) afirma que a inadequação do plan~
jamento curricular e, em parte, consequência do desconhecime~
to das aspirações profissionais dos alunos e de sua realidade
ocupacional. Daí que pesquisar a correlação entre essa~ variá
veis - aspiração e realidade ocupacional - vise organizar um
currículo mais condizente com as oportunidades reais de traba
lho e melhorar a orientação vocacional e profissional. Os ins
trumentos elaborados são dois questionários: um deles e aplic!
do aos concluintes do curso de 1969 de quatro colegios agríc~
las do NE brasileiro, o outro foi remetido pelo Correio ao en
dereço dos alunos, seis meses ap6s a con~lusão do curs~.Dos 105
alunos que preencheram o questionário inicial na escola,.apenas
68% remeteram o outro de volta pelo Correio. Desse total, ap~
nas um terço tinha realizado suas aspirações. Com relação ao
trabalho, 65% estavam já empregados, 20% continuavam estudando
e 15% ainda se encontravam desempregados. Como conclusão, TAV~
RES enfatiza a função da escola como formadora de um agente de
extensão rural e questiona tambem a ideia do tecnico-produtor.

O segundo trabalho e apresentado como uma verifica
ção da validade dos resultados da pesquisa anterior. O objet~
vo e fornecer subsídios para planejar um currículo mais adequ~
do ã realidade do mercado de trabalho. Utilizou-se um proced~
mento similar ao anterior: aplicação de dois questionários aos
concluintes de onze colegios agrícolas em 1972. O primeiro foi
aplicado no colegio e o segundo três meses ap6s a conclusão dos
estudos. Dos 583 concluintes, apenas responderam o segundo
questionário 136 (23%), obtendo-se as seguintes ,. infDrmações:
59% estavam ainda desempregados, 23% tinham sido aprovados no
vestibular para ingressar na Universidade e apenas 18% estavam
empregados, a maioria como tecnicos agrícolas. TAVARES chega



is seguintes conclusões; e necessarlO incluir no currIcul0 ~ti
vidades 'que proporcionem aos alunos adquirirem c omp e t'e n ctasp t-o

fissionais ligadas i comunicação e difusão de inovações tecno
lógicas para o desenvolvimento da agricultura" e deverã acei
tar-se, tambem, o colegio agrIcola "como um meio para o ingre~
so na Universidade", (TAVARES, 1975,8)

TORRES (1983) realizou uma pesquisa visando servir
de subsIdio para planejar atividades e conteudos curriculares.
Esse estudo procura caracterizar ocupacionalmente o tecnico
agrlcola, construir seu "perfil profissional" definido como lia
descrição das atribuições correspondentes a uma ocupação" que
inclui ademais "0 nIvel de escolaridade e atributos pessoais
inerentes ao e x e r cic i o da ocupação". (id., 13) Foram utiliza
dos dois questionãrios: o primeiro foi aplicado aos egressos,
pelos Diretores de Atividades Tecnicas dos Colegios, e o segu~
do aos empregadores. A população foi constitulda por 434 egres
sos de 14 escolas agrIcolas e um total de 171 empregadores. A
autora analisa tambê~ a ~egislação profissional vigente sobre
o tecnico agrIcola e a amplitude das disciplinas do currlculo
das escolas agrlcolas federais, administradc.s pela COAGRI~

Os resultados do estudo são apresentados em vários
ltens:

• Quem e o profissional que estã atuando no mundo
do trabalho? Caracterização do tecnico agrIcola
empregado, utilizando varlaveis como sexo, ocupa
c à o do pai .u.mo t i vo da escolha da profissão.

• Caracterlsticas gerais da ocupação (forma de aces
so aos empregos, tempo transcorrido ate obter
seu primeiro emprego como tecnico, local de tra
balho, faixa salarial, beneflcios oferecidos p~
la empresa, cursos de treinamento, equipamentos
e materiais utilizados),

• O que faz o tecnico em agropecuãria ? Este item
constitui o perfil profissional propriamente di
to, indicando detalhadamente as tarefas'e oper!



ções implicadas nas principais funções exercidas
pelos tecnicos; produção agropecuãria, adminis
tração da produção agrãria, planejamento da pr~
dução agrãria, assistência tecnica e extensão ru
ral, credito agrícola, armazenamento e comercia-
lização de produtos e insumos agropecuãrios,tran~
formação e beneficiamento de produtos de origem
animal e vegetal, experimentação agropecuãria e
p ro du c àotde sementes e mudas.
Quem e o empregador do tecnico agrícola ?Carac
teriza-se o empregador, mostrando-se a predom~
nância da empresa publica (61,6%) e se analisam
as op~niões dos mesmos sobre o tecnico egresso
das escolas agrícolas, especialmente quanto a
o p o s iç ãe IIg e ne r a 1 i s ta 11 / 11 e s p e c ia 1 is ta 11 •

Nas conclusões, enfatiza-se a importância do papel
da escola agrãria como formadora dos tecnicos em extensão ru
ral. Nesse sentido, a autora faz reflexões e sugestões impor
tantes, mas sem relação com as informações trabalhadas na pe~
quisa. Analisam-se as críticas principais feitas aos programas
de assistência tecnica e extensão rural, para concluir afirman
do:

IIDentro desta perspectiva propõe~se que a escola
objetiva a· educação do homem-crltico, isto e, o
Tecnico em Agrop~cuãria, alem de estar apto a de
semp~nhar suas funções, deve refletir sobre sua
própria atividade, relacionando-a com o contexto
só4io-econômico-político onde a realizell

, (TORRES
1983, 64)

O pessoal executivo e t é c n i c o .da s escolas agrjc~
las da COAGRI~ realiza um trabalho sistemãtico de levantamento
e processamento de informações, visando diminuir a defasagem
que existe entre a escola e a empresa. O Projeto 11 Integração

scola-Empresa-Governoll
, implantado nas 33 escolas agrlcolas

vincyladas ã Coordenação Nacional de Ensino Agropecuãrio, vem



realizando uma permanente sondagem do meio onde a escola esiã
inserida ~ procura de um melhor entrosamento esco~aAcomunidade
e de um maior conhecimento do mercado de trabalho para os egre~
sos. O documento ~ O t~cnico em agropecuãria e o mercado de
trabalho", elaborado pela Divisão de Assuntos Pedagógicos da
COAGRI e cinco Col~gios Agrlcolas, apresentou os trabalhos de
senvolvidos na implementação desse Projeto, considerado prior~
tario, para os participantes do IV Encontro Nacional de Direto
res e Tecnicos de Estabelecimentos de Ensino Agropecuario, rea
lizado em Brasllia, em setembro de 1979.

O projeto "Integração Escola-Empresa-Governo, si.9.
nifica um importante esforço por adequar a constituição oper~
cional e filosófica dos currlculos ãs necessidades do mercado
laboral, superando a dicotomia entre os conhecimentos teórico-
praticos escolares e as tecnologias em uso no sistema promud~
VOe Suas diversas etapas de divul~ação, intercâmbio tecnico,
realização de estagios e avaliação, subsidiam a adaptação e r!
formulação curricular. Porem, esse processo de "realimentação"
curricular deveria, ele mesmo, se propór repensar seus press~
postos teóricos e metodológicos. A aceitação basica da divisão
da tv.abalho vigente como a unica posslvel, o encobrimento de
certos aspectos fundamentais da realidade econômica e polltica,
alguns conceitos operacionais empregados no documento, tudo is
so merece uma seria revisão e maior aprofundamento.

A d e f i n iç ã o d e .1; em p re sa 11 que util iz a o P r oj e to
evidencia claramente esse pe~igo de deturpar a realidade qua~_
do se encobrem aspectos fundamentais; empresa para os autores
do do cume nt o i.e "todo esforço.organizado para, a produção de bens
oUI; servi ços, uti 1 izando recursos humanos p rep a r ad o sc.p.e la escE.
la", (COAGRI, 1979 ,1) Um conceito operacional t rnp o rt a nt e , co
mo a demanda ou "necessidades evidenciadas pelo mercado de tra
ba lho." -(COAGRI-, 1979, 15), aparece ligeiramente t n a t ad o como
uma simples operação de divisã~; dado'que existem 13 miih6esde
trabalhadores rurais sem qualificação e um tecnico agricola PE.
de dar assistência tecnica a 100 famllias, são necessarios
130.000 tecnicos agrlcolas, étc.



Não obstante, dentro desse projeto, as escolas vêm
realizando uma atividade ~istemãtica de seguimento dos egre!
sos, o que implica uma importante contribuição para estudos
mais apr0fundados sobre os tecnicos agrícolas. O documento men
cionado informa que, dos egressos do perlodo 1971-1977, as es
colas têm localizado 62%. Desse total, 65,4% trabalham como
tecnicos no setor primãrio, 21,5% estão empregados em outras
ãreas e 13% contjnuam estudos no nlvel superior. Apenas 7,1 %
têm se estabelecido como produtor rural ..

MOREAU(1980), realizou um estudo sobre o emprego
de mão-de-obra tecnico-agrlcola na região aaoaueira do Estado
da Bahia. O estudo, apresentado como tese do mestrado na Fund~
ção Getulio Vargas em 1980, analisa a contribuição da educação
tecnico-agrlcola para a melhoria das forças produtivas. Consi
deram-se os fatoroes sõcio-econômicos e culturais que influenc~
aram no processo de formação dos tecnicos e sua inserção no
mercado de trabalho a nlvel da região. As conclusões valorizam
a educação f,ormal como responsãvel pelo desempenho adequado
dos tecnicos em agropecuãria. Porem, os resultados da pesquisa
referem-se.especificamente a cinco municipios do· Estado da Ba
hia, cuja base econômica e o cacau, uma cultura de dinamismo
que constitui um setor agrãrio exportador. O cacau transformou
essa região na maior geradora de lucros para o Estado e poss~
bilitou um processo de capitalização mais eficiente em relação
às demais micro-regiões. Em.conseqüência, o papel do ensino
agricola estarã fortemente condicionado pelas caracterlsticas
particulares desse contexto.

FIALHO estã atualmente realizando uma pesquisa s~
bre os egressos das escolas agrlcolas de 29 grau no Rio Grande
doS u 1, vi s a nd o co n t r ib u ir p a r a e a p ri,m o r am e nto d o c ur r 1-C-U1o •
O trabalho procurarã verificar a proporção de egressos que in
gressam em cursos superiores da área primãria e dos ~ue se iR
serem no mercado de trabalho, avaliando tambem o currículo a
partir do comportamento dos egressos. A população estã consti
tUlda pelos egressos de todas as escolas agrícolas do Estado,
no perlodo 1979/1983, com habilitação plena em Agropecuãria. O



enfoque da pesquisa é a adequação qualitativa de oferta e d~
manda, isto é, apresenta-se como uma contribuição para superar
o desajuste entre o profissional "formado" pelas escolas e o
"demandado" pela realidade ocupacional dos egressos. Hã ainda
um outro descompasso que o projeto registra: o que se produz
entre o produto ideal e o produto real das escolas, o que evi
denciaria uma "racha" entre o discurso e p r â t i ca das escolas.
A pesquisa prevê a realização de entrevistas com os respons~
veis pelas Escolas Agricolas que, com certeza, oferecerão in
formação sobre esse descompasso entre produto ideal e produto
real. (MEC/INEP, 1983, 21)

Ensino agrícola e trabalho

Este trabalho se insere no âmbito das relações do
sistema formal de educação com o trabalho e, mais especialmen-
te, do ensino agrícola de segundo grau com as atividades do se
tor primãrio da economia. Como toda estratégia educativa que
visa à preparação de um profissional, o ensino agricola deve
articular-se com o trabalho em diversas instâncias. Existem p~
10 menos quatro zonas de ~ooexão criticas, que fundamentam e
dão sentido à pr6pria estratégia de educação profissional como
ta 1 :

1. Educação-~strutura produtiva, que é a articula
çao bãsica da educação profissional, em termos
nao apenas de explicitação dos objetivos que d~
terminada organização da produção atribui ã ed~
cação, mas também quanto às relações que-de fa
to existem entre as escolas agrícolas e a estr~
tura produtiva agropecuãria, mãxime'quando a
pr6pria escola se apresenta como "empresa" agr~
pecuãria.

2. Educação-Trabalhadores Rurais, onde se incluem
as relações entre a estrutura produtiva e a



"população" da escola - alunos dos cursos reg~
lares, supletivos e de extensão, professores \ ,
tecnicos, trabalhadores assalariados. Deverão
considerar-se tambem as relações da Escola com
os trabalhadores rurais no seu raio de ação e o
posicionamento dela nos conflitos que esses tra
balhadores enfrentam.

3. Estudo-trabalho no interior da instituição edu
cacional, que abrange todos os pontos de artic~
lação entre as atividades educativas e as agr~
pecuãrias que se desenvolvem na escola. Aqui se
trata de analisar se a escola utiliza os momen
tos de trabalho como situações de aprendizagem,
o que implica numa proposta pedagógica que ex
plica os diferentes graus de vinculação estudo-
trabalho no dia-a-dia da escola e as "aparentes"
co n t r ao i ç ô e s . entre essa prãtica e· o discurso
institucional.

4. Educação-Ocupação dos egressos, onde se trata
das diversas formas de inserção dos egressos do
ensino agrlcola no mundo do trabalho, da rela

,ção existente entre essas formas concretas de
inserção e a proposta institucional .Evidenteme~
te, os limites desta zona de conexão entre edu
cação e trabalho, dependerão do que se entende
p o r "m u nd o d o' t r a ba 1 ho " .

Este estudo pretente contribuir para a exploração
dessa quarta zona de conexão. Com esse objetivo, se analisa a
inserção no "mundo do trabalho" dos tecnicos agrícolas de ní
veJ medio. A anãlise se desenvolve em dois momentos: no pr~
meiro, se realiza um levantamen~o ~a situação ocupacional de
uma turma de tecnicos formados nas escolas agrlcolas do Esta
do do Cearã; no segundo, se estudam alguns casos, procurando
evidenciar como se dã essa inserção do tecnico no "mundo do
trabalho". O primeiro momento, que pretente apenas caracteri
zar a população, não se~afasta muito das pesquisas consulta



das e, inclusive, pretende questionar algumas das conclusões,
a que essas pesquisas chegaram. O segundo momento incorpora
uma concepção mais abrangente de trabalho, como espaço de pa~
ticipação social e politica e, em conseqüência, orienta-se na
direção de propostas alternativas de pesquisa no campo da vin
culação entre educação e trabalho.

Novas perspectivas para as pesquisas sobre educac áo e tr-abaãho.

Um trabalho de LATAPI 81982) sobre o estudo das
profis~ões, propõe três linhas de pesquisa que mostram cami
nhos alternativos para analisar a vinculação educação~rabalho:

1. Estudo hist5rico estrutural sobre a origem.! e
evolução da profissão (como e onde se originou,
quem a iniciou no pais, porque evoluiu de dete~
minado modo, a serviço de que necessidades e de
que grupos esteve, como foi se institucionali
zando-se, como e por que ganhou o prestigio que
tem, etc.)

2, Diagn5stico social da profissão (como essa prE.
fissão constitui uma estrutura social, articu
lando-se com outras profissões, grupos e insti
tuições da sociedade, a que setores serve e por
que, de .que formas de -p o de r 'socia 1 parti ci p a "
com que gr.upos e st e be le ce v a l i a nc as-ie c a q ua i s i.s e
opõe, que mecanismos utiliza'para defender os
seus privilegias, etc,)

3. Estudo das necessidades reais da sociedade cor
respondentes aos serviços que oferece a profi~
sao estudada (que determina que esses serviços
nao cheguem a grandes maiorias, que modalidaded~
via ter o exerc1:cio profissional para ser ütil
a essas maiorias, que formas de remuneração PE.



deriam experimentar~se, etc.)
Estudos desse tipo, segundo LATAPI, deverão cons

tituir'a base de qualquer mudança nos sistemas de formação dos
profissionaisr. Analisando diversos estudos realizados no Mexi
co sobre educação, mercado de trabalho e prãtica profissional,
GOMEZ CAMPO (1982 a) se refere tambem ao enfoque histórico- es
trutural. Para GOMEZ CAMPO, um estudo desse tipo deverã orie~
tar a anãlise em tres direções: a "racionalidade" histórica da
profissão, 'as diferentes tendencias que se manifestaram no pr~
cesso de formação dos profissionais e as possibilidades reais
de inovação nesse processo. A anãlise histórica da , profissão
deverã incluir um estudo do setor sócio-econômico com o qual

-ela se relaciona mais diretamente, atendendo especialmente as
determinações estruturais que agem sobre a demanda e utiliza
ção dos egressos.

Em ambos os casos, pergunta-se claramente pela di
mensao polltica do exercício da profissão, ultrapassando o li
mite dos enfoques mais habituais neste campo temãtico. Procur~
se subsidiar uma autêntica inovação na formação dos profissi~
nais e não apenas uma "adequação" em função das demandas dos
se t o r esq u e II u til i z am" o p r o f i s s io n a 1. O s e g u ndom ome n to de s te
estudo tenta abrir uma linha de questionamento da profissão do
tecnico agrlcola de nlvel medio inspirada nessas propostas al
ternativas, utilizando como instrumento de pesquisa a história
da vida. profissional de alguns egressos.

O enfoque adotado seria semelhante àquele que LAT~
PI denomina diagnóstico social da profissão,embora seja mais
um estudo de caso que poderia ser utilizado para subsidiar uma
anãlise mais abrangente que constituiria o verdadeiro diagnó~
tico. GOMES CAMPO ( 1982a), nas conclusões do trabalho citado,
anteriormente, expõe em forma resumida o que aqui se pretende
fazer:

II a n a 1 i z a r 1 a s c a r a c t e r1s t i c a s e s t r u c tu r a 1e s a c
tuales de una prãctica profesional en relación con
los principales condicionamentos ,estructurales de
la economia en general y del sector en particulat(8J)



Definição de alguns ter~os operacionais

Antes de colocar as perguntas basicas deste estudo,
considera-se necessario definir alguns termos chaves para evi
tar confusões. Sobre os conceitos de educação e trabalho, te~
se procurado, ja nos capltulos anteriores, discutir diferen
tes definições e explicitar o sentido em que ambos os concei
tos serão utilizados no contexto deste estudo. Ha, porem, ou
tnos termos cujo significado deve ser precisado.

Um primeiro termo seria "tecnico agrícolall ou IItec
nico de ni ve l media na àr e a p r imàr i a ", Para uma definição op~
racional deste termo pode utilizar-se a proposta no estudo do
CENAFOR (1975):

IIEste termo (tecnico agrícola) e comumente utiliz~
do para designar o tecnico de nlvel media' no setor
primaria, independente da sua habilitaçãoll",(5)

Especificando ainda mais, considerar-se-a comolltec
nico agrlcolall, os egressos com certificado de tecnico, em
qualquer especialidade para o setor primaria, dos cursos de
habilitação plena oferecidos nas escolas de segundo grau do
sistema formal de educação, Ficam excluídos os que cursaram
habilitações b à s i c a s -ou parciais, cursos supletivos -ou não-for
mais e os que obtiveram a sua especialidade no setor primaria
em outros nlveis do sistema formal de educação.

o tecnico agrlcola constitui-se, assim, num profi~
sional de nlvel media capacitado para trabalhar no setor pri
mario, Essa afirmação apresenta um outro termo sobre o qual
sera necessario refletir: o que e um profissional ? GOMEZ_CA~
P O (1 982 a) d e f i ne a p ro f i s são co mau m a ce r ta" c a te-go r ia 11 d e
pessoas com capacidade para aplicar a ciencia' ã solução de de
terminados problemas emuuma sociedade dada (58-59). Para ele,
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a profissão é um fenômeno sócio-cultural constituido por:
• um conjunto de conhecimentos e habilidades que

se relacionam objetivamente com determinada pr~
tica social e

. um conjunto de conhecimentos, habilidades, costu
mes, tradições e prãticas, que dependem do con
texto noj q ua l essa profissão surge e se desenvolve.

Em consequência, afirma GOMES CAMPO:
IIEl.signficado de una profesión, es decir, su legi
timidad intrinseca, su validez, su función, estã
determinado por las caracteristicas de la sociedad
en que surge y se desarrolla ( •.. ) Ninguna profes~
õn se explica totalmente por necesidades objetivas
d e I desarrollo del conocimiento. 11 (59)
Esse IIsignificadoll da prcfissão do técnico agricE.

la tem, portanto, um componente objetivo e outro "s ub.ie t i vo 11

ou ideológico. O componente ideológico da profissão, comollim~
ginãrio p r o f í s s i o na l " (PICHON RIVIERE, 1975), se expressa de
diferentes modos e através de diversoslltextosll. Duas manifes
tações relevantes desse IIpapelll atribuido pela sociedade ao
técnico agricola, são as politicas especificas para o setor
primãrio, tanto no seu IIdiscursoll como nas formas concretas
que assume a sua implementação, e a "j ma q em do e q r e sso " a pa2:.
tir da qual a escola trabalha.

A formulação e operacionalização das politicas qgri
colas e agrãrias, é um processo complexo no qual ·interferem
tanto uma dimensão de IIracionalidadell quanto outra de poder e
conflitos de poder entre diversos seto~es sociais. Os setores
das classes dominantes que têm no seu poder o aparelho do Es
tado, procuram utilizar as politicas como instr.umento para
atingir os seus osbjetivos; manter~se no Governo e concreti
zar o seu projeto para a sociedade, Porem, para poder alcan
c a r esses objetivos, devem "ne qo c t e r " com outros se t o ne s.- e~
tejam eles dentro ou fora do aparelho do Estado - oconteudo
e a operacionalização das politicas, Esses outros setores uti
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lizam, como instrumento para negociar, o poder relativo que
o p ro'vem dos r e c u r s o s que e 1e s p ro d uz em o u p o s sue m , '.E a
posse de certos recursos o que dã IpresençÇl" polltica aos di
ferentes setores, ;qualquer que seja o tipo de recurso:armas,
força de trabalho, mobilização de grandes grupos populaci~
n a i s, e t c, ( :1Mti L L ER, 1 9 8 2 )

Por conseguinte, a formulação e operacionalização
das pollticas para o setor primãrio, construldas como result~
do da interação das classes e setores de classe da sociedade,
constituem uma expressão do que, em determinado momento, a so
c ied a d e II e sp e r a 11 do p ro fi s s io n a 1 ne s se c am po d e a ç ao •

O "texto" da escol a sobre o papel do t e c n i co estã
contido no que se denomina "imagem do egresso" e àparece esbo
çado nos objetivos do ensino profissional de modo mais ou m~
nos expllcito, Como estrategia educacional, o ensino agrlcol~
localizado em um contexto determinado, se propõe formar um
tecnico com determinadas caracterlsticas, de modo que tenha
condições de atuar "em beneflcio" de certos setores, o que im
plica que prejudicarã ou, pelo menos, não beneficiarã a ou
tros, Podem citar-se pelo menos, quatro tipos de egressos di
ferentes, que implicam outras tantas estrategias de ensino
agrlcola:

1. Um produtor eficiente, apto para trabalhar no
seu próprio estabelecimento agropecuãrio, utili
zando modern~s tecnicas, com aspirações de pr~
gresso e mobilidade social, Esse tipo de egre~
so, dependendo de suas p o ssi bi 1 idades" de -acesso
aos meios de produção, se converte em .11 .pequena
burguesia agrãria industrializada" _(que adota
o progresso tecnico, assume diretamente empre~
timos com o capital financeiro e utiliza pred~
minantemente trabalho remuner-ad.o) ou em 11 traba
lhadores a domicllio (que só consegue tecnifi
car-se na medida em que se submete a esquemas
financeiros formais ou informais de terceiros),
(MÜLLER, 1982)



2. Um tecnico que possa incorporar-se como traba
lhador IIqualificadoll nas grandes empresas agrE-
pecuãrias, ou de industrias derivadas da agrop~
cuãria. Este tipo de egresso )J'bambem poderia em
pregar-se em empresas privadas ou oficiais para
dar assistência tecnica a outros trabalhadores,
em diferentes momentos do processo produtivo.I~
s e r e - s e no."m u n d o do t r a b a 1 h o 11 C omo 11 as sal a r i a
do", ocupando uma posição de privilegio na div..!.
são social do trabalho, com respeito aos traba
lhadores manuais.

3. Um educador rural, no sentido mais amplo do ter
mo "e d u c ad o r 11, que j u n t o ao s t r a b al h ad ore s r u
rais como agente de IImudançall

, segundo a per~
pectiva ideológica a partir da qual se defina o
egresso. Nesse caso,a função do tecnico seria
"modificar" a estrutura agrária ou "c o o p e r a r na
sua transformação", agindo como "extensionista"
ou "comunicador" (FREIRE, 1982), Este tipo de
egresso se assalaria em instituições promotoras
do desenvolvimento rural ou educativas, sejam
p u b 1 ic a sou p r iv a das ,

4. Um egresso apto para continuar estudos superiE-
res em agropecuãria, com capacidade para ingr~~
sar e permanecer com sucesso nos institutos de
ens ino de tercei ro grau do si s tema 'forma 1 de
educação. Nesse caso, os estudos de segundo grau
procurarão fazer com que o egresso valoriz~ e
"trabalho" agrlcola, o considere uma opção vãl..!.
da para continuar seus estudos, e tenha a sua
disposição todos os instrumentos necessãrios p~
ra ingressar no ensino superior.

De fato, a "imagem do egresso" que atua na prãtica
dos estabelecimentos de ensino agrlcola deriva de uma equação
de interesses e necessidades que têm formas diferentes de re



solução em cada contexto imediato, segundo a situação histó
rica em que se dã, Existe, porem, uma imagem proposta que p~
d e .se r co ns t r u1da a pa rt ir dos d o c um e ntos das e nti d ad esq ue
administram o ensino agrlcola, da opinião dos execuuvvos e s~
pervisores, do próprio currlculo, considerando como tal ,todas
as experi~ncias que a escola postu~a como vãlidas, .no senti
do de considerar que contribuem para a formação do egresso
que 11 im a g ina 11 ( p ro g r amas d e e s t ud o das d is c iP 1i nas , e s t ã9 io s,
cooperativa-escola, etc,)

Finalmente, uma ultima definição necessãria, e a
do termo empresa. Nesse caso existe tambem uma definição pr~
posta pelo CENAFOR, em outro trabalho de pesquisa, que se
adequa perfeitamente ao significado com o qual serã utilizado
esse termo neste estudo:

", .• organização publica ou privada que produz ej

ou oferece bens e serviços com vistas a alguma for
ma de lucro: financeiro, social, cultural, etc. 11

(CENAFOR, 1983, 1)
Todos os termos que ate aqui se procurou definir -

tecnico agrlco1a, profissional, polltica agrlcola, imagem do
egresso, empresa - constituem elementos importantes para com
preender a proposta deste estudo, A partir deste esclarecime~
to sobre o sentido em que serão utilizados, pode-se discor
rer agora sobre a proposta de anãlise, o que se pr.etende fa
zer e para que, com que objetivos. As definições apresentadas
neste item, mais-as reflexões preliminares ~obre educação ~e
trabalho, marcam os limites do campo d a i enâ lís evque este estu
do propõe sobre a vinculação educaçã-ojtrabalho,

o que se pretende fazer. Algumas perguntas a responder.

Uma primeira pergunta que procurar-se-a responder
e a seguinte: Como se dã, de fato, a inserção dos tecnicos
agrlcolas no IImundo do trabalho" e que relação existe entre a



situação em que eles se encontram e as expectativas da esc~
la ? Pergunta-se aqui pelas caracterlstiaas mais objetivas da
incorporação dos egressos n ormu ndo do trabalho. Em geral, as
pesquisas sobre o assunto limitam-se a concluir que a maior
parte dos egressos do ensino agrlcola trabalham no setor pri
- . -mano da economia, o que passa a ser considerado, sem mais ana

lise, como demonstração suficiente do sucesso da proposta da
escola.

Neste estudo, .p ro c u r ar c s e c à a forma como se dã es
sa inserção do t e c n t c o agricola no "mundo -d o trabalho", res
pondendo as questões tais como:

• Qual a relação do tecnico com o emprego? (empre
gado, subempregado, desempregado ou trabalhador

por conta própria).
• Qual o tipo de trabalho que os técnicos agrlco

las realizam? Não se trata apenas de indicar o
setor da economia, mas também de descrever a sua
ocupaçao em termos de atividades princip~is.
Desenvolve alguma atividade por conta
mesmo tempo que estã empregado ? Essa
tem alguma relação com a agropecuãria ?

- .p r o p r i a ao
atividade

· Adiou sua inserção no "mundo do trabalho" para
estudar ou estuda e trabalha simultaneamente?

• Participa de alguma associação de classe?
• O tecnico é filho de agricultor? Que tipo de

agricultor? Não e suficiente afirmar que a maio
ria dos egressos são filhos de "agricultores" ou
moram na zona rural, interessa saber a que setor
de classe e famflia pertence, para ver como essa
origem influi na sua inserção no "mundo do traba
1 h 0" •

Uma segunda pergunda se refere ã inserção do egre~
50 no mundo do trabalho de modo mais amplo: "Qual foi a "{ih i s

ó r ia " do técnico a q ri co la como profissional, desde a conclu



sao do curso de segundo grau em agropecuãria ? Qual a dime~
sao polltica e social do trabalho que o tecnico estã realiza~
do? Na medida em que a lIinserção no mundo do trabalholl consi
dera-se como o co n t e iido fundamental de toda lIinserção social';
e necessãrio analisã-la em todas as suas dimensões. A prãtica
do tecnico acontece em um contexto determinado, em uma deter
minada situação agrlcola e agrãria. Essa afirmação implica
que o questionamento dessa prãtica deve ter como referencia1
uma situação concreta.

Este estudo se propõe reunir informações sobre a
história profissional dos tecnicos agrlcolas, localizada no
contexto da agropecuãria cearense dos ult~mos cinco anos, res
pondendo a questões como as seguintes:

· Que trabalhos o tecnico desempenhou,uma vez con
cluldo o curso de nlvel medio?

· Por que não trabalhou junto ao seu pai, se ele
era agricultor?

· Como chegou a ter o seu emprego atual ?
· Como ele acha que contribui com seu trabalho p~

ra melhorar a situação da agropecuãria cearense?
• Que alternativas ele visualiza para os trabalha

dores rurais no Cearã ?
· Qual sua opinião sobre a .ac e o dos Sindicatos dos

Trabalhadores Rurais?
Pretende-se aprofundar o sentido em que os tecni

cos agrlcolas interferem na situação agrãria do Estado. A si
tuação de ambivalencia do tecnico deveria mostrar-se resolvi
da na sua prãtica. Assim, o tecnico agrlcola se apresentarã
como um profissional que legitima os mecanismos de poder dos
donos da terra, do capital comerc~al, financeiro ou industri
al, sobre os minifundiãrios e agricultores sem terra, consol~
dando esse poder atraves da imposição consciente ou inconsci
ente, do sistema de valores -dos grupos dominantes; ou, pelo
contrãrio, se encontrarã um profissional que procura aprove~

H/



tar as margens existentes nos sistemas de poder e de reprod~
çao das mesmas relações de poder, para agir em função dos in
teresses das grandes maiorias rurais,ou minifundiárias, agri
cultores sem terras ou assalariados. Interessa saber,alem dis
so, que experiências concorreram para definir' essa pestura do
tecnico: a situação familiar ou sua origem na estrutura soci
al agrária, os anos de estudo na escola agrlcola ou sua exp~
riência de trabalho, desemprego ou continuidade dos estudos?

o para que ou os objetivos do estudo

Quando se iniciou este estudo, pretendia-se afere
cer alguns subsldios que possibilitassem uma "adequação" das
estrategias do ensino agrlcola ã realidade. Tratava-se de reu
nir um conjunto de elementos que permitiriam definir novos
cursos de ação aos responsáveis pela rede de ensino agr~cola
estadual. Era fãcil constatar que as estrategias educacionais
em uso, tinham sido definidas mais a partir do que "se acha
vali que deveria acontecer do que da propria realidade da agri
cultura no Estado do Cearão A proposta educativa estava ori
entada por um discurso polltico que se apresentava como a uni
ca alternativa de solução para a questão agrária em todo o

~palS.

Um confronto entre a-realidade dos egressos no
"mundo do trabalho" e a imagem do tecnico agrlcola que fund~
mentava as estrategias vigentes em materia de ensino agrlcola
era o objetivo geral do estudo. Dal, se partiu para uma revi
sao da literatura sobre educação/trabalho e dos resultados
das pesquisas que tinham focalizado essa relação, especialmen
te as que se referiam ao tecnico agrlcola. Essa revisão mos
trou a necessidade de um questionamento mais profundo que co~
tribuisse para desmitizar e relativizar seja a existência
mesma da pr.ofissão, seja as formas que ela assume em determi



nados contextos, Colocar em questão a profissão do tecnico
agrlcola e um primeiro passo necessario para identificar as
suas possibilidades de tranformação, Como afirma GOMEZ CAMP~
trata-se de

"ante la dificultad inmediata de 1as necesarias
transformaciones estructuralres, enfatizar la b~s
queda de innovaciones educativas que correspondan
a objetivos y orientaciones de 1a profesiõn, cua
1itativamente diferentes de 10s tradicionales, "
(1982a, 80)

Nessa nova perspectiva, o trabalho visa a prom~
ver a discussão entre alunos, egressos e docentes do ensino
agricola e, em geral, entre todos os tecnicos agrícolas que
trabalham no Ceara,

Essas discussões ajudarão a descobrir um novo si~
nificado para a profissão e, a parti dai, iniciar a luta
para abrir espaços tanto nas formas organizativas da categ~
ria, como no interior das escolas agrlcolas,O,verdadeiro po~
to de partida de uma reformu1ação das estrategias educa~ivas
sera a consciência da necessidade do novo papel do tecnico
agricola e não apenas uma "adequação" do currlculo ãs deman
das dos empregadores, E essa reformulação não pode nascer
nos escri.tõrios dos executivos e chegar ãs escoloas como"di~
p o s i c ào t r a 'ser .sumprida, .dev e io r iq t na r c s e 'nos prõpÍ'los. '!iat~ "
res do ensino agrico1a e sep implementada passo a passo, con
quistando novos espaços cada vez,



Algumas reflexões metodolõgicas

A definição a respeito do m~todo tem como aliceE
ce uma concepção da realidade e do posslvel diãlogo entre o
homem e essa realidade. A "metodologia", ou discurso sobre o
m~todo, explicita essas opções fundamentais, tenta expor a
significação profunda do caminho escolhido para compreender
a realidade e o homem .na sua relação com ela. Outro capItulo
da metodologia deve rã apresentar as t~cnicas concretas de
trabalho, atrav~s das quais o m~todo ~ operacionalizado. Co
mo hã diferentes modos de entender a realidade, existem vã
rias posturas metodolõgicas. At~ uma postura "ecl~ptica" e
"formalista" que acha que pode se utilizar qualquer metodo
dependendo do assunto a pesquisar. Nessa "metodologia", con~
truIda apenas por justaposição de propostas derivadas de di
ferentes concepções de real idade, o "m e t o d o " considera-se oco,
sem conteudo, como uma mera forma.

A procura de explicitar brevemente a postura me
todolõgica - a concepção de metodo - que sustenta o trabalho
realizado, discutir-se-ã01a seguir alguns pontos chaves que
delineam o sentido em que se utiliza a palavra "metodo". Es
sas opçoes bãsicas referem-se ã construção do objeto, ã pos~
çao do sujeito diante dele, ã dinâmica do conhecer que impl~
ca uma dialetica entre dado e teoria, texto e contexto, qua~
tidade e qualidade, o geral e o particular.

O objeto da -pe'sq u i sa existe :antes, já co n f i-çur a
do na mente do pesquisador-ou vai se construindo no diálogo
com a realidade objetiva? Os diagnõsticos e as avaliaçõespaE
tem de modelos ideais do "educativo"; as pesquisas experime~
t a is .0u _sem i-e xp e r im e nt ai s d e f i nem o p ro ce s so e o s fa t o r e s a
serem considerados, Essas formas de aproximação da realidade
p artem deu m o bj e to de f in id o--como" d e ver se r" o u como" a r t i
flcio operacional" e acabam considerando-o como realidade 0E.
jetiva. Quando se consegue evitar esse perigo apenas se in
forma se a realidade se aproxima ou não do modelo, construIdo



a partir duma serie de pressupostos normativos, Como o
prio metodo dita a definição do objeto, não fica espaço
a construção de explicações históricas da prãtica.

Quando o objeto vai sendo construido na intera
ção com a realidade, no processo da pesquisa, partem-se de
um conjunto de perguntas sobre a natureza mesma do fenômeno.
A prãtica do pesquisador centra-se no problema da construção
teórica do objeto e não na comprovação de hipóteses. Colocam
-se certas questões ã realidade e se escolhem as caracteris
ticas que vão dando forma ao objeto ã luz dessas questões.
(GOLDMAN, 1978, 39) Essas perguntas iniciais orientam a sele
ção das tecnicas, delas depende a pertinência das tecnicas.
Em certo sentido pode-se afirmar que "pre-figuram" o que se
rã possivel ver e o que não se verão Porem, não se trata de
outra pre-definição do objeto; na interação com a realidade
as próprias perguntas iniciais vão sendo reformuladas e reco
locadas em um nivel diferente:

-pr~
para

"Preguntas de este tipo exigen por un lado res
puestas descriptivas, reconstrucciones detalla
das de procesos educativos e de sus contextos e~
pecificos; por otro lado, exigen el desarrollo
de conceptos teóricos que permitan el anãlisis
comparativo de los fenómenos estudiados". (EZPE
LETA & ROCKWELL, 1980, 3)
Mas, as perguntas são colocadas por um sujeito,

inserido, invólucro dele mesmo na realidade histórica que in
terroga; são colocadas desde a posição concreta. Existe uma
"base", dentro do próprio processo histórico, que define o
que merece ser perguntado entre uma serie de problemas sem
respostas. A seleção da pergunta e, em consequência, uma es
colha de valor entre vãrias alternativas possiveis. liA fu~
ção ideológica das ciências sociais e a definição dos confli
tos sociais", afirma Agnes Hel1er, e por isso, pode-se con
cluir que

"la sociedad siempre se piensa desde una perspec
tiva, desde algun interes histórico que se fija



c o n re 1a c iõ n a 1 po d e r dom ina n te, y que a d em ã s, se
fi 1 t r a e n e 1 co nt e n ido de 1a p r od u c c iõ n te õ r ic a ",
(EZPELETA, 1984, 28)

Existe uma vis~o pr~via, um conjunto de pre-n~
ções e de interesses, que decidem sobre as "questões coloca
das e não colocadas ã realidade", (GOLDMAN, 39) Em geral, as
perguntas surgem da suspeita com relação ã capacidade expll
cativa das teorias vigentes, Interroga-se a realidade em bus
ca de comprovar a parcialidade ou a insuficiência de inter
pretações anteriores; discute-se com elas, porque entram em
conflito com os interesses, com a posição que o pesquisador
assume, conscientemente ou não, Esse primeiro movimento en
tre teoria e busca de 'informações, prolonga-se ao .Lo nqo de
todo o processo de pesquisa:

"Consideramos que cada tarea - la descripción y
el desarrol10 teórico - implica 1a otra: no hay
descripción posib1e sin conceptualización y anã
lisis teórico, ni elaboraciõn teórica sin la con
frontación com información sobre realidades pa~
ticulares,' Es 1a interaciõn entre ambas la que
permite proponer y probar interpretaciones y ex
plicaciones de la realidad concreta estadiada "
(EZPELETA & ROCKWELL, 1980, 3)

o permanente ir e vir dos postulados teóricos ã
informação, como o movimento do braço no tear, vai construi~
do o quadro interpretativo. As abstrações iniciais, apenas
um delineamento, um esboço'do desenho, ganham complexidade,
aparecem detalhes, salientam-se os contrastes;e se evidenci
am as relações. t "um constante transitar do pesquisador e~
tre "realidade" e teoria num processo continuo de inferênci
as ••• " (ANDRt, 1983, 69) Po r àm , não existe um fluir natural
de teoria a partir do mero acumulo de informações. A teoria
não se origina automa~icamente das informações. Assim como o
tecelão vai construindo seu tecido sobre a urdume, o pesqul
sador constrõi o quadro interpretativo sobre as perguntas
iniciais, transformadas em um conjunto de categorias:



"Las categorlas constituyen las herramientas in
telectuales para analizar y ordenar la realidad
en estudio. Su articulaciõn en la teoria es la
que possibilita l a t n t e r-pr e t a c i ó n de la realidad".
(EZPELETA, 1984, 23)
Mas e necessãrio definir categorias apropriadas

para o nlvel de anãlise. Apresenta-se assim um outro movime~
to do processo de conhecimento: o que vai do particular para
o geral e volta para o particular. Muitas vezes, esse movi
mento aparece como um truque mãgico, como um salto, porque
não se mostra a passagem que comunica os dois nlveis: o ní
vel particular, do acontecer concreto, com o nlvel das defi
nições gerais da ciência social. Forçar o particular a rep~
tir sem variações o discurso geral da ciência, implica cair
no dogmatismo, empobrecer a leitura do mundo.

O problema não está apenas na regressão a uma me
ra "confirmação" dos postulados teõricos iniciais, mas na ca
pacidade explicativa de categorias gerais aplicadas a situa
çoes particulares:

" ••• el frecuente cambio de escalas otranspos.:!.
Clon de categorias estructulares, para hablar de
situaciones particulares, específicas ••. plantea
un problema epistemolõgico: la pertinencia de
las categorias al nivel y tipo de procesos que
se estudian", (-EZPELETA, 1984,4-5)
R e s pe i-taG o n í v e l :d a anã 1 i se não s ig n t f ~ca "i-s o

1 a r " o s f a tos s ing u 1a r e's d o c o nj u nto. N o i n t e r io r d e c a das .:!.
tuação e s p e ci f ic a , os -fatos "tomam uma significação válida
no interior duma visão:de conjunto que sabe interrogã-los e
depreender o c o nt e iido h um a no i.q ue encerram", (GOLDMAN, ---1:978,'
39) Todo processo acontece em um contextu;-e e o contexto o
fator que permitirá interpretar .o-seu significado. Acha-se
assim um outro movimento da pesquisa: aquele que tenta arti
cular a anãlise da sociedade global com o acontecer especlf.:!.
co da vida cotidiana.



Surgem aqui problemas metodolõgicos importantes:
como se manifesta a situação social em cada caso concreto,
em cada interação posslvel e como uma interação concreta p~
de informar sobre a sociedade como um todo? Em que sentido,
a anãlise de uma sequência na vida de algumas pessoas nos
diz alguma coisa sobre o processo histórico da sociedade?
Trata-se apenas de uma certa habilidade para justapôr o g~
ral e o particular, para "relatar" os dois processos simulta
neamente?

A ausência de uma reflexão e de um trabalho
tico sobre a forma de conservar na pesquisa esse movimento,
conduz a estudos que analisam situaç6es ~e~pe~fficas, o que
acontece numa sala de classe, por exemplo, para concluir fi
nalmente com um discurso global sobre a sociedade de classes
e a ideologia:

11 Una n ã 1 i s is d e 1 a e d u c a c ió n n o e s una n ãlisis d e
la sociedad capitalista, sino um examen de las
instituciones y actividades educativas en un con
texto social capitalista ••• ( •.. ) Se trata •.. de
encontrar conceptos especlficos, adecuados alas
actividades educativas en una sociedad definida
por relaciones de e xp lo t a c í ó n bien precisas". (LA /
BARCA,
A referência permanente ao contexto no qual se

desenvolvem os sucessos estudados, ê necessãria para sua com
preensão. Alguns _estudos se limitam a -analisar s i t ua c ó e s es
peclficas, sem enquadrã-lai numa visão de conjunto, argumen
tando que o seu objeto próprio ê a dinâmi~a-de-intera~ão en
tre as pessoas. Cria-"se uma intermediação: a coletividade
parcial, que acaba se constituindo em instrumento de manip~
lação das conctus6es na medida que postula a possibilidade
de entender os processos "fora dos grupos essenciais e dos
antagonismos, e qu i l Tb r i o s e colaborações entre estes iilt imo s ",
(GOLDMAN, 1978, 39) Em um trabalho sobre a psicologia social,
LE NY afirma que a falicia destas" anilises ê tentar resolver
a s d if i c u 1da d e s d e i n t e r p r e ta ç ã o 11 i n t e r p o.n d o 11 um r e c u r s o - o



grupo -, e aceitando que as relações interindividuais "são
do mesmo tipo que as relações sociais propriamente ditas" e

-que o grupo e "uma imagem em miniatura da sociedade total".
A dinâmica da t n t e r ac ào entre as pessoas deve ser

entendida desde uma perspectiva que leve em conta os proce~
sos sociais, integradores e globais. "La lógica informal de
la vida cotidiana", "la lógica subyacente en los encuentros
sQciales, en la interacción humana" pode constituir um obj!
to d e e s t u d o pró p r io d a a n a 1 ise" c u 1tu r a 1 11, C o m o a f i rm a L O
RING (20), mas para não deturpar a realidade devera explic~
tar as articulações desses processos especlficos com o con
texto, com o quadro histórico em que transcorrem.

Evidentemente, o processo como objeto de estudo
exige fundamentalmente informações qualitativas, que perm~
tam uma "analise concreta dos fatos humanos no seu c o n t e iido
e n a r e a 1 ida d e h i s tó r ic a ". (G OL O MA N, 1978, 6 O) S e r a p r e c is o
procurar instrumentos que apreendam esse tipo de dados, que
aproximem o pesquisador do objeto de estudo a fim de que po~
sa compreendê-lo em profundidade, desentranhar essa "lógica"
s u bj a c e nt e , Porêm, afirma ANORE, "o problema mais s e r io no
uso de dados qualitativos parece ser a quase completa inexi~
tência de me t o do s apropriados de analise", lide diretrizes que
possam dar confiança às interpretações do pesquisador". (AN
ORE, 66) No fim, acaba-se reconhecendo como necessaria, a
"intuição" e o estudioso da sociedade se cons.idera um "artis
ta" que seleciona e interpreta informações guiado apenas p!
la sua "s u bj e t i v id a d e v j i corno os grandes romancistas.

As propostas tecnicas para trabalhar com dados
qualitativos são ainda pouco adequadas e se prendem, na maio
ria das vezes, a criterios de objetividade e ate formas de
manipulação-semelhante5 as que se utilizam com dados quant~
tativos. Procura-se reduzir o materi~l forçando seu enquadr!
mento em um conjunto de categorias pre-especificado, consid!
ra-se só o manifesto como forma de atingir maior objetivid!
de, utiliza-se a frequência como criterio de relevância, su
põe-se que a confiabilidade implica a concordância de duas



ou mais analises do mesmo conteudo~ etc, Ainda mais, enco~
tra-se um certo "dogmatismo" do qualitativo com bastante fr~
quência. r um movimento pendular: ora se considera valido
apenas o que pode ser medido e as frequências, escalas e pe~
centuais se apresentam como "ciência da vida social "; ora se
rejeita toda medida como ideológica e deformante. Parece di
flcil encontrar um ponto de equillbrio:

Não pretendemos "rieqer: a í mp o r t à n c i a de toda
mensuração nem de toda estimação quantitativa,
mas somente criticar certo fetichismo da medida'~
(GOLDMAN, 1978, 58-59, nota)

-O quantitativo constitui um complemento muito u
til para a descrição das situações e possibilita uma visão
de conjunto que ajuda a avançar na interpretação. Alem disso,
existem objetivamente coisas que podem ser medidas, e nesse
caso a medida e um elemento importante para operar, uma in
formação de certa qualidade dos objetos que e necessaria p~
ra a interpretação. Como trabalhar sem dados quantitativos
para descrever a distribuição da terra, a exploração dos op~
rarios, o poder aquisitivo dos salarios? O problema e o "fe
tichismo" da quantidade e não a utilização de dados quantit~
tivos.

Finalmente, as tecnicas a serem utilizadas não
dependem de um preconceito do pesquisador, mas das caracte
rlsticas prõprias do objeto de estudo, As ferramentas "meto
dolõgicas", as formas atraves das ~uais o metodo e operaci~
nalizado devem ser aquelas mais adequadas ao objeto, aquelas
que mais iluminem o-seu interior, Não e-o metodoi-nem a meto
dologia o que se muda diante de cada objeto, com um criterio
pragmatico e formalista; sao as tecnicas; os procedimentos,
os instrumentos,

Em consequência, o estudo do acontecer social;
dos processos sociais, apresenta ao pesquisador desafios me
todolõgicos mais ou menos serios em decorrência de sua con
cepção de sociedade e de sua postura em relação ao metodo.



Quando o objeto de estudo se define como lias relações deter
minadas, necessárias e t nd e p e nd e n t e s " que 1I0S h ome n s " estabe
1 e c em e n t r e s i p a r a 11a p r o d u ç ã o so c ia 1 d a pró p r i a v idali (MARX,
19, 25), então será necessário realizar um esforço para esb~
çar, selecionar e combinar as formas operacionais do metodo,
que não deturpem esse objeto, Procura-se analisar o IIproces
so em geral de vida social, p o li t i c a e e s p t r t t ua l ? , ou algum
elemento desse processo, referido sempre ao "modo de prod~
c âo da vida m a t e r i a l " que o "condiciona", (id" 25)

Dois problemas se destacam, a partir dessas o~
çoes teóricas básicas, o primeiro e que o processo se dese~
volve em dois planos: transformações na própria realidade s~
c i a l , tanto na "v i d a material, a partir do conflito existen
te entre as forças produtivas sociais e as relações de prod~
çãoll, como nas "formas ideológicas, pelas quais os homens to
mam consciência desse conflito e o conduzem ate o f im ", (r~ARX,
25-26); e transformações na consciência que os atores, em um
determinado momento histórico, têm de sua realidade, O dis
curso dos indiv;duos sobre a situação que vivem não e apenas
uma lâmina transparente que permite ver a realidade tal qual
ela e; constitui t ambem uma "c o n c e p c ào " .que se adere a essa
realidade como invólucro ou camada, e passa a formar parte
dele. Da; que as opiniões dos atores não s~jam apenas mais
um elemento a levar em consideração, mas um certo n;vel; um
momento necessário na aproximação ã realidade. O conhecimen
to como processo e um .de s ve la r o i.o bj e t o de estudo: impl ica
em ir tirando os v éus que o ·cobrem-;porem como as r t iiní ca s vda=->

cebola, esses veus constituem parte do objeto e por isso im
plicam num n;vel de conhecimento.

Um segundo problema-deriva da concepçao da reali
da de como processo, como' h i st é r i e • Quando se pretende estu
dar a mudança, compreender e explicar transformações, o movi
mento "t emp o r a l " se converte em .lIprincipio o r q a n t z ad o r " das
formas operacionais do metodo de· análise, As ferramenta~· de
vem captar essa dimensão "t emp o " própria do objeto em estudo.
Trata-se de considerar o movimento como unidade da análise,



de estudar os determinantes e condicionantes das mudanças.
(JElIN, 1977, 187) Em consequência, as formas operacionais
do metodo devem permitir encontrar respostas sobre antecede~
tes e consequentes dos fatos, sobre a ordenação temporal ou
a sequência dos acontecimentos, t preciso superar tecnicas e
instrumentos de pesquisa que não apreendem a dimensão histó
rica do social, porque essa dimensão e essencial. Tecnicas
"fotográficas" que não permitem captar o processo de mudança
ao longo do tempo, são inadequadas, pelo menos a partir da
definição do objeto de estudo que aqui se adota.

o esquema metodolõgico deste estudo

As opções metodológicas brevemente explicitadas
nas paglnas anteriores constituiram-se no quadro referencial
para a elaboração do esquema deste estudo. Assim, tomou-se a
decisão de analisar a vinculação educação/trabalho, para o
caso especlfico do ensino agrlcola no Estado do Ceará, estu
dando a situação de traba1ho dos concludentes de um determi
nado ano. Esse estudo teria dois momentos: um levantamento
gera1 sobre a situação dos egressos e uma análise mais apr~
fundada de algumas situações ae trabalho consideradas "tlp2.
cas" para o conjunto de egressos em observação.

o primeiro=-rriomento--permitiria dispor de i nf'orma
ções para decidir sobre essas situações tlpicas de trabalho.
Uma vez co n f or-mada s r c lasses ou grupos de egressos com hi s t ô

rias simi1ares de vida profissional, seria escolhido um egre~
so de -cada q r-upo v p a r a realizar um estudo mais detalhado. Ne~
se segundo momento, os dados sobre a inserção iocupacional
presente, seriam enriquecidos-e" realçados pela história. Sa
ber como e porque (pelo menos a opinião dos próprios sUJe~
tos sobre as causas) o egresso chegou ã situação ocupacional
presente permitirá penetrar mais no modo de IIfuncionarll a
educação no mundo do trabalho, comp~eender a~problemática em



um nivel mais profundo.
A partir da análise das histórias da vida profi~

sional dos egressos, abre~se a perspectiva de estudos que pe~
mitem chegar a construir "tipologias" em torno de conjuntos
de categorias (GALLART, 1982, 92) ou esboçar "tipos de biogra
fias", retendo os caracteres essenciais das situações vivenci
adas pelos sujeitos (MARTINS, 19, 254).

Porem, a compreensão das informações sobre a si
tuação ocupacional dos egressos e sobre suas histórias de vi
da profissional exige, como pano de fundo, uma serie de info~
mações contextuais. A inserção dos egressos no mundo do trab~
lho, em um ano determinado, tem fortes nexos de significação
com a situação da agropecuãria no Estado, a proposfa do ensi
no agricola e a ocupação dos tecnicos agricolas em geral. O
contexto no 'qual acontece a passagem dos egressos do mundo da
escola para o mundo do trabalho, e a fonte de : s iq ni fi cac ô e s
dos processos particulares em estudo.

A seguir, procurar-se-ã detalhar cada um dos ele
mentos que constituem o esquema deste estudo: população, le
vantamento geral de informações ou survey, estudo de casos,
instrumentos utilizados na pesquisa - questionário e entrevis
ta -, levantamento de informações contextuais.

População

Realizar um estudo de todos os concludentes das
escolas agricolas do Estado, supera as possibilidades de um
trabalho individual. Alem do mais, o presente estudo não visa
a uma análise bistórica do tecnico agrlco1a como profissional.
Pretende~se apenas confrontar as propostas a respeite da ise~
ção dos tecnicos agrico1as no mundo do trabalho com a realida
de. Em consequência, não se considera necessário abranger to
dos os egressos, desde o inicio do ensino agricola no Cearã,
em 1954, com a criação do Colegio Agrico1a em Lavras da Mang~
beira.
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A partir dessas considerações optou~se por esc~
lher uma turma de tecnicos graduado~ em colegios oficiais, em
um determinado ano, como população do presente estudo. Outras
pesquisas ja tem utilizado esse procedimento, mesmo para an~
1isar as vinculações entre educação e trabalho. O CEPADES
(1981) realizou um estudo de seguimento dos alunos egressos
das escolas tecnicas agropecuarias em 1978, no Paraguai. Tam
bem SCHIFELBEIN (1982) analisou a trajetória de um grupo de
jovens durante oito anos, ao longo do sistema educacional e
ate sua inserção no mundo do trabalho. CORVALAN (19 )estudou
a inserção ocupacional dos egressos das escolas tecnicas do
Paraguai, em 1975.

Para determinar o ano da turma de graduados
se constituiria na população deste estudo, aplicaram-se
criterios complementares;

que
dois

a) levando em consideração que seria analisada a
história profissional dos egressos, era necessarlO que tives
se transcorrido um certo tempo entre o momento do egresso e o
momento da pesquisa, tempo no qual essa história profissional
teria acontecido.

b) dado que se pretende confrontar a realidade da
inserção dos egressos no mundo do trabalho com a imagem que
fundamenta as estr.ategias de ação dos administradores do ensi
no agricola e s t ad u a l, era n e ce s sà r i o escolher uma data nao
muito afastada do momento presente, na qual esses mesmos ad
ministradores ja estivessem orientando o ensino no Estado.

A aplicação do primeiro criterio implicava deixar
um espaço de cinco anos -pelo menos, entre o -egresso e o mornejj

to da pesquisa, Esse periodo parecia suficiente para que os
tecnicos agrl-colas chegassem a atingir uma posição mais defl
nitiva no mundo do trabalho e a ter uma compreensão mais cl~
ra do contexto no qual esse seu trabalho tecnico se insere.Si
multaneamente; -o-segundo criteTio-aconselhava não retroceder
mais de cinco anos - tendo como referência a data de inicio
deste estudo, 1983 - dado que a equipe estadual de ensino agri



cola tinha começado efetivamente o seu trabalho em 1978, em
bora jã desde 1972 o Governo do Estado manifestasse sua inten
ção de assumir a administração das escolas agrlcolas.

Em consequ~ncia tomou-se a decisão de escolher co
mo população para este estudo, a turma de concludentes dos co
legios agrlcolas localizados no Estado do Cearã, no ano 1978.
Essa turma estava integrada por 171 egressos, assim distribul
dos por escola:

82 - Colegio Agrlcola de CRATO,
77 - Colegio Agrlcola de LAVRAS DA MANGABEIRA,
12 - Colegio Agrlcola de PACATUBA.
No total de egressos do Colegio de Lavras da Man

gabeira, estão incluldos os concludentes do Colegio Agrlcola
de Mombaça. Essa transfer~ncia teve por objetivo superar cer
tas restrições legais dos diplomas outorgados pelo Colegio de
Mombaça, quanto ao exerclcio profissional dos egressos.

Procurou-se, uma vez determinada a população. le
vantar algumas informações que contribuissem para caracteri
zar a turma de concludentes. Lamentavelmente, os arquivos das
escolas não tinham praticamente nenhuma informação disponlvel.
Os colegios do Estado, Lavras e Pacatuba, apenas podiam info~
mar sexo, ano de nascimento, nome dos pais e endereço, na maior
parte dos casos, desatua1izado. O colegio de Crato, adminis
trado pela COAGRI, tinha alguns dados a mais: ocupação e esc~
laridade dos pais e informações sobre a situação de trabalho
dos egresses; mas tambem não -d~spunha dessas-~~formações para _
todos os concludentes. Essa situação inviabilizava a utiliza
ção das informações das escolas para caracterizar a turma.

No primeiro momento da pesquisa - o levantamento
de informações gerais sobre a situação de trabalho dos egres
sos - resolveu-se trabalhar-com a população total, aplicando
um questionãrio a todos os egressos de 1978 que fosse -possi
vel localizar. Para o segundo momento, foram escolhidos al
guns egressos com situações de trabalho tlpicas para a reali
zação de uma entrevista aberta sobre sua histõrja profissi~
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nal. A escolha dependeu fundamentalmente da aceitação do su
jeito. No momento da aplicação-do questionario, era consulta
do sobre se estava disposto a gravar uma entrevista sobre sua
vida como profissional. Não se considerou necessaria uma esco
lha aleatõria, dado que nao se pretendia "r e p r e s e n t a t i v i d a d e "
A pesquisa tem mais um carater ilustrativo ou indicativo do
tipo de situações que vivenciam os egressos do ensino agrfc~
la durante sua vida profissional, Como afirma GALLART (1982),
tr at a- se deu ma" amos t r a II i nt e n c io na 1, a q ua 1

"se situa en un contexto de descubrimiento y no
de justificaciõn y se usa cuando se queire cono
cer y comprender aspectos concretos de determina
do tipo de casos", (91)
Um estudo de MU~OZ IZQUIERDO (19 ) sobre o ensi

no profissional, utiliza tambem esse procedimento de separar
um sub-conjunto da população total, para ser pesquisado com
maior detalhe.

o primeiro momento da pesquisa; levantamento
geral de informações

Este primeiro momenito corresponde ao modelo que
KERLINGER (19 ) denomina "surveys de status", Pretende-se
reunir informação exata sobre certos "fatos" sociolõgicos re
lacionados com a população de tecnicos agrfcolas-egressos em
1978 no Estado do Ceara. Como resultadó deste momento, espera
-se estabelecer com maior_precisão algumas "caracterfsticas"
da população em estudo,

Com essa finalidade elaborou-se um questionario
para ser aplicado a todos os concludentes do ano escolhido.
Nos colegios, foram solicitadai as relações de egressos de
1978 e o endereço dos mesmos, Em alquns casos. o colegio of~
recia tambem, algumas informações sobre a situação de traba
lho dos egressos. Simultaneamente, solicitou-se nas empresas
que empregam tecnicos agrlcolas, listas do pessoal com essa
habilitação. Um confronto entre ambos os tipos de relações



permitiu localizar aproximadamente 37,5% dos egressos de 1978.
Visando localizar os 62,5% restantes, pensou-se

enviar o q ue s t io n a r i o pelo Correio, ut i l izando o "sistema de
pagar as respostas recebidas. Mas o sistema resultava muito

-oneroso e, em geral, o percentual de respostas que retorna e
muito baixo, CUNHA (19 ), menciona uma pesquisa do Escritó
rio Tecnico de Mão-de-Obra, do Rio de Janeiro, que alem de en
via r os questionarios pélo Correio, publicou-os tambem na im
prensa e, não obstante, obteve apenas um retorno de 27,9%.

Assim, tomou-se a decisão de visitar as familias
dos egressos, utilizando os endereços facilitados pelas esco
las. Ao mesmo tempo, procurava-se obter maior informação com
os próprios egressos que eram localizados, indagando," depois
de aplicar o questionario, se tinham alguma noticia sob~e os
seus colegas de turma.

A realização de um curso de graduação de profes
sores para as disciplinas de formação especial do ensino agri
cola de segundo grau, na Faculdade de Educacão da UFC, e o
concurso publico para preencher 50 vagas de tecnicos agric~
las, convocado pela EMATER-CE em junho de 1984, colaboraram
para localiaar 14% mais de egressos.

De fato, uma das maiores dificuldades encontradas
no momento de real"izar estudos sobre egressos, e a impossib!
lidade de localizar uma quantidade relevante. Em geral, as e~
colas não realizam '~ma atividade_sistematica de acompanhame~
to dos seus egressos. Como este estudo procura coletar apenas
informações objetivas sobre a situação dos egressos, conside
rou-se que a aplicação indireta dos questionarios poderia co~
tribuir para diminuir significativamente as taxas de nã-o- ores
posta. Quando se trata de apreender opiniões, atitudes ou es
timativas dos respondentes sobre os motivos do seu comporta
mento,.a aplicação indireta pode introduzir algum vies que"i~

alide" as respostas. Como o estudo não pretendia registrar
juizos de valor, considerou-se valido o recurso do levantamen

o indireto das informações, atraves de um familiar ou amigo
do egresso.



Aplicando esses procedimentos, foi posslvel atin
gir mais de 70% da população em estudo, No momento de anali
sar os questionarios, informa-se tambem sobre algumas caracte
rlsticas dos não-respondentes, que justificam o fato de nao
terem sido atingidos.

o segundo momento da pesquisa: o estudo de casos

Utilizando como base as informações coletadas no
IIsurveyll, realizou-se o segundo momento da pesquisa. que cor
responde a um estudo de casos, como forma ou enfoque partic~
lar de analise. De acordo com a caracterização de ANDRE(1984)
considera-se estudo de caso a lIinvestigação sistematica de
uma instância especlficall, investigação que reune as segui~
tes peculiaridades:

· prooura compreender o objeto a partir dos dados
e não de pressupostos,

· enfatiza a interpretação em contexto,
• examina o seu objeto de estudo como "iin i c o ? , co

mo lIuma representação singular da realidade ••..
multidimensional e historicamente situadall ( AN
ORE, 1984~ 52).

No trabalho citado, a autora argumenta, citando
Stake, que o estudo de caso permite uma IIgeneralização natur~
li st i c a ? , que coloca em jogo o-.:lIconhecimento t à c i t o v vd o consu
midor da pesquisa. Do confronto entre esse conhecimento do
leitor e o caso estudado, surgirão equivalências que possibi
litarão partir para novos significados (id., 52). De fato,não
parece necessario forçar o sentido do termo IIgener:alizaçãoll,E
claro que o estudo de caso vai adquirir sua maior s i q n ~ f ic-a-
ção IIno âmbito do individuo e em função do conhecimento exp~
riencial 11 (id" 52). Porem, ,considerando essa maneira de
IIfuncionarll um estudo de caso, considera-se importante como
contexto de descobrimento de novos problemas que poderão dar
origem a outras pesquisas.



Ate mesmo a finalidade desta pesquisa e coerente
com as possibilidades de um estudo de caso, Se sepretende que
este trabalho motive uma reflexão, tanto dos tecnicos agric~
las como dos responsáveis pelo ensino agricola, essa capacid~
de de ativar os conhecimentos tãcitos dos sujeitos, que se
apresenta como própria dos estudos de caso. e muito importan
te para atingir esse objetivo, A partir do questionamento da
profissão dos tecnicos agricolas e da forma como ela está se~
do exercida hoje, e que poderão surgir propostas de mudança.E
para isso,e fundamental que os usuários coloquem em questão a
sua própria experiência como tecnicos ou como "formadores" de
tecnicos, Assim, considera-se desnecessário reivindicar o ca
rà t e r de "q e ne ra l i z àv e l " para os estudos de caso.

A tecnica utilizada neste momento da pesquisa,foi
a "história de vida", Era preciso conhecer o que tinha acont~
cido com o tecnico desde o momento de concluir seus estudos e-obter a habilitação profissional, quais as opções que ele ti
nha realizado e o porque dessas opções. A história de vida
aparecia como o instrumento mais adequado, No contexto de uma
entrevista aberta, solicitava-se ao tecnico que narrasse sua
"vida" como profissional. Posteriormente, o texto das entre
vistas, transcrito das fitas gravadas para o papel, foi anali
sado a partir das questões levantadas pela pesquisa.

Sobre a t é cn i ca "história da vida", não foi p o s sI
vel consultar muitomaterian . Um trabalho de JELIN (1977),i~
forma sobre a utilização dessa tecnica em uma pesquisa reali
zada -e~ Mont~rrey; Mexi~o, -

"centrada en Ia s -ex p e r i e n c-i-as de câmbi-o o cup ec i.c

n a 1, m ig r a ci o ne s y f o rm a c ió n d e 1a f am il ia, e n u n
perlodo de desarrollo económico acelerado".(92)
Para interpretar os dados sobre a inserção ocup~

cional das pessoas. os pesquisadores consideraram necessário
conhecer como essas pessoas tinham chegado ã situação presen
te. Era preciso utilizar uma tecnica que possibilitasse iden
tificar os mecanismos que usam as pessoas para mudar de ocupa



ç ao ou 1 u 9 a r de m o r ad ia e a II r a c io na 1 id a de" que as 1e v a a se~
vir-se desses mecanismos, As histõrias de vida pareciam dar
resposta a essas questões e os autores chegaram ã conclusão
de que deveriam utilizar essa tecnica:

"Partlamos del convenciomiente prãgmãtico de que
deblamos trabajar con datos anclados en 1as his
tõrias de vida concretas de 10s sujetos, y que es
tas deblan estar ancladas en 1a situaciõn de las
regiones por donde fueron pasando y viviendo los
individuos". (JELIN, 1977, 185)
Porem, o trabalho de JELIN não contribui metodolo

gicamente muito para quem pretenda utilizar a tecnica das his
tõrias de vida. Analisa com maior detalhe os fundamentos da
tecnica, a sua justificativa metodolõgica, do que as possi
veis formas de operaciona1izã-1a. Trata-se na verdade, de uma
impugnação contra os pesquisadores tradicionais que provavel
mente reprovassem essa "aventura intelectual ". '"'Defende-se com
paixão a história de vida porque diz muito, especialmente em
termos qualitativos, sobre o funcionamento de uma sociedade
determinada. (id. ,193) Mas, quando se descreve como se traba
1ham as informações coletadas atraves das histõrias de vida,
os "termos qualitativos" cedem passo às frequências e as per
centagens. A preocupação por introduzir "alguma ordem na mas
sa de dados que se trabalha", leva a procurar tradicionais cri
terias para ordenar.

GALLART (1982}, utiliza rt amb ém as histõrias d e s v i
da para estudar as estrategias ocupacionais dos tecni~os - de
nlvel medio na industria da construção para superar as alter
nativas de um setor de atividade clc1ico e propenso as crises.
A autora define estrategia da~seguinte maneira:

"Llamamos estrateqia de un sujeto, organizacional
o personal, a la -manera de uti1izar10s recursos
d is p o n i b le s , tanto en intensidad ·como t emp o r a lme n
te, para la obtenciõn de sus propios ftnes"~(79)
Finalmente, GALLART constroi uma tipologia que
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sintetiza o observado nas hist5rias de vida, em torno de um
conjunto de "eixos" ordenadores da an à l i se , Essa visão 11 tip~
l ó q i ca y articulada de las variables 11 (id, ,84) coloca em evi
dênc~a a importância do fator tempo, e leva a comparar a si
tuação de tecnicos de idades diferentes.

o estudo de GALLART oferece interessantes pistas
metodo15gicas e consegue "resguardar" os aspectos qualitati
vos atraves de todo o processo de análise,
Porem, não chega a questionar mais do que os aspectos econô
micos da inserção dos tecnicos no mundo do trabalho. A estra
tegia "ocupacional" apresenta-se "isolada" da estnategia vi
tal do tecnico. Centra-se o problema na forma de obter certos
fins "p r-ópr í o s ? , o que se denomina "e s t r a t e ç í a " e não há in
teresse por saber quais são esses fins preprios. De fato, par
te-se do pressuposto de que esses fins são mais ou menos os
mesmos para todos os tecnicos: mobilidade, capitalização e
subsistência nos momentos de escassez de demanda .

..•
Souza MARTINS (1981), utilizou tambem as histe

rias de vida durante a realização de uma pesquisa explorat~
ria sobre as condições sociais do desenvolvimento agrário em
São Paulo. No estudo consultado, o autor analisa as represen
tações dos sujeitos da escolarização a respeito da escola e
do trabalho no meio rural, referidas a suas histerias de vi
da. O que cada um dos sujeitos pensa da escola 11 se explicita
no quadro de significações gerado por cada uma dessas modali
dades de experiênciâ de v i'da? , -(MARTINS, 1981, 364) Analisa-ri
do as histerias de vida, MARTINS descobre três tipos de bio
grafia que representam todas as alternativas biográficas con
tidas no universo da-pesquisa.

r importante salientar as diferenças entre a tip~
logia de MARTINS e ta de GALLART. Esta ultima "constroi" bio
grafias~tipos a partir das hist5rias de vida, o que traz como
consequência um certo empobrecimento na medida que se perde
informação "concreta". MARTINS, tenta descobrir entre as miil
tiplas histerias de vida, algumas que representem muitas ou
tras. Assim, o tipo .é o n t i nua sendo-uma histeria de vida con



creta, sem perder suas peculiaridades, e o autor apenas acen
tua alguns pontos da narração, que são os que lhe dão 11 repr~
sentatividadell no conjunto.

Neste trabalho procura-se trabalhar a informação
coletada nas histórias de vida, a partir de uma série de que~
tões ou eixos que orientarão a análise. Durante a exposição
recorrer-se-á constantemente ao texto das histórias de vida.
Essas histórias constituem já situações-tipos quanto ã inser
ção ocupacional dos egressos do ensino agrlcola, descobertas
a partir da aplicação dos questionários.

Os instrumentos da pesquisa

Como instrumentos da pesquisa, utilizaram-se um
questionário para o momento do "survey" e uma entrevista aber
ta para o estudo de casos.

Na construção do questionário procurou-se solici
tar apenas a informação estritamente necessária. Na primeira
folha explica-se brevemente o objetivo da pesquisa e solici
tam-se informações sobre a pessoa que está respondendo, seja
o próprio tecnico agrlcola ou outra pessoa relacionada com
ele. O questionário em si possui cinco campos de perguntas:
a) O primeiro campo se relaciona com a inserção do pai na es

trutura de classes da agropecuária cearense. Não se prete~
de s ab e r vap e n a s seco pai é'ou"não a ç r i cu lt o n , m as .tamb ém

as condições da exploração, sua situação quanto ã posse da
terra, extensão aproximada e ainda se obtem renda de alguma
outra atividade. Essas informações permitirão conhecer com
maior precisão a situação de classe da famllia do técnico
e os seus interesses em relação com as pollticas agrárias
e agrlcolas.

b) O segundo campo solicita informação sobre a participaçãodo
tecnico em associações de classe. De fato, estas perguntas
resultaram diflceis de responder quando não era o próprio
t e cn i co quem preenchia-o quest;-unãrio. Porem, como·a ma io r



parte dos questionãrios foi aplicado diretamente, as res
postas oferecem uma interessante informação não apenas so
bre a participação ou não do tecnico, mas tambem quanto ao
que cad au m 'de 1e s considera como \I a s so c ia ç ã o d e classe".

c) O terceiro campo se refere ao emprego. Entende-se por em
prego, o trabalho remunerado do tecnico em relação de de
pendência e em qualquer empresa. Considera-se como empresa,
adotando uma definição do CENAFOR (19 ), uma "organização
publica ou privada que produz e/ou oferece bens ou servi
ços com vistas a alguma forma de lucro: financeiro, social,
cultural, etc~(l) Pergunta-se o nome e a atividade princ!
pal da empresa, o salário do tecnico, a sua data de ingres
so na mesma e as duas atividades mais importantes que d~
senvolve, levando em consideração a quantidade de tempo do
seu trabalho que ocupa nessas atividades. Em cada questi~
nãrio, foram in~luTdas três folhas com as perguntas corres
pondentes a este campo, solicitando ao tecnico que respo~
desse as questões em folhas separadas para cada emprego,c~
so estivesse desempenhando mais de um simultaneamente.

d) O quarto campo pretende averiguar se o tecnico desenvolve
tambem alguma atividade ~e forma independente, por conta
pr6pfia. Neste caso, pergunta-se qual a renda que obtem e
se essa ativida-de está relacionada com a agropecuãria dir~
t a o u i nd ir e t am e nt e. C a s o a r e 1a ç ão s ej a d i re ta, o use j a) ,
se o tecnico trabalha por conta pr5pria em atividades agr~
pec~~rias, pergunta~~e sobre situação de posse da terra -e-
extensão, Essa informação facilitarã a compreensão dos -in
te re s se s d o te c n ico com o p ro d u t o r. S e a a t i v.i da d e que _ d~
senvolve por conta pr5pria, relaciona-se apenas indireta
mente com a agropecuãria, solicita-se do tecnico que esp~
cifique essa atividade.

e) O quinto campo relacióna~se com a continua~ão de estudos
de nTvel superior. Solicita-se-informação sobre o estabele-
cimento, a data de inlcio dos estudos, o tTtulo a obter e,
caso tenha concluTdo os estudos, tTtulo bbtido e data da
formatura. -



Uma vez elaborado, o questionario foi testado.Com
esse objeto, solicitou-se a cinco tecnicos agrlcolas que pr~
enchessem o questionario e indicassem as dificuldades que ti
nham encontrado para responder as perguntas. Posteriormente,
esses questionarios respondidos foram analisados na perspectl
va das questões levantadas na pesquisa, tentando comprovar se
forneciam as informações necessarias. Depois desse teste, in
troduziram-se algumas modificações e iniciou-se a aplicação.
No anexo, inclui-se uma cópia do questionario na sua versãode
finitiva.

A aplicação foi realizada de duas formas 'compl~
mentares: atraves da empresa' na qual o tecnico trabalha ou dl
retamente em uma entrevista com o tecnico, ou com uma pessoa
da sua família no seu domicílio. Em termos gerais, não houve
nenhuma resistência no momento de responder o questionario.

Quanto a entrevista, optou-se por uma entrevista
aberta, na qual tanto entrevistador como entrevistado, podem
agir com maior liberdade. Essa liberdade da abertura para que
seja o proprio entrevistado quem configure o campo da entre
vista, segundo a sua percepção da realidade e as suas'necessi
dades. Portanto, o campo da entrevista resulta conformado, na
sua maior parte, pelas variaveis que dependem da situação do
entrevistado. (BLtGER, 1974)

A entrevista pode ser definida como uma relação
humana-~a qual um dos participantes procura obter informações
sobre 'o comportamento do outro1ou'outros. ,Mas, uma entrevista
aberta diferencia-se de outras relações humanas, pela inten
ção de que seja o entrevistado quem determine, de modo~red~
minante, o que acontecera na situação. Como afirma BLtGER,
(1974) ele e quem dirige a entrevista, e o entrevis-t',ad'or ap~
nas a controla. Porem, e preciso definir algumas constantes
que operar.ão .como estandardizadores da situação estímulo. EE..
sa padronização e-imprescindível -para a pesquisa e dependera
fundamentalmente' dos seus objetivos. A mais importantes des
sas constantes, relaciona-se com o conteudo da entrevista o
assunto do qual vai se falar_no encontro.



Estandardizar o conteudo da entrevista em função
das perguntas da pesquisa e, precisamente, o papel do roteiro
na entrevista aberta. Trata-se de uma relação breve de assun
tos que deverão ser falados na entrevista e não de uma serie
de perguntas. No contexto deste estudo, o tema a tratar na en
trevista, era a história profissional do tecnico, desde o mo
mento em que ele concluiu seus estudos no colegio agrlcola. O
roteiro indicava alguns assuntos de interesse, para responder
as perguntas levantadas na pesquisa, tais como;

Mecanismos de acesso ao emprego
· Relação de trabalho ·com o pai dele, se era agricultor
· Situação dos agricultores no Cearã
· Sindicato dos Trabalhadores Rurais
· Polltica agrãria
· Opinião sobre a finalidade do seu trabalho
• Participação em Associações de Classe
• Perspectivas para o futuro
• Continuidade dos estudos

Esses assuntos listados no roteiro, seriam dir~
tamente perguntados pelo entrevistador, caso o tecnico não fa
lasse deles ~ ou de algum deles - no momento de relatar a sua
histõria profissional, Essa relação de assuntos foi tambem
muito ~til para diminuir as tensões que provocou em alguns
entrevistados,o fato de falar na frente de um gravador lig~
do. Um outro elemento padronizador foi o tempo: cada entrevi~
t a t e v e "ll'm a du r a c ão mã x im a d e t r i n ta m i n u tos. N ama· io r -p a-rt ~
dos casos...,o diãlogo resultou espontâneo, fluente-e poderia
ter ate ultrapassado o limit~ do tempo estabelecido~-

A i ns e r ç ã o d o t e c n ico .a g r1c o 1 a n o 11 m u nd o d-o t r a b a
lho" exigia, para ser corretamente interpretada, uma serie de
informações sobre o contexto, A compreensão desse processo de
inserção s5 seiã posslvel, se os sucessos se situam no contex

As informações contextuais



to no q~al se desenvolvem. Era preciso, em consequ~ncia, re
construir no mínimo, o contexto imediato que permitiria ente~
der os significados dos elementos do processo estudado. Consi
derou-se que esse contexto imediato, deveria abranger as tr~s
areas seguintes:

~ a situação da agropecuãria no Cearã
• a situação do ensino agrícola
• a "imagem" que a escola tem do egresso e a rea

1 idade do t e c n i co agrícola no mercado de trabalho
A primeira dessas ãreas, situação da agropecuãria

no Cearã, constitui o campo de trabalho do tecnico agrícola
como profissional. Sua inserção ocupacional deverã dar-se es
pecificamente no setor das atividades agropecuãrias. Para dar
um breve panorama da situação da agropecuãria no Cearã, esp~
cialmente durante os ultimos anos, utilizaram-se fontes secun
dãrias de informação, tais como:

" Censos Demogrãficos do Estado do Cearã
• Censos Agropecuãrios do Estado do Cearã
• Relatórios de diversos órgãos do Estado,que tra

balham no setor.
A situação do ensino agrícola, que constitui a s~

gunda ãrea de informações contextuais, foi trabalhada a pa~
tir de informações facilitadas pela COAGRI (Coordenaçãn Nacio
nal de Ensino Agropecuãrio) e pela Secretaria de Educação do
Es t ado tdo oüe a r á , Realizou-se, t ambem , uma visita ãs -escolas
a9 r í co 1as que t i ver am co n c 1 ud e n te s - em 1 978. ':::AP e s a r -da - e-xc e l-en -
te disposição das instituições para .c o l ab o r a r com a 'pesquisa,
evidenciada cada vez que se solicitava alguma informação de
las, resultou difícil obter dados quantitativos sobre o ensi
no agrícola. Para efeitos de comparação, utilizou-se tambem
um es tu do d o -CE NA F O R, r e a 1 i z ad o em co nv ~ n io c o m o IN E P, sob r e
a situação do ensino agrícola no Br a s i l , .ern 1974.

A terceira ãrea implicava confrontar a "imagem"do
tecnico agrícola que orientava o trabalho nas escolas e álg~
mas informações sobre a realidade ocupacional dos tecnicos.
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A imagem do t~cnico pre-posta pelas instituições educativas
foi reconstrufda ·analisando documentos da COAGRI e da equipe
de ensino agrfcola da Secretaria de Educação do Estado. No c~
so do ensino agrfcola estadual, realizaram tamb~m entrevistas
com t~cnicos da equipe de ensino agrfcola, que trabalha lig~
da ã Coordenação de Ensirio de Segundo Grau, no Departamento
de Ensino da Secretraria. A participação no V Seminário de E~
sino Agropecuãrio do Estado do Ceará, possibilitou um contato
diretb com os responsáveis pelo en~ino agrfcola a nfvel esta
dual e federal, inclufdo o Diretor da COAGRI. O debate que
ainda existe entre os que fazem o ensino agrfcola, sobre a fi
gura do t e c n i c o como "agente .d e produção" ou como "agente de
serviços", ofereceu o eixo para analisar a "imagem" do egre~
so.

As informações sobre a realidade ocupacional dos
t~cnicos agrfcolas, foram obtidas de três fontes diferentes:

· os Censos Demográficos do Estado do Ceará,
• as empresas que empregam t~cnicos agrlcolas e
· as pesquisas realizadas sobre a realidade ocup~

cional dos t~cnicos agrlcolas, especialmente no
Nordeste.

Dado o caráter de fatores coadjuvantes que têm es
sas informações contextuais, iniciar-se-á a exposição dos re

-sultados da pesquisa, arpesentando em forma resumida, uma ana
lise das três ãreas que caracterizam o-cQn~exto imediato da
ação dos t~cnicos ·agrfcol·as.]~ , serao anali·sadas~as
informações co le t ad a s a t ravé s --do~squestionãrios eas -entrevis
tas, para finalizar apresentando algumas conclusões e listan
do as limitações do estudo.
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CAPfTULO IV
A AGROPECUÃRIA NO CEARÃ: O ÂMBITO

DE AÇAO DO TECNICO AGRICOLA

- -O setor agropecuarlo e seu contexto

o técnico agr1cola, como agente de extensão ou co
mo produtor rural, vai trabalhar no setor agropecuário do Es
tado. Nesse terreno, define-se o que é um técnico agr1cola e
não apenas nas propostas curriculares da educação formal.Da1
que uma visão dos principais problemas do setor no Estado é
um elemento indispensável para entender a situação dos técni
c os, seu mo do p a r t i c u 1 a r de" i n s e r ç ã o" no" m u ndo do t r a b alho I~

As qualificações técnicas adquiridas no processo
de formação, são colocadas a serviço de quem no contexto das
relações de produção dominantes no setor?

Mas também, não pode se considerar o setor agrop~
cuarlO do Ceará sem ter em conta o contexto no qual esse se
tor está inserido. O Brasil, como um todo, constitui um pa1s
capitalista dependente, o que implica que forma parte de um
dos termos imanentes ã realidade histõrica atual do modo de
produção capitalista, "Su situaciõn de dependencia no define
categorias, s ô l o las ordena". (LABARCA, 1980, 17) O que sign..!.
fica que no Brasil, as categorias prõprias do sistema de pr~
dução capitalista tomam formas particulares, pela sua condi
ção de sociedade dependente, mas essas formas particulares es
tão referidas ao sistema como totalidade.

Ano a ano, cresce a dependência externa, aumentan
.•.do a racha que separa os palses desenvolvidos dos subdesenvol

vidos.
"Frequentemente os pa1ses pequenos e os pa1ses em



desenvolvimento sao obrigados, para receber credi
tos externos a fim de satisfazer necessidades ali
mentares ou de energia, acondicionar
ditos a po11ticas que muitas vezes são
a seu interesse pessoal ou dos setores
rios de sua popu1ação". (CHONCHOL, 1983,8)

esses cre
contrãrias

maioritã

-Com maior realismo, poderia afirmar-se que os cre
ditos externos visam cada vez mais obter recursos para pagar
juros e serviços da dlvida e não tanto satisfazer necessida
des alimentares. A carência de alimentos bãsicos, origina-se
em po11ticas econômicas que procuram cumprir com esses com
promissos financeiros internacionais. Uma produção agrlco1a
orientada para a exportação ou a questão energetica, faz com
que faltem cereais no Brasil (a porcentagem de importação s~
bre consumo era 4 em 1969 e aumentou para 21 em 1978) ou fal
tem alimentos nas cidades (a disponibilidade de alimentos
por habitante urbano diminuiu 13% entre 1970 e 1980). ( CHON
CHOL, 1983, 9)

Nesse contexto se encontra o setor agropecuãrio,
vinculado com o restante da economia nacional e contribuindo
no processo de acumulação ampliada do capital, seja direta
mente pelas formas de apropriação dos seus excedentes; seja
atraves de mecanismos de transferências da riqueza gerada no
setor, tanto intersetoriais, como interregionais ou interna
cionais. O Estado como instituição polltica controlada heg~
monicamente pela classe econômica dominante, procura orien
tar o setor agrãrio em função de objetivos predeterminados,
atraves do planejamento e a administração, No Brasil, hoje,
os objetivos definidos para a agricultura podem resumir-se
assim:

, "produzir para exportar 11 ("0 Brasil necessita
dupl icar, a medio prazo, o valor de suas expo.!::.
tações e boa parte desse incremento deverã ser
aportado pelos produtos agropecuãrios". (COA
GRI, 1983,8)
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"produzir alimentos baratos para o mercado in
terno" (as politicas de estabilização econômi
ca, de "redução da pobreza", de diminuição das
"tensões sociais" dependem da possibilidade de
reduzir os custos de alimentação nos orçame~
tos familiares) •

. "produzir energia" (as fontes substitutas de
energia utilizadas para diminuir as import~
çoes de petróleo, têm origem no setor aqrlco la) .

A estes três grandes objetivos, agrega-se ainda
um quarto objetivo: "1 iberar mão-de-obra para a cidade" (STl
DILE, 1984, 38), para abaratar os salãrios pagos pela indus
tria. O discurso oficial "enuncia" precisamente o contrãrio:
"fixar o homem no campo", como objetivo de seus planos para
a Agricultura. Poderia questionar-se a liberação de mão-de-
-obra, nos niveis atingidos hoje não se constitui mais em um
problema para as classes dominantes do que em uma aspiração.
A pressão dos desempregados nas cidades e a falta de traba
lhadores no campo, parece gerar mais bem politicas de freio
para as migrações do campo para a cidade.

Porem, esses objetivos "formulados" pelos Planos
de Governo, sofrem acomodações e distorções que refletem as
contradições internas dos representantes das diferentes fra
ções ou segmentos do Capital. (LEWIN, s/data, 4). Como o blo
co de poder varia sua constituição de reglao em reglao, _ a
sintaxe de s se s--o bj e t t'vo s -"nacionaisll tem diferentes-versões.-- ~
Os instrumentos que o Governo utiliza para atingir esses obj~
tivos (politica fundiãria, credito, fixação de preços, infr~
estrutura bãsica, impostos, orientação tecnolõgica) atuam de
modo diferente nas diversas regiões, em decorrência -das in
terferências do poder local.

A agropecuãria no Cearã

GRAZIANO DA SILVA afirma: "Não se pode hoje, po..!:



tanto, falar senao abstratamente numa "agricultura brasilei
ra" de modo q e r a l " (1981,34). Depois de 1960, a agricultura
brasileira "mostrou um claro processo de diferenciação em
três grandes regiões" (id., 34): O Centro-Sul, o Nordeste e
a Amazônia. Para os objetivos deste trabalho, interessa fun
damentalmente a região Nordeste e, em especial, o Estado do
Ceara. Esse e o contexto imediato da ação dos tecnicos agri
colas. t verdade que os grandes objetivos estabelecidos para
a agricultura brasileira, a partir da decada de sessenta tem
vigência no Nordeste, mas assumem características especIfi
cas, derivadas do contexto imediato onde se procura atingl-
-los. A seguir sera analisada a situação da agricultura no
Ceara e a ação dos programas do Governo que interferem no
seu desenvolvimento, com referências constantes à situação
da Região Nordeste e do paIs como um todo.

A agricultura no Ceara desempenha um papel impo~
tante tanto pela sua contribuição ã renda interna do Estado,
como pela participação no emprego da população. O Ceara inte
grou-se ã economia nacional atraves da pecuaria como apoio ã
produção açucareira de Pernambuco, No fim do seculo XVIII,
assume importância o algodão, compatibilizado com a pecuarla,
e complementado por uma agricultura de subsistência.

Atualmente predomina na agropecuaria cearense a
lavoura, com destaque para o algodão responsavel por 45% do
valor da produção em 1973, seguido de outros oito produtos,
que contribuem com 47%: feijão, banana, milho, mandioca, ca
na -d e - a ç u c a r, caj u, m am o na e a r r o z , Em q u a n to ã p e c u a r ia, p r~
domina o gado bovino, com a maior contribuição ã produção do
Estado, seguido pela exploração avícola. A Extrativa Vegetal
se concentra em uns poucos produtos (cera de carnauba, cast~
nha de caju e babaçu) e a pesca representa aproximadamente 5%
da renda agrIcola do Estado,

A produção agrícola no Ceara realiza-se atraves
de variados sistemas de produção como estrategia para res
guardar os investimentos das irregularidades cl í mà t i c a s, obter



os alimentos necessários para a familia e minimizar os cus
tos de implantação da cultura principal. Porem, fi causa pr~
dominante e o interesse dos proprietários em culturas com
rendimento mais estável (como o algodão) e na pecuária. Esse
interesse aparece claro quando se comprova que mais de 80%
do algodão do Estado provem do agricultor sem terra, em sis
tema de parceria. (CEARA, CEPA, 1979a)

Segundo os dados do Censo Agropecuãrio de 1975,as
grandes propriedades destinam-se a produzir os produtos mais
rentãveis (ver tabela 1). E a organização da produção que c~
racteriza o Nordeste: o complexo algodão-pecuãria- subsist~~
cia. Comparando as informações dos censos de 1975 e 1980, b~
serva-se que as áreas de lavoura diminuem e se incrementam
as destinadas ã pecuãria.

Quanto aos recursos naturais, 57% da superfrcie
do Estado e sertão e o clima se caracteriza pela alternãncia
de periodos chuvosos e perlodos de seca. Os solos apresentam
diferentes graus de aptidão naturais para o uso agricola, se
gundo o sistema de manejo. No sistema primitivo, tratando-se
de culturas de ciclo curto, 12% dos solos podem considerar-se
com aptidão regular, o que significa que "apresentam limita
ções moderadas para uma produção uniforme das culturas clima
ticamente adaptadas"; num sistema de manejo desenvolvido, sem
irrigação, 2% podem classificar-se como bons, com limitações
nulas ou ligeiras e 35% como regulares. Para as culturas de
ciclo longo, superior a dois anos, em ambos os tipos de mane
jo, a maior parte dos solos deve considerar-se inapta (70% e
68% respectivamente). (CEARA, CEPA, 1979a, 15-32)

A população do Estado e de 5 milhões e 300 mil pe~
soas (IBGE, 1980), das quais apenas 46,8% estão radicadas na
zona rural. No periodo entre os censos de 1970 e 1980, a pop~
lação rural teve uma taxa de crescimento negativa, passando a
predominar a população urbana, que aumentou de 40,5% para 53,2%
(ver Tabela 2). A impossibilidade de continuar trabalhando na
zona rural e a esperança de melhorar as suas condições de vi



da, leva a grande massa de agricultores a se deslocarem para
outras ãreas rurais fora do Estado ou para as cidades.Os gra~
des proprietãrios contribuem para esse processo de expulsão
- mais do que de migração,- impondo restrições a permanência
dos minifundistas e parceiros na zona rural. Em 1975, os pr~
prietãrios de 1.000 ha e mais, empregavam apenas 2%do pessoal
ocupado na agropecuarla, e em 1980, 2,5%. De um total de 8
pessoas ocupadas em 1975, cada mil hectares, esse grupo de
proprietãrios passou a ocupar 11 em 1980. O fato de utilizar
as suas terras para pecuária, ajuda essa migração; a agricul
tura ocupa 12 pessoas cada 100 ha e a pecuãria, apenas 5.(Ce~
sos agropecuários de 1975 e 1980). Apesar disso, a pecuária e
a atividade mais favorecida pelo credito oficial. No perlodo
78/79, absorveu 66% do total destinado às atividades agropec~
ãrias. (CEARA/SEPLAN, 1980,41)

De fato, o processo de capitalização da agricult~
ra devia facilitar essas migrações na estrategia desenvolvi
mentista:

" em muitos palses se poderia aumentar a prod~
ção agrlcola se fosse diminulda a população rural
e aumentado o tamanho dos tratos de terra .•. o ex
cesso de mão-de-obra nas zonas rurais converte-se
num verdadeiro obstáculo para o crescimento da
produção agrlcola ... " (HARBISON, 1974,156)
Essa população rural luta para se manter morando

no campo e está ao mesmo tempo carente ;de serviços fundame~
tais, como saude e educação. Poderia ser definida com as pal~
vras de SOLARI: "Son Io s que estãn en la Sociedad, pero que
en sentido prõpio no forman parte de ella". (1973,35) Apenas
como exemplo do nlvel de JIlarginalização, ê interessante ana1i
sar algumas informações dos ultimos Censos Demográficos sobre
educação em 1980: dojs terços da população rural não sabe ler
nem escrever; das pessoas que estudam ou têm curso completo
(18,7% do total), apenas 8 de cada 100, ultrapassaram as se
ries iniciais do primeiro grau. E essa situação e relativamen



te estavel. Entre 1970 e 1980, as pessoas alfabetizadas no
Ceara aumentaram 58% e dessa percentagem, sã 9,6% correspoQ
de à zona rural. (Ver Tabelas 3 e 4)

Dentro dessa população, desde o ponto de vista de
sua inserção no processo produtivo, podem-se diferenciar p~
10 menos três setores:

1. Os que não produzem, incluindo neste setor os
proprietarios de terra, grandes ou pequenos, que conside
ram a terra como "r e s e r-v a de v a lo r " ou mêdio para «a ce d e r
ao credito barato e obter beneflcios fiscais; os proprietE
rios que entregam suas terras em arrendamento ou parceria e
os intermediarios ou representantes do capital mercantil que
compram produtos para vendê-los às empresas distribuidoras,
industrializadoras ou exportadoras. De fato, os propriet~
rios que entregam a terra em parceria, vão se tornando in
termediarios:

110 proprietario tende a nao ser mais um proprietE
rio agrlcola para tornar-se um comerciante inter
me d i â r i o , um "a t r a ve s s a d o r " •.• a propriedade da
terra permite que o proprietario se torne tambem
agente comercial dos parceiros. 11 (GRAZIANO DA
SILVA, 1980, 123)
2. Os p r o d u to r e s, -i n c 1 u i n d o a sem p r e s a s a 9 r o P e c u a

rias, os produtores medios e grandes e os pequenos agricul
tores ou~proprietarios, posseiros e_rendeiros de pequenas
parcelas. Entre os produtores grandes, MULLER diferencia,
a i nda, a b u r 9 ue s ia- a9~ a r ia, co m sua b a s e p r o d u t ivai n d u s t r-..:!..-_
a 1 i z a d a e o r 9 a n i zad a a n1v e 1 i n s t itu c io na 1 , da o 1 i9 a r qui a
rural, como uma fração mais tradicional (MULLER,1982, 50).

3. Os trabalhadores rurais, que vivem da renda de
sua força de trabalho-e residem nas perifer~as das pequena~
cidades do interior do Estado~-São agricultores-completameQ
te expropriados dos meios de produção e obrigados a se ass~
lariar, As principais características dessellassalariamentoll
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sao: a descontinuidade e os baixos sa1ãrios. (FLOOD & TOBIN
1978, 72-73)

o censo agropecuãrio de 1980,
ma quantitativo de estrutura agrãria no

-cimentos com area total de menos de 200 ha, representam 95,5%
do total e ocupam 47,7% da ãrea explorada do Estado. No ou
tro extremo, os estabelecimentos com ãrea total de 200 Ha e
mais, representam 4,4% e ocupam o restante 52,3% das terras
(Ver Tabela n9 5). t dificil diferenciar, utilizando os da
dos do IBGE, a burguesia aq r àr i a da oligarquia nural,os prE.
dutores dos agentes improdutivos.

oferece um
Cearã. Os

panor~
estabele

As informações do INCRA (1976), permitem uma vi
sao mais completa, classificando os estabelecimentos por ca
tegoria.

CATEGORIA IMOVEIS ÁREA

Minifundio 77,5 21,4
Empresa Rural 1 ,4 6,4
Latinfundios 21 ,1 69,5

(Ver dados na tabela 7 )
Analisando os dados dos censos agropecuãrios des

de 1970 (Ver tabela 5), comprova-se que a situação quase não
se modifica; as taxas de crescimento e diminuição .a àc sup~
ram 0,1. Apesar dos programas de d e s e nvo l vi nie n t o rural, '-a
estrutura fundiãria do Estado permanece invariável. Na tab~
la 6, pode observar-se que o numero de proprietários aumen
ta levemente, porem não se modifica a participação dos dif~
rentes grupos, nem no total de estabelecimentos nem quanto
ã área ocupada. Tanto em 1975, como em 1980, os pequenos
proprietários (menos de 100 ha) representam 80% do total de
estabelecimentos e ocupam 30,7% da ãrea; e os grandes (de
100 ha e mais), sendo apenas 0,6% dos estabelecimentos de
têm 22% da área. Observa-se uma diminuição no total de esta



belecimentos e na área) dos parceiros e ocupantes, concen
trado especialmente nos grupos de área total menor de 100ha
e um aumento dos arrendatários. Essas variações parecem in
dicar uma "regularização" da situação dos pequenos propri~
tários que contribuem mais a consolidar do que a modificar
a situação fundiária.

Os censos demográficos oferecem tambem alguma in
formação sobre os diferentes grupos de agricultores. Comp~
rando a posição na ocupação d~ população economicamente at~
va do setor "Agricultura, pecuária, silviculttlna, extração
vegetal, caça e pesca" nos censos de 1970 e 1980,observa-se
que aumentam os empregadores (25%) e os empregados(90%),que
representariam os trabalhadores puros e os grandes e medios
proprietários. Os conta prõpria e os p a r-c e i ro srd í m i nuem t 8%
e 24 % r e sp e c t iv am e nte), o que s ig n if i c a uma ex p u ijl são da
área rural dos pequenos produtores, De fato, o total da PEA
do setor primário teve uma taxa de crescimento negativa, da
ordem de -0.105. (Ver tabela 8)

Os pequenos produtores; economia campesina do Ceará

O grupo majoritário na estrutura agrária do Esta
do e um dos pequenos produtores ou "campesinado", constitui
do por minifundistas e arrendatários, parceiros ou ocupa~
tes de pequenas parcelas, inferiores ao mõdulo rural. Na 1~
teratura sobre o problema agrário, este grupo aparece defin~
do pelo modo de produção familiar (SHANIN, 1980,52) a util~
zação de uma tecno1ogia rudimentar e a policultura (PEREIRA
DE QUEIROZ, 1976), Para Galeski, e o ca~áter dual o que me
lhor definiria a economia campesina: funciona ao mesmo tem
po como "empresa", gerando valores de câmbio e, como eco
nomia domestica, produzindo valores de uso.(FUNES, 1979,9),
FOSTE R e KROEBER~ enfatizam a ~ituação de dependencia econ5
mica e po11tica, como característas que define o campesino.
(FLOOD & TOBIN, 1978)

Segundo o censo demográfico de 1980, esse grupolr.~



presenta 49% da' PEA do setor pri~ârio. Se se considera ain
da aos familiares não remunerados que constituem a força de
trabalho na economia campesina, a percentagem ascede a 65%.
(Ver tabela 8) Do total de imóveis rurais cadastrados pelo
INCRA em 1976, representam 77,5%, ocupando apenas 25% da
area explorada do Estado. (Ver tabela 7) Considerando inclu
Idos nesta categoria os estabelecimentos com ârea total de
menos de 100 ha, o censo agropecuârio de 1980, nos informa
que 68% são proprietârios minifundistas, 12,5% ocupantes,
11,5% arrendatârios e 8% parceiros. Porem, essa proporção de
proprietârios não reflete a realidade, porque inclui pequ~
nas propriedades destinadas ao lazer, na periferia das cid~
des, cujos titulares são da pequena burguesia urbana ou fun
cionârios publicos.

o valor da renda que obtem esses pequenos produt~
res não supera em geral os dois salârios mInimos. As infor
mações dos Censos Demogrâficos sobre rendimento mensal das
pessoas economicamente ativas ocupadas na agropecuâria (Ver
tabela 9), mostram que, em 1970, 91% dessas pessoas, apur~
va ate meio salârio mInimo por mês. Em 1980, a situação p~
rece ter melhorado: 57% obtem um rendimento de ate meio sa
lârio mInimo e 32% entre meio e um salârio mInimo. Embora
para saber se a melhoria e real, deveria analisar-se o que
representa o salârio nos dois momentos, porque o fato de
mais pessoas alcançarem esse mInimo, pode estar indicando
apenas uma deterioração dos ni v e i s salariais em geral.

A utilização da terra e tambem mais intensa neste
grupo. Segundo informações do INCRA para 1976, apenas 25%
da ârea aproveitâvel e não explorada pertence aos minifun
dios, enquanto que os latifundios dão conta de 73% dessa
ârea. A utilização de terras como pastagens e matas natu
rais, que não exigem praticamente nenhum trabalho, somada
ãs terras produtivas não utilizadas, representa 75,9% da
ârea ocupada pelos estabelecimentos com ârea total de 100ha
e mais, segundo dados do Censo Agropecuârio de 1980. Na ta
bela 7 observa-se, que, em media, um minifundio não explora

I....
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5 ha da area aproveitãvel; no caso dos latifundios essa me
dia aumenta para 54 ha.

A economia campesina e responsãvel tambem pela
maior parte da população economicamente ativa do setor. O
Censo Agropecuário de 1980 informa que 80% do pessoal ocup~

-do no setor se encontrava nos estabelecimentos de area to
tal menor de 100 ha. Desse total, a maioria era respons~
vel do estabelecimento e membros não remunerados da famllia
(75%), mas tambem, a maior parte dos empregados permanentes
e temporários correspondiam a esse grupo de área. A pequena
propriedade dava conta de 56,45% do total de empregados pe~
manentes e de 67,7% dos empregados transitórios, embora na
data do censo apenas 18% desses estabelecimentos tinham pe~
soal contratado. Numa propriedade de menos de 100 ha traba
lham 22 pessoas e numa de 1000 e mais, apenas 11. (Ver tabe
la 10).

Quanto ao valor da produção em 1980, o valor me
dio por ha alcançava Cr$ 2.817,1 para a produção vegetal e
Cr$ 1.863,1 para a animal. Entretanto nos estabelecimentos
de 1000 ha e mais esses valores chegavam apenas a Cr$ 530,9
e Cr$ 397,8 respectivamente. Os estabelecimentos com menos
de 200 ha de área total davam conta de 71% da produção ani
mal e de 77% da vegetal. Se se considera por exemplo o caso
do algodão, uma das culturas mais importantes para o Estado,
esses estabelecimentos representavam em 1980 58,4% do total
da ãrea destinada a algodão arbóreo e 76,4% do total prod~
zido, o que equivaleu a 63.810 tono Da área destinada a cul
tura do feijão e da mandioca, representavam mais de 60~ Co~
siderando a pecuãria, destinavam a criação de bovinos a me~
ma quantidade de hectares que os estabelecimentos de 1000 ha
e mais 31%. Esses dados evidenciam a importãncia da produ
ção deste setor, não apenas no que se refere a produção de
alimentos, como comumente se afirma.

O destino dessa produção está fortemente condicio
nado pelas limitações econômicas e pollticas que caracteri
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zam a produção campesina , especialmente as dificuldades p~
ra aceder a terra na quantidade e qualidade necessárias.
64% da produção de algodão arbõreo em caroço, 53% da de al
godão arbõreo e 83% da parte da produção de feijão comerci~
lizada, ~ entregue a intermediãrios, segundo informa o Cen
so Agropecuário de 1980. Um agricultor de Rio Grande do Nor
te afirmou em um encontro com as Federações de Trabalhado
res Agricolas, organizado por um Subgrupo de trabalho do
Projeto Nordeste:

"Quando colhe, primeiro, tem que pagar a parceria;
depois, transportar para CIBRAZEN, e lã tem que
pagar taxas e mais taxas. r preferivel vender 10
go para o intermediário. Depois teve o caso da
produção de feijão. Os produtores entregaram ã
cooperativa 700 toneladas de feijão. Mal armaze
nado, o feijão apodreceu todinho ..• E dificil a
comercialização quanto tem um n~mero grande de
parceiro e rendeiro. Os patrões sõ arrendam a
terra se o agricultor vender a ele sua produção
••• O dono da terra sõ compra o algodão ele mes
mo pesando, e na sua balança. O trabalhador pr~
cura resistir, armazenando em sua casa". ( PROJE
TO NORDESTE, 1983, 6)

Parte importante dos produtos destinam-se ã sobre
viv~ncia da familia, comercializando-se Um excedente que
resulta da redução do consumo e da extensão da jornada de
trabalho at~ se constituir em uma aut~ntica auto-exploração.
C ad a vez ~ m a i s di f'-c i 1 p a r a os c am p e s inos r e t e rem.~essa p a r te
de sobreviv~ncia, que são obrigados tamb~m a vender e com
prar logo, fora da ~poca da safra, por um preço bem maior,
Um testemunho dessa exploração ~ o seguinte texto de um cam
pon~s do Ceará:

"Durante o tempo que nao temos safra, trabalhamos
com fome. Para muitos, a roça ~ distante, sai de
casa de madrugada e chega ã noite, Muitos levam
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so ãgua para tomar e muitas vezes nao deixa nada
em casa, Quando chega, não encontra nada. No ou
tro dia sai cedo de no vo ";." (LIMA, 1980, 15-16)
A dependência econômica do camponês, sua subordi

nação ao fazendeiro, ao capital industrial e mercanti~, aos
coroneis, se manifesta nos mecanismos de retenção da renda
por ele gerada, Em um estudo sobre o funcionamento no Estado
desses mecanismos de apropriação da renda dos pequenos prod~
tores (FERREIRA LH1A et a li i , 1978), analisam-se os seguintes:

'-
IIApropriação de renda atraves do uso da terra".(:on
tratos de parceria que visam utilizar o trabalho
do parceiro para desmatamento e preparo da terra,
que logo o proprietãrio uti1izarã para expandir o
que ele considera sua exploração principal; va10
rização do imove1 incorporando fertilizantes nos
solos).
IIApropriação de renda pela utilização de mão-de
obra do parceirolll,1tilização da mão-de-obra do pa~
ceiro para os tratos culturais da exploração pri~
cipal, prestações de dias de serviço obrigatórios,
sem remuneraçao ou com uma diãria inferior ã vi
gente na ár e a , e t c , )
IIApropriação da renda atraves do creditoll ( forne
cimento de gêneros ou insumos e adiantamentos em
dinheiro aos parceiros e minifundistas,uti1izando
recursos propr;os ou financiamentos da rede bancã
ria oficial).
IIApropriação da renda pelo produtoll (partilha do
produto na parceria, com percentuais variãveis se
gundo o produto, mas sempre pcr~ cima dos determi
nados pelo Estatuto da Terra; pagamento em esp~
cie do beneficiamento de alguns produtos, entrega
compulsoria da parte do produto pertencente ao
parceiro).



De fato, todas essas formas de apropriação de ren
da, implicam um desrespeito flagrante às normas legais esta
belecidas pelo Estatuto da Terra. Continuam vigentes normas
tradicionais que constituem uma permanente violação dos di
reitos mlnimos e oficialmente reconhecidos dos parceiros.
(Ver GRAZIANO DA SILVA, 1980,118-127) Porem, o agricultor e~
t~ indefeso diante dessa situação, porque necessita da terr~

"Se o rendeiro puxar para a lei, eles não arren
dam a terra. E ninguem vai lhe obrigar, pois j~
existem muitos que nao arrendam mais mata". (LIMA
1980, 17)
Comparando os dados dos censos agropecu~rios do

Estado, de 1975 a 1980, observa-se de fato uma diminuição na
quantidade de parceiros nos estabelecimentos de 100 ha e mais
de ~rea total, da ordem de 37,3% e simultaneamente aumenta o
percentual da ~rea que esses estabelecimentos destinam à p~
cu~ria, em 36,7%. O total de estabelecimentos a cargo de pa~
ceiros diminui tambem, em torno de 33%. Não obstante, o pr~
priet~rio obtem um significativo beneflcio dos parceiros, p~
10 qual só prescindir~ deles se as tensões sociais aumentas
sem acima do toler~vel. Apenas como um dado bem ilustrativo
desse "s t q n i f i ca t tvd.beneffctoY. alem dos mencionados como me
c a n ismos d e a p ro p r iaç ão d e r e n da, e int e re s sa n t e uma; itifof'l])aÇ.~

cobitda.dáTIPA:alguns p r-op r i e t á r i o s obtêm dos parceiros,em pr~
dutos, o equivalente a 350% do valor da terra cedida.(pesqu~
sa realizada pelo engenheiro agrônomo Amilcar Moreira de Az~
vedo). Os órgãos financeiros oficiais apoiam indiretamente
essa exploração: em 1980, 89% do financiamento para ativida
des agropecu~rias, provinha do Estado e estava assim distri
bUldo; 53% do total financ~ado foi destinado a 89% de estabe
lecimentos, com uma ~rea total menor de 200 ha; o restante,
47%, a 11% de produtores, proprietãrios de imóveis de 200ha
e mais.

Os campesinos sao obrigados a ajustar-se a um me~
cado crescentemente desfavorãvel, com preços determinados a
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nlvel dos grandes produtores";
lias preços dos produtos agrlcolas sao determina
dos por um nlvel de custos de produção que não i~
clui os fertilizantes, etc, porqu8 terras virgens
de alta fertilidade natural são continuamente in
corporadas ã produção, Deste modo, as terras que
exigem aplicação de fertilizantes, tendem a ser
abandonadas pela agricultura capitalista,reverte~
do, portanto, ã economia de subsistência"(SINGER,
1979,90).

Para o caso do Cearã, ficam tambem as piores ter
ras do ponto de vista da lozalização - em zona de pouca chu
va e afastada das fontes d1ãgua - para essa agricultura de
subsistência. Mas tambem, os fazendeiros e a agricultura ca
pitalista utiliza, como jã se mencionou, a mão-de-obra dos
camponeses para tratar e melhorar as terras e, atraves dos
planos de emergência, construir obras de irrigação.

Aceder ãs terras, e pois uma condição fundamental
para a reprodução dos "c amp e s i no s !". E esse acesso estã t e c h a
do pelos fazendeiros, pelos capitais que entram no setor pr~
mario criando "emp r e s a s " e pela transformação da terra em
equivalente de capital. Os jovens devem preparar-se para mi
grar ãs zonas urbanas, ou ficar trabalhando no estab~~ecime~
to com uma produtividade cada vez menor e em situação de d~
semprego disfarçado, ou exigir segundo as regras da herança,
a fragmentação da pequena propriedade. Na medida que os cam
poneses não podem acumular e transferem constantemente o va
1o r que p r o du z em a ou t r o s g ru p o s so c ia is, e s tão ca d a vez ma is
impossibilitados de adquirir a terra, que o seu próprio tra
balho valoriza. (MOREIRA, 1981, 52-54)

Os projetos oficiais que tentam modificar essa si
tuação atraves da ação fundiãria, não têm conseguido ate o
momento, resultados significativos. Pode afirmar-se que se
limitaram a financiar aos agricultores a compra das terras
que os fazendeiros desocupavam "seletivamente", em busca de



colocar seus capitais no sistema financeiro. No encontro do
subgrupo "Ação Fundiãria" do Projeto Nordeste com as Federa
ções de Trabalhadores Rurais, um agricultor de Pernambuco
afirmou:

IIE d i f i c i l encontrar um t e c n i c o que se identifi
que com o pequeno produtor. O tecnico alicia o p~
queno produtor. Quando se fala em entregar a ter
ra, entrega-se um pedaço de terra no lugar pior,
para desmoralizar a gente". (PROJETO NORDESTE,1983
2)

CARNEIRO,(1982),considera algumas das trajetórias
posslveis dos pequenos produtores. A primeira seria um pau1~
tino e constante empobrecimento ate a extinção total e o po~
terior traslado às periferias urbanas. A diminuição da pop~
lação rural do Estado, em z e rmo s relativos, entre os anos 1970
e 1980, e um testemunho desta trajetória. A segunda possibl
lidade e o assalariamento parcial. Vãrias anãlises da estru
tura de classes no campo, referem-se aos campesinos como um
setor em transição à categoria de assalariado. Na verdade, a
grande maioria deles e ao mesmo tempo, conta própria, empr~
gador e empregado, o que implica na existencia de importante~
contradições.

A Cultura "Camponesa"

A economia de subsistencia não e apenas uma"rese.!::.
va latente", a partir da qual o capital possa produzir novos
contingentes de força de traba~ho,mas tambem força imediata
de mão-de-obra para os fazendeiros e as empresas rurais. Um
contingente populacional cada vez maior obrigado a viver em
uma base territorial eXlgua, resulta em uma oferta de traba
lhadores às empresas capitalistas, por salãrios que apenas
garantam o "complemento" necessãrio para reprodução fisioló
gica de sua força de trabalho. (SINGER, 1979, 92-95) Da; a
importância de uma "expropriação" parcial, ate de uma resti

11 1:



tuição limitada da terra para manter essa fonte de mao - de-
obra na região:

"Fixar populações em unidades de subsistência" e
muitas vezes estimulado pelas empresas capitali~
tas ... para que aquelas unidades funcionem como
viveiros de trabalhadores .. ," Deste modo,. elas
"têm condições de controlar a oferta (em geral sa
zonal para a agropecuária) e o preço da força de
trabalho". (SINGER, 1979, 92)
Aliás, as terras cedidas são as de menor qualid~

de, o que e um modo de diminuir o custo de reprodução da mão
-de-obra. Essa combinação, em palavras de SINGER, de econo
mia de subsistência com produção para o mercado, e uma situa
ção comum no Nordeste, como já foi analisado. Por isso, qua~
do corre perigo de ruir, como foi o caso da longa estiagem
passada, as classes dominantes lançam mão de "programas esp~
ciais". Em 1983, por exemplo, o programa "Bolsões da Seca"
manteve nas zonas rurais 906,000 pessoas com apenas um pe~
centual do salário minimo (aproximadamente 30% em novembro),
trabalhando nas grandes propriedades, Era um excelente meca
nismo para manter a posição dependente do camponês nas rela
ções de produção, ate que a situação climática melhorasse,

A terceira e ultima trajetõria sugerida por CAR
NEIRO,(l982),e que os campesinos passem a produzir fundamen
talmente para o mercado - abandonando a policultura - e se
tecnifiquem por imposição dos intermediários capitalistas, A
adoção dos "pacotes tecnolõgicos" das modernas t nd iis a r i a s
agricolas, elevará os custos de produção do pequeno produtor,
obrigando-o a endividar-se cada vez mais. De fato, se trans
formam em verdadeiros "trabalhadores a domicilio",( MULLER,
1982, 55-56) A agência empregadora não está obrigada a remu
nerar todo o tempo de trabalho gasto na produção, nem assume
os riscos; alem do mais,

"a acumulação na produção por contrato, e
aparente do que real, Em ultima instância,

mais
-e o
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setor financeiro ou a própria agência controlado
ra, quem detem a posse real daqueles instrumentos
de trabalho, instalações e insumos que formam o
processo 'i nd u s t r i a l i z ad o de produzir". (DAL-ROSSO
& SALIM, 1980, 13)

r necessário tambem levar em conta que existem
,;f o rmas de pe n sa r" a v idas o c ia 1 (e c o n Ô m ica, po 11t ica , c ul
tural) e a inserção nela, própria dos campesinos. (A cult~
ra ... 1982, 35) Essas formas constituem o que se chama cul
tura e são um conjunto de modos de fazer, ser, interagir e
ver a realidade, produzidos socialmente e que dão um sentido
e uma direção ã vida social do grupo. Essa cultura deve es
tender-se ao mesmo tempo como produto e como processo; em ca
da ação social concreta e absorvida, reavivada e reformulada.
r comum que essa cultura dos pequenos produtores esteja ca
racteri zada apenas "negati vamente", como 1evando "somente
coisas de não" (JO,i'l;OCABRAL DE ~·1ELO NETO, em "Morte e .Vida
d e Se ver i na ~'} .

Por exemplo, se afirma que os campesinos sao "re
sistentes" a toda inovação. Porem, alguns autores consideram
essa resistência como um mecanismo de defesa do agricultor
que visa conservar a identidade cultural do grupo diante de
propostas extremas de mudança. O " temor a arriscar"pode ser,
na realidade, uma avaliação racional dos seus recursos e po~
sibilidade reais. As inovações induzidas pelos tecnicos, des
conhecem quase sempre, a existência ou a validade da tecnolo
gia própria do campesino, evidenciada no controle que eles
têm sobre suas condições materiais de existência. O seguinte
depoimento de um trabalhador rural no encontro organizado p~
10 Projeto Nordeste, demonstra que os agricultores são cons
cientes dessa situação:

"Antes de conhecermos a Extensão Rural, tlnhamos
sempre muita produção, obtida do nosso trabalho e
apenas com nossas foices, machados e enxadas. E
ela se elevava, de um ano para o outro. Depois de



feito, o escritôrio passou a haver diminuição da
produção. E tem recebido orientação do tecnico; a
questão da semente melhorada deu e preóuIzo para
o agricultor. O tecnico deve respeitar a experie~
cia dos agricultores, no campo .•. Estudante nao
tem muita experiência que venha trazer mudança
tecnolôgica. Cada dia que se passa, aumenta mais
a pobreza absoluta. Muitos elementos hoje, nao
acreditam mais na extensão rural em razão destes
p re j ui z o s ", (PROJETO NORDESTE, 1983, 2)
~"uitas vezes, o que se qualifica como" irraciona

lidade((do camponês, como "idiotia" (SOARES & COLLINS,209),
são comportamentos que se constituem em obstãculo para os
agentes externos de mudança atingirem os seus objetivos.São
situações em que o campesino chega a dizer: "Ate aqui você
sabe; daqui pra lã eu sei mais do que você". (PROJETO NOR
DESTE, 1983,2) Mas, a resistência mais dura de vencer e a
do t e c n i co , que acha que o saber do qual se apropriou e mais
racional que a forma de agir dos agricultores.

As Políticas Agrárias. Estado e Classe Dominante

Neste contexto interfere o Estado, controlado p~
los grupos economicamente dominantes, procurando "ordenar"
no seu benefIcio os recursos da sociedade. Com esse objet~
vo e utilizado o planejamento: trata-se de introduzir na
atividade econômica, a racional idade própria dos setores do
minantes, permitindo que a acumulação se processe sem imp~
dimentos e controlando as posslveis reações, a nIvel ecoriô
mico ou polltico, de outros setores subordinados.

Porem, uma anãlise do planejamento como instnumen
to polltico, vai alem dos textos dos planos, que apenas re
presentam o nlvel do discurso, O que se fala e apenas uma
parte da realidade, uma imagem deformada dessa mesma reall
dade que se incorpora a ela e ajuda a comprendê-la,Desconh~
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cer a função do discurso como parte da realidade e tomá-lo
"pela" realidade, leva a análises erradas. O verdadeiro pl~
no se apreende na dinâmica social, nos conflitos que se crl
am a partir dos avanços e dos recuos dos diferentes setores,
a ni v e l i ntra ou i nterregional, "enquanto espaço de p ro du
ç ao, a cum u 1aç ã o e 1 o c u s d e p od e r ". (LElH N, s /d a ta, 1 1 )

Assim, os objetivos declarados dos programas de
desenvolvimento rural, apesar âs vezes, dos t~cnicos envol
vidos na sua elaboração e execução, têm uma função apenas
declarativa:

11 desenvolvimento humanizado, o homem como
meta, a educação para todos como forma de dis
tribuição de renda, etc., são projeções da cara
da nação que não existe, mas que para consoli
dar sua face verdadeira são tão importantes co
mo reais, como aspiração, como ilusão e como
função social". (CARDOSO, 1975, 196)

O prõprio agric~ltor começa já a ter consciên
cia dessa realidade. No encontro organizado pelo PROJETO NOR
DESTE com as Federações de Trabalhadores Rurais, um prod~
tor de Pernambuco, afirmou:

"Reconheço as boas intenções do Projeto Nordes
te. O caso e que, inicialmente, se coloca o be
neflcio dos trabalhadores. Depois, beneficia
mesmo ~ a classe latifundiária". (PROJETO NOROES_
TE, 1983,0

Em geral, o desenvolvimento rural identifica-se
com o desenvolvimento agrlcala, como afirma Jacques Chon
chol, vê a agricultura apenas como fonte de produção de ma
terias primas para a exportação, visando a produção de divi
sas, ou para a agroindustria interna, orientada para o con
sumo das classes medias e altas da cidade. De fato, a visão
do desenvolvimento rural, pode resumir-se na seguinte frase:

"um espaço subordinado que deve adaptar-se as



transformações do espaço urbano e às modifica
ções das demandas comerciais provenientes das
flutuações do mercado mu nd i a l ", (CONCHOL, 1983,
1 O )

Os objetivos dos programas de desenvolvimento ru
ral no Nordeste, foram sempre subordinados a um movimento
mais amplo cuja finalidade ultima era fortalecer a burgu~
sia industrial, convertendo-a em s5cio aliado ao grupo :Ce~
tro-Sul. Por isso, o planejamento no Nordeste está "v í nc u la
do à capacidade do Estado Brasileiro de transformarll em ca
pital, sob o controle da burguesia industrial, parte dos im
postos arrecadados e do dinheiro solicitado como empr~stimo
para qualquer objetivo. (LEWIN, s/data, 11) E e s se vc a p i t a l "
seria colocado a serviço da "homogeneização" das formas do
minantes de acumulação e da integração do mercado nacional.

Essa estrat~gia industrialistada SUDENE, justl
ficava~se na necessidade de beneficiar os produtos a nIvel
da região, de criar empregos, adotando uma tecnologia com
uso intensivo de mão-de-obra, de produzir bens bãsicos de
consumo dos camponeses. Uma industrialização voltada para
apoiar o desenvolvimento agrIcala. Mas esse discurso está
muito afastado da realidade: as atividades industriais fica
ram ligadas ao se~or extrarregional e at~ extranacional que
comandava o capital e não tinham a ver com necessidades re
gionais. A nlvel das regiões mais desenvolvidas do paIs

11 a expectativa que se abre para os capitais (e
aqui não interessa se nacionais ou internacio
nais) ~ que o investimento deve deslocar-se p~
ra o nordeste em um sentido de alargamento, ou
seja,na ampliação do numero de fãbricas,particl
pação societária em outras,etc., mantendo, re
gra geral, as t é c n í cas jã utilizadas no exteri
or ou no Sudeste e vinculadas ao movimento des
ses capitais ••. 11 (FERREIRA, 1983,82)
Os pr5prios capitais nordestinos devem mudar tec



nicamente e, como afirma FERREIRA, são investidos, eles si~
em um sentido de "transformação" ("aprofundamento"), para
se ajustar ao tipo de reprodução de capital dominante a nl
ve I nacional. Assim, contra os pressupostos da SUDENE, pode
afirmar-se que

"na verdade, e embora possa parecer paradoxal,
segundo os c~nones da anâlise ortodoxa, a im
plantação de uma estrutura produtiva de capital
intensivo, realizou-se frente ã existência de
um contingente abundante de mão-de-obra disponi
vel". (FERREIRA, 1983, 83)

E esse movimento que FERREIRA chama" descentra
lização concentrada do capital", engendra outros mecanismos
de subordinação. A nlvel financeiro, por exemplo, os Bancos
locais e regionais, vão sendo substituldos pelos grandes
conglomerados banc~rios nacionais. Os circuitos comerciais
e financeiros, se interligam como os produtivos. Pela mesma
causa, o tipo de ind~stria que surge, não se relaciona com
as demandas populares. CHONCHOL (1983), analisa as conclu
sões de um trabalho sobre a ind~stria da alimentação, que
esclarece quais são os setores do sistema agroalimentar que
interessam ãs multinacionais. O estudo diferencia três seta
res;
1. Produtos tradicionais que requerem pouco processamento,

destinados a satisfaLer ãs necessidades da maior parte
da população;

2. Produtos de exportação tradicional, que se processam ap~
nas parcialmente no pals produtor e

3. Produtos elaborados para consumo interno das classes
dias e altar urbanas, que constituem uma alimentação
ra (pelos gastos de energia, licenças e propaganda)
"baixa qualidade nutritiva", (CHONCHOL, 1983, 13)

-me
ca
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O capital subordinado ãs multinacionais, orien
ta-se predominantemente para os dois ~ltimos setores.Assim,



as esperanças de criar uma industria que responda às neces
sidades da região, acabam cedendo diante dos interesses dos
donos do capital:

"A burguesia industrial perdeu a autonomia eco
nômica, •• e se submeteu ao comando do capital ..
cujo centro de decisão residia na sua orgiem: a
região Centro-Sul. (LEWIN, s/data, 17)
Os dados dos ultimos censos demogrãficos, 1970

e 1980, mostram que a população economicamente ativa ocup~
da no setor i n d u s t r i a 1 não cresceu como os pl a n i fi ca d o r e s e~
peravam. Embora em termos relativos, teve o maior crescimen
to comparada com a população ocupada nos outros setores, em
termos absolutos esse incremento não e significativo. A dis
tribuição da PEA por setor e as taxas de crescimento se in
dicam a seguir:

Setor de Atividade 1970 1 980 Taxa de cresc,
Agropecuãrio 59,7 44,5 - 1 ,O 5
Industrial 13 1 9 95,94
Serviços 27,3 36,5 77,51

(Ver tabela n9
ram trabalho)

Para 1980 não se consideram osque proc~

Em termos percentuais, as atividades industri
ais ocupam apenas 6% mais da população ativa total e o se
t o r "s e r v i ços", 9 %, D e f a to, nas e co no m ia s s u bd e s e n vo 1 v idas,
o setor terciãrio incha-se artificalmente com o camelô e o
atravessador, (FINKEL, 1977b, 108) O desemprego disfarçado
passa do setor agropecuãrio para o setor serviços, com os
que migram da zona rural para as periferias das cidades~sua
contribuição para o produto social" continua sendo nula",e!!!.
bora "participem da produção social", (SINGER, 1979, 10)

Nessa e s t r at e q ia industrialista, o papel da agri
cultura aparece formulado claramente no seguinte texto:
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liA "modernização" da agricultura e a implantação
de estabelecimentos com tamanho adequado e cap~
zes de absorver a tecnologia moderna em condi
ções ditadas pelos setores oligopolistas,tornem
-se uma crescente exig~ncia do processo de acu
m u 1a ç ão d e ca p ital n a i nd ú st r iali. (NA KA NO, 1 98 1 ,
15)

A Industrializaçã~ da Agricultura

Trata-se em consequ~ncia de expandir as rela
ções capitalistas de produção no campo, de "industrializar"
a agricultura, elevando sua produtividade, fazendo com que
passe a produzir mais intensivamente sob o controle do capi
tal. Esse processo de industrialização pode entender-se co
mo transformação da agricultura em uma indústria, "produzi.!!
do" uma natureza adEjquada ã obtenção de maiores lucros; mas
também, implica na integração da agricultura em um complexo
de relações dominadas pelo capital industrial. Da; acres
cente presença dos capitais no campo pressionado sobre a
renda dos agricultores; de um lado, um mercado oligopolista
de insumos agr;colas, do outro, mercados mono ou oligopsônl
cos para absorver sua produção.

A industrialização da agricultura é analisada
em profundidade por MULLER, como a crescente presença no
campo do que ele chama "complexo agroindustrial";

"Por volta de 1970, praticamente a metade da p~
pulação agr;cola era de interesse dos setores
demandantes de matérias primas e praticamente a
metade das condições de produção na agricultura
dependia da indústria ••• Assim a agricultura co.!!
verteu-se em condição necessaria da acumulação
de uma importante parcela da indústria de bens
de capital (cerca de 1/3 do valor da produção
industrial em 1970) ••• " (1982, 17)

IH/UIi



Porem, conservam-se ainda formas não capitali~
tas de produção que coexistem com esse processo de industri
a l i ze c ào , que MÜLLER caracteriza como "concentrado", 11 gen~
ralizado" e "em expansão". Como explicar a permanência da
produção campesina ? Neste ponto, existem diversas interpr~
tações: alguns consideram que um setor agrlcola "atrasado 11

e um entrave para a industrialização. Essa perspectiva que
se denominou "dualista", afirma que uma produção agrlcola
primitiva corresponde a estruturas econômicas jã extintas,
apenas conservadas pelo relativo "isolamento" dos produto
res rurais~ O desenvolvimento exige que as unidades familia
res de produção sejam substituldas por unidades empresariais.

Os "estruturalistas" analisam a situação desde
um outro ângulo: a subordinação e vinculação estrutural das
relações não-capitalistas de produção com o Capital. As for
mas "arcaicas" de exploração agrlcola contribuiram com o
processo de industrialização, fornecendo mão-de-obra abun
dante e alimentação barata para os centros urbanos. O pr~
cesso mostra uma "simbiose" ou "organicidade" que integra
realidades aparentemente opostas; 11 o chamado moderno cres
ce e se alimenta da existência do atrasado". (OLIVEIRA,198l
20-23)

Os programas de desenvolvimento rural inspiram-
se na perspectiva "dualista", da qual deriva-se claramente
uma e s t ra t e q i a 'de ação: existe um setor "tradicional" na
agricultura, oposto a outro "modernoll

; esse setor tradicio
nal e responsável pelo atraso relativo da agricultura e p~
la baixa produtividade; a solução, em consequência, e 11 mo
dernizar" os setores "tradicionais". A produção agrlcola ar
ganizada como agricultura de subsistência, não tem possibi
lidade de responder aos problemas climãt'icos, porque não
controla o "processo produtivo"; dai" a falta de resistência
ao impacto das secas na agricultura do Nordeste. E necessa
rio, portanto, "produzir" uma nova classe de agricultores,
aptos pana assumir um papel dinâmico no processo de desenvol

nn O
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vimento. o Estado procura criar atraves dos Programas de D~
senvolvimento Rural, essa nova classe de proprietários limo
dernos": uma burguesia rural co n s t it u Id a pelos grandes e me
dios proprietãrios que se ineustrializam pelo menos parcial
mente e uma pequena burguesia formada pelos colonos, os pr~
prietãrios de pequenos negocios beneficiados pelos progra
mas especiais e os funcionários do Estado. (BURSZTYN, 1984,
168)

o caso do DNOCS representa com clareza os esfor
ços que o Estado realiza para controlar o processo produt~
vo e, simultaneamente, operacionalizar a ideolqgia "moderni
zante". Os colonos dos perTmetros irrigados, vão assumindo
cada vez mais o papel de produtores de materia prima para a
industria privada. Ao mesmo tempo são levados a adotar cer
tas atitudes e valores definidos como proprios do desenvol
vimento:

" .• , a vi são empresa ri a 1 do fa tor econômi co no
mercado capitalista, a familiaridade no manu
seio da tecnologia moderna, os princTpios de lu
cratividade no empreendimento econômico e as
atitudes de racionalidade econômica fr.ente ã
acumulação e ã reprodução das relações de prod~
c â o capitalistas", (LEWIN, s/data, 23)
O Estado assume as, funções de sócio capitalista

dessa nova classe media rural; realiza investimentos, orie~
ta e controla o processo produtivo e fixa aspolTticas eco
nômicas, (LEWIN, s/data, 25) Os funcionãrios Idos órgãos
"tecnicos" - pesquisa agropecuãria, assistência tecnica, e~
tensão rural, etc, - constituem na verdade, o Depar.tamento
de Apoio Tecnico dessa grande empresa de udesenvolvimento r~
ral". Assim, o Estado assume, tanto para os pequenos como
para os grandes, as despesas' de administração e desenvolvi
mento científico e tecnológico, fazendo desnecessário que
essas tarefas sejam realizadas a nTvel de cada estabeleci
mento. Mas assume-as em função dos interesses dos grupos do



I

m ina n t e s, p a r a o r ie n ta r QS~ e x c e d e n t e s , em b e n e f í c i o; d e s s e s
setores.

Ainda existe uma discussão em termos de quais
seriam esses interesses dos setores dominantes. Celso Fur
tado (1984), em uma palestra pronunciada em Fortaleza, afir
mou que era necessãrio reconstruir o setor agrícola e cap~
citã-lo para uma oferta de alimentos flexível e resistente,
mais elãstica. NAKANO,(198l) considera que a produção de al
guns alimentos sã pode existir a nível de explorações $.ami
liares, dadas as condições estabelecidas pelo II progresso te~
nico na agricultura" e a "natureza do processo de t r a ba l ho :'
A anãlise estruturalista afirma tambem este papel de "prod~
tora de alimentos" da pequena produção agrlcola não- capit~
lista. Outros autores, não obstante, discutem essas afirma
ções a partir da constatação de que a sclbremuneração dos
agricultores não se traduz jã em menores preços dos alimen
tos para os setores urbanos.

Um estudo da formação dos preços dos produtos
agrícolas mostram que os aumentos beneficiam ao capital co
mercial, que constitui uma cadeia de exploração sobre os p~
quenos agricultores. Alem disso, a cesta do trabalhador ur
bano inclui cada vez mais produtos que provem das explor~
ções agrlcolas capitalistas. Os trabalhos de SANORONI (19
OAL~ROSSO & SALIM (1980) realizam uma anãlise detalhada des
se processo e concluem que

"esses preços são equalizados aos dos grandes
produtores atraves da intermediação comercial,
que os entrega ao mercado com preço unico e in
diferenciado, totalmente desvinculado de sua
forma de produção, capitalista ou familiar"(OAL
ROSSO & SALIM, 1980, 27).
Assim, pode-se postular. c que a produção de

alimentos a preços baixos tem por finalidade "manter" os vi
veiros de força de trabalho para as atividades agropecuar~
as, atender apenas ãs mlnimas condições de subsistência des



sap op u lac ào camponesa, semi-assa1ariada. Os produtos que
escapam das suas mãos, vendidos a preços mlnimos,apenas vao
possibilitar um maior lucro para o capital comercial. No
Cearã, vendia-se o feijão a CR$ 1.500,00 o quilo, no mês de
dezembro e ate janeiro; mas quando os agricultores colhem a
sua safra, na zona rural, o preço desce para CR$ 400,00 o
quilo e o Governo fixa um preço mlnimo de CR$ 21.292,00, o
saco de 60 quilos (ou CR$ 354,87 por quilo); na zona urbana

-o preço e ainda de CR$ 800,00 o quilo.
Alemdisso,não fica claro porque os capitais r~

nunc í a r i am a introduzir na agricu1tura" mudanças de proce~
SO", que reduzem o custo da mão-de-obra e aumentam o capl
tal constante, o que resulta no incremento da produtividade
flsica do trabalho. E isso implicaria na' industrialização
da produção de alimentos, que poderia ser então assumida p~
las empresas capitalistas, em substituição da produção "fa
miliar". O maior entrave para isso, seria o capital mercan
til, quem mais lucro tira da organização atual da produção
de alimentos. Essas mudanças não serão aplicadas apenas
quando não contribuam a elevar a taxa de lucro. ( SINGER,
1979, 50) Seria este o caso da produção de alimentos?

Outro fator que pode justificar uma produção
"familiar" modernizada na agricultura de alimentos, e a
existência de um setor "campesino" com certo poder de barg~
nha. O caso dos Estados Unidos e de alguns palses da Euro
pa, onde persiste uma produção campesina "moderna", apoiada
pelo Estado,e resultado de uma história e de determinadas
alianças pollticas. Não pode, em consequência, postular-se
como programa, desligado do contexto social no qual esse fe
-nomeno se explica.

Outros autores consideram que os interesses dos
setores dominantes se orientam mais na direção de fortale
cer as empresas agropecuãrias, moderniaando seu processo
produtivo, aumentando a sua capacidade de produzir mercado
rias para exportação. Ivo Poletto, encontra nesse objetivo
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do Governo Militar, a causa da "militarização da questão
agrãria": o fato de ter assumido o novo Ministerio de Assun
tos Fundiãrios, o Secretãrio Geral do Conselho de Segura~
ça Nacional. (POLETTO, 1984) Os pequenos produtores poderão
subsistir desde que se integrem às empresas, modernizando -
se, passando para a monocultura, aumentando a produtividade.
r o que MULLER (1982) denomina "trabalhadores a dom i c f lio "
Esta perspectiva parece firmar-se na constatação do próprio
Celso Furtado: 11 os melhores solos são para culturas de ex
portação". (1984)

Porem, o processo de modernização a v a nc a i lenta
mente no Cearã. Segundo informações do Censo Agropecuãrio
de 1980, os estabelecimentos mais modernos são os de 1000ha
e mais. Tomando como base alguns indicadores de 11 industria
lização", pode ver-se na tabela abaixo, em que proporção
aparecem nos estabelecimentos, segundo grupos de ãrea total.

Adubos For~a For~a Depó-
QUlmicos mecanica mecanica sitopropria alugada

Menos de 100 ha 1O ,4 0,8 12, O 6
de 100 a menos de 1 .O O O 13 ,1 8,8 14,4 20
de 1 .O O O ,\e mais 29,9 34,3 13,2 34,5

Ainda a capacidade dos depósitos existentes nos
estabelecimentos de menos de 100 ha (96,5 m em media), est~
rã em parte ocupada pelos alimentos destinados ao consumo
dos trabalhadores rurais (80% do pessoal ocupado no setor,
de 10 anos e mais, estã localizado neste grupo de ãrea t~
tal). Isto e, o que se guarda nesses depósitos e, em grande
parte, para o consumo familiar. Enquanto a capacidade dos
depósitos no grupo de 1.000 ha e mais e bem maior (569 m em
media), embora apenas 2,5% do pessoal ocupado resida neles.
Neste caso, o que se armazena e em espera de melhores preços.



Considerando outros indicadores: apenas 4,5%
do total de estabelecimentos utilizam energia eletrica so
2,8% dispõem de velculos de tração mecânica e 1 ,15% po~
suem trator e menos de l%,arado de tração mecânica, maqui
na de plantio ou maquina de colheita. Em consequência, a
"industrialização" e aqui no Ceara dos "grandes" e não dos
pequenos, a exceção do trabalho do DNOCS, nos perlmetros
irrigados. O "atraso" parece não estar em função do setor
industrial, mas do proprio setor agropecuãrio. Acha-se en
tão

"uma agricultura capitalista, tecnicamente atl1~
s ada que, em ge r a 1, d is põe dom o no p ól io da te.!:.
r a e usa a e co no m ia de s ub s is tê n c ia .com o fo n te
de suprimento de mão~de-obra barata". ( SINGER
1979, 95)
O que acontece então? Trata-se de uma inefi

ciência dos programas de desenvolvimento rural? Tanto as
contlnuas mudanças de programas, que sob novas siglas en
globam os anteriores, como a crlaçao permanente de
mas paralelos, parecem indicar que esse diagnostico,
muitos "tecnicos" realizam, e acertado. Porem,

progr~
que

"el desarrollo no es un proceso distinto de to
da la configuracion social y polltica, sino su
producto. No hay desarrollo o no hay mãs desa.!:.
rollo porque la medida en que 10 hay es la ün~
ca compatible con la actual distribucion del
poder entre l o s diversos grupos".(SOLARI,1973,
37)
Francisco de Oliveira, analisa com agudeza a

situação do Nordeste e essa resistência da região a ser
imolada no altar da "integração nacional". Ele afirma que
a dissolução da região so sera posslvel quando as classes
dominantes locais perderam hegemonia e não possam mais re
produzir as relações de produ~ão nas quais se assenta sua
dominação. Ate então, perdurara o que ele denomina de 11 fe



chamento da regiãoll:
11 e nq ua nt o e s sa s c 1as se s dom ina nt e s co n se g u em r~
produzir a relação social de dominação, ou mais
claramente, as relações de produção e nessa re
produção, obstaculizam e bloqueiam a penetração
de formas diferenciadas de geração de valor e
de novas relações de produção.(OLIVEIRA,1977,3l
32)
Existe, portanto, uma causa politica que limita

as propostas de desenvolvimento rural e não se trata apenas
de uma ineficiência dos programas, Essa causa e o poder, ou
mais exatamente, a posição no bloco de poder dos latifundi~
rios, em geral pecuaristas e notãveis locais, IIprotetores 11

dos agricultores sem terra, que constituem a sua "c l ie n tela "
politica e melhoram suas pastagens. Segundo informações da
Secretaria de Planejamento e Coordenação do Cearã, esses p~
cuaristas absorveram 67% do total do credito rural utiliza
do no periodo 1978-1979; isso mostra claramente o poder p~
litico do setor. Ainda uma boa parte do credito para lavou
ras, e tambem deles, para ser repassado com juros aos pa!
ceiros. (CEARA/SEPLAN, 1980,24)

A politica fundiãria constitui um exemplo claro
do comportamento das classes dominantes no Nordeste. A efi
ciência econômica dos programas de desenvolvimento rural exl
ge uma p o lIt i c a apropriada de reforma agrãrj:a. Porem,---essa
reforma agrãria -tão declamada nos programas oficiais, e uma
ameaça para os pol1ticos locais tradicionais, cujo poder es
tã principalmente no monopolio da terra. Portanto, esses co
roneis se defendem atraves dos seus representantes nas es
truturas do Governo, criando obstãculos para uma ação fun
diãria na dimensão necessãria. Estabelece~se então uma ali
ança entre os latifundiãrios o~ setores tradicionais, os i~
dustriais ou setores modernos e a tecnobunocracia estadual
(CHONCHOL, 1983, 11): trata~se de moderni~ar apenas o mini
mo lIexigidoll pelos interesses federais, sem modificar a es



trutura que garante o poder do "coronel", e este permitirá
a pe ne t r aç ã o das em p r-e s a s 11 ca p ital is tas ", que com e ç a a s e r
cada vez mais intensa. Tudo a condição de não mexer muito
com os camponeses:

liA implantação de mini-reformas agrárias serve
para satisfazer pontualmente os imperativos de
reprodução do capital em escala nacional, sem
que a estrutura tradicional como um todo se
transforme. Portanto, considerando os dois p~
râmetros que orientam a ação do Estado ( acum~
lação e legitimação), o papel deste assume um
caracter simultaneamente modernizador e conser
vador ". (BURSZTYN, 1984, 167)

o compromisso de coexistência entre o setor mo
derno e o setor arcaico permite atingir certo nível de efi
ciência econômica, sem colocar em perigo a estabilidade p~
lítica. Pelo menos, ate agora esse equilíbrio foi possível.
Mas, a nível nacional resulta cada vez menos aceitãvel essa
"degeneração" das políticas de d e se nv o lv vme nt o rural, que
acabam sendo instrumentos de acumulação para os grupos mais
tradicionais (proprietãrios e intermediários financeiros e
comerciais). Em uma situação na qual se consideram protegl
dos, esses grupos não têm interesse pela tecnologia,com sua
lógica conservadora apenas se preocupam diante dos probl~
mas mais imediatos: a seca, as propostas tecnicas dosseto
res mais modernos da economia brasileira, apoiados pelos r~
presentantes do capital internacional e o aumento da politl
zação dos Sindicatos e dos grupos de Igreja da zona rural.

No Seminário sobre liA questão agrária e a pequ~
na produção", organizado pela CEPA-CE em dezembro de 1982 ,
o grupo de trabalho que analisou a política agrária, conclu
iu que:

" •.• os programas fundiários em execução nao
trouxeram qualquer mudança significativa, na me
dida em que, atraves deles, menos de 5.000 famí
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lias tiveram acesso facilitado i terra nos ~t
timos 18 anos, ou seja, no perlodo de vigência
do Estatuto da Terra, incluindo-se nesse n~mero
a ação do DNOCS nos perlmetros irrigados.
" •• , a redistribuição de terras de forma d is p e r
sa ••. produz novos pequenos produtores, dividi
dos e impedindo uma melhor organização, os tor
na vulneráveis no seu relacionamento com o mer
cado. Há casos, •• em que a subdivisão da propri
edade (adquirida para ser parcelada pelo INCRA)
termina por não absorver os seus trabalhadores,
parceiros e arrendatários originais,tornando-se
um instrumento de expulsão da força de trabalho
do campo", (CEAR)\/CEPA, 1982)

Qual e o futuro da questão agrária no Ceará?

Evidentemente, não existe um futuro necessário
e natural. Qualquer passo adiante terá um significado poli
tico, resultará da luta de interesses entre os grupos envol
vidos no processo, com diversas cotas de poder e maior ou
menor capacidade de negociação. Isso não deve entender-se
como um absoluto relativismo: certamente, no longo prazo, fi

a g ro p e c u a r i anã o p o d e r e n u n c i a r a o p r o g r e s s o. A " i nd u s t r i:~
lização" da agricultura e uma tendência dominante e irreve.!:.
slvel, na medida que a "produção rural passa a ser um prE.
blema social". Em resumo: "a elevação da produtividade do
trabalho e fundamental em qualquer sociedade". (GRAZIANO DA
SILVA, 1980,18). O problema são as caracterlsticas desse
processo de "industrialização", quem se apropria do que se
produz a mais,

Uma possibilidade e que os setores tradicionais
conseguem manter as relações de produção que asseguram a
sua dominação, Neste caso, apenas se procurará "conservar"
a situação; "fixar" a população rural na subsistência, como
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mão-de-obra barata e curral eleitoral dos donos da terra.As
deformações dos programas de desenvolvimento rural e em es
pecial a lentidão com que avançam as ações fundiãrias neles
integradas, mostram que essa possibilidade implica apenas
continuar a politica atual. O montante de recursos aplic~
dos no Estado atraves de programas de "emergência" ~ quase
15 bilhões de cruzeiros por mês - a fim de 1983 -, visando
só manter os camponeses na zona rural, em condições subhuma
nas, trabalhando para valorizar os imóveis dos donos da ter
ra, e uma gigantesca mostra do poder de barganha que têm es
ses setores tradicionais. A mesma quantidade de dinheiro,
empregada de outra maneira, em função dos interesses dos
camponeses, poderia ter contribuido a libertã-los da expl~
r ac a o ,

Outra possibilidade, e apoiar decididamente o
processo de diferenciação dos produtores rurais, o que farã
com que sobrevivam apenas os mais aptos. O maior desenvolvi
mento das forças produtivas no campo, vai acelerar inevita
velmente um processo de diferenciação que e "natural". (FlJi
KEL, 1977b, 123) O Estado deve converter-se em patrocinador
dessa mudançe da base tecnoecrin~mica da agricultura. Neste
caso, se formularão politicas de modernização, que favorec~
rão a capitalização da grande e da media propriedade rural.
Os avanços tecnológicos permitirão "fabricar" nessas proprl
edades, uma terra cada vez mais fertil. O capital industri
al, controlarã cada vez mais a venda de insumos e a comerci
alização dos produtos agropecuãrios, aumentando a sua pre~
são sobre os pequenos produtores, e obrigando-os a assalarl
ar-se, como trabalhadores "puros", ou a converter-se em tra
balhadores a domicilio. t o esquema teórico clãssico que só
vê duas possibilidades para o camponês: converter-se em ca
pitalista rural ou proletarizar-se; porem,como classe, a
unica possibilidade e a segunda.

Os capitais do Centro-Sul, tentaram impor esta
politica no Nordeste, apoiados inicialmente pelo Governo Fe



deral. Seu programa e o crescimento do capital, passando p~
la garantia do monopólio capitalista da terra e dos prod~
tos agrlcolas. (POLETTO, 1984) Porem, nos momentos em que o
Governo corre o risco de perder sua legitimidade, posta a
prova em um processo de "abertura", estes setores"modernos"
se aliam aos "tradicionais", Uma reconstituição do bloco de
poder a nlvel nacional pode significar a ruptura dessa ali
ança e o avanço mais acelerado do capitalismo no campo.

E claro que nenhuma destas possibilidades leva
em conta os pequenos produtores e os seus interesses. Para
ambas propostas, o camponês e apenas um instrumento e por
isso mesmo, deve ser manipulãvel. Dal que necessitam acabar
com os conflitos, com as tensões "alimentadas", e s p e c i a l rn e n
te pelos sindicatos e pollticos de oposição que promovem a
luta pela terra. E para controlar essa luta, utilizam tanto
a beneficência como a violência. Os agricultores sem terra,
devem submeter-se ao "paternalismo" ou serão expulsos do es
tabelecimento.

Entretanto, os camponeses começam a entender
que nao têm nenhum papel nesses projetos e a mobilizar -se.
As lutas se produzem fundamentalmente em torno dos "direi
tos" concedidos aos parceiros pelo Estatuto da Terra e dos
programas de emergência para superar a seca. (CARVALHO,1983
38) Em alguns casos, a luta pela renda chega a transformar-
se em luta pela terra, diante da ameaça de expulsão. A crl
tica aos programas de"emergência" leva tambem a um questiE.
namento da estrutura vigente na Região de uso e posse da ter
ra, Tanto os Sindicatos, como a Igreja, acompanham esses
processos de reflexão na luta, atraves dos quais os traba
lhadores rur.ais aumentam a sua consciência crltica. ° Movi
mento Sindical dos Trabalhadores Rurais, analisando a poli
tica governamental de combate ã seca, conclui que, de fato,
favorece 11 o grande proprietãrio - latinfundiãrio ou empre
sa rural 11 e aumenta 11 mais ainda a concentração da prE.
priedade fundiãria e, consequentemente, o poder econômico e



polltico de uma privilegiada minoria", (1983,40)
Dessa constatação, deriva a primeira medida pr~

posta para uma solução definitiva do problema:
11 Transformação da atual estnutura agraria in
justa, concentradora de terra e renda, através
de uma Reforma Agraria, maêJça e imediata, com
a participação dos primeiros interessados, os
trabalhadores rurais, em todas as suas fases, é
a principal reivindicação e luta do Movimento
Sindical de Trabalhadores Rurais", (MOVIMENTO ..
1983,44)
A hierarq~ia da Igreja no Nordeste, se expressa

em termos similares;
"Ficou claro ainda que a seca, fenômeno climati
co inevitavel, nao é o problema maior do Nordes
te, nem a raiz de seus males, ja que nas areas
umidas, a miséria não é menor. A solução defini
tiva da Região depende, portanto, não de chuvas,
mas de uma decisão polltica. Parece-nos, pois,
que o nosso paIs, para sair de sua situação de
subdesenvolvimento e desintegração social, deve
decidir-se, dentro de uma adequada polltica gl~
bal, por uma autêntica reforma agraria, pois o
problema fundamental não está na seca, mas na
questão da terra", (BISPOS"., 1982,37)
Os proprios técnicos são cada dia mais conscie~

tes dessa simples verdade: 11 a condição essencial para que
a agua possa ser utlizada de forma eficiente e permanente",
é a terra, O mito da agua não consegue ..já encobrir o pr~
blema da terra, A reforma agraria é necessaria. Eis a ter
ceira possibilidade para o futuro da agropecuaria, que par~
ce responder aos interesses não apenas dos camponeses, mas
também do proletariado industrial e das classes medias urba
nas, (CHONCHOL, 1983, 11) Mas e preciso definir de que tipo
de reforma agraria se trata. Existem pelo menos duas estra



tegias bem diferentes.
A primeira se inspira no modelos dos 11 farmerll

norteamericanos e o papel que eles desempenharam no proce~
so de capitalização da agricultura. A exploração familiar,
incorporando tecnologia e utllizando o credito, terá condi
ções de aumentar a oferta de alimentos e materias primas a
preços mais baixos. NAKANO, considera que o e~preendimento
capitalista na agricultura, e inevitãve1 e argumenta:

11 ••• o próprio processo de expansão do c ap i t a
lismo, a partir da sua fase monopolista,destroi
os requisitos da produção capitalista (taxa de
lucro e renda da terra) no interior da agricul
tura, devido às condições de produção e de mer
cado diferenciadas em relação à t n d iist r i e v • (NA
KANO, 1981, 7)
Afirma que a própria tecnologia e adequada para

a unidade produtiva familiar e cita estudos que chegam a
concluir que 90% das economias de escala são ou podem ser
a bso r v idas p o r e s ta be 1 e c ime ntos a g ri c o 1as de 1 35 ,6 h a .

A unica solução possível e multiplicar as expl~
rações familiares não-capitalistas, atraves de programas de
colonização, credito e assistência tecnica. Existem difere~
tes metodos para implementar uma refonma agrãria destas ca
racteristicas: impor uma tecnologia avançada e forçar aos
agricultores a se endividar, e o caminho mais tradicional.
Mas tambem, alguns autores propõem metodos mais persuasi
vos e sugerem

"uma revisão fundamental do conceito de moder
n i z ac âo , partindo do conjunto sócio- económí co-cul
tural que se quer modernizar; implica tambem e~
tudar a forma de alcançã-la e progredir sem de
sestruturar totalmente a população_camponesa~ ••
(CHONCHOL, 1983, 12)
Fala-se de po11ticas de reforma agrária lIadequ~
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dasll OU lIapropriadasll, de reorientar a população rural nos
sistemas de comercialização, de melhorar os serviços soci
ais e administrativos nas zonas rurais e de promover a pa!
ticipação dos agricultores na sociedade. Finalmente, e a
proposta de desenvolvimento rural integrado, pelo menos o
discurso, que reaparece em todos os programas financiados
atraves do Banco Mundial nas zonas rurais do Nordeste Brasi
leiro. Proposta que, como já se analisou, acaba favorecendo
aos "p r i v i l e q i ad o s " - os latifundiários e os emp r e s a r t o s ca
pitalistas, - e se materializando em um IIcrescimento sem de
senvolvimentoll, como afirma FURTADO (1984).

NAKANO (1981), ardoroso defensor das expl or~
ções familiares não capitalistas, mostra que essa produção
não-capitalista deverá reduzir-se apenas a produzir alguns
alimentos ou a IItrabalharll na sua propriedade para as gra.!:!.
des empresas. Depois de afirmar que o cap)talismo da agri
cultura e economicamente inviável, NAKANO menciona algumas
exceções: integração vertical, monopólio das terras de ele
vada fertilidade, tecnologia avançada, etc. Como são essas
as condições nas quais se dá, de fato, a capitalização da
agricultura, nao fica claro o que entende o autor porllinvii
v e l ", A menos que se traduza assim: nos setores da a q r í c u l
tura onde os lucros seriam menores ou nulos, o capital nao
entra; mas como e necessário IIproduzirll nesses setores, a
unica solução e IIpromoverll a exploração familiar não-capit~
Iis t a ? • E esses setores são os alimentos mais populares, as
terras mais pobres, as culturas com maiores riscos, etc,Ana
lisando as IIrealizaçõesll de polltica fundiária i)no Ceará,
quando essas ações não são respostas a mobilizações campon!
sas, descobre~se essa IIlógicall em funcionamento.

Alem disso, os tecnicos IIformadosll numa cultura
IIletradall, acabam impondo aos agricultores a sua raciona)i
dade e substituindo-os na gerencia das atividades agropecuá
rias, Essa "d is t a n c ia " cultural - que ãs vezes existia na
origem e outras foi criada pela educação, - dificulta o su



cesso da assistência tecnica:
II E 1 c am b io in d u c ido n o h a t r a id o co m o co n s e c ue n
cia mãs que un empobrecimiento mayor de los ca~
pesinos, un aumento de su dependencia y, junto
a ello, la desapariciõn de prãcticas culturales,
de sistemas agrlcolas, de racional idades que se
verificaron luego como superiores, tecnica y
economicamente, a los finalmente impuestos" (FU
NES, 1979,5).
Uma segunda estrategia seria aquela que alguns

autores chamam "uma reforma agrãria diferente" que não seja
apenas uma multiplicação de sitiantes tradicionais. Uma re
forma que evitasse a pulverização anti-econômica da terra,
experimentando formas alternativas de organização da prod~
ção, que permitam um maior grau de autonomia dos camponeses,
d ia n t e d o c a p i tal i nd u s t r ia 1 e co m e r c ia 1. B A R A N, for m u 1 a com
clareza esse programa;

"La unica forma de incluirla (a la agricultura)
dentro del vlnculo general de la economia naci~
nal es eliminando a la agricultura de subsiste~
cia como la forma principal de la actividad agri
cola y transformando a la agricultura en uma i~
dustria especializada, con divisiõn del trabajo
y orientada hacia el mercado. ( ... ) Esta trans
formaciõn solo puede realizarse mediante coope
rativas campesinas de producciõn, a traves de
la colectivizaciõn de la agricultura~ ( ,BARAN,
1975, 333~334)
Essa proposta de 11 coletivização" da agricult~

ra e inadmisslvel para a e st r a t e q i a "capitalista" de refor
ma agrãria, que visa apenas promover uma agrjcultura famili
ar não-capitalista. Por isso, Celso Furtado, afirma taxati
vamente e sem poder citar nenhum exemplo concreto; lias re
formas agrãrias que desembocaram na coletivização das ter
ras, têm fracassado do ponto de vista econômico". (FURTADO



1984, 12). Para citar apenas um exemplo contrário,b~sta ler
a literatura sobre a experiência das empresas de proprieda
de social no Peru. A forma como os setores dominantes, uma
vez acabada a "revolução", programaram a destruição dessas
empresas, evidencia a que interesses responde cada uma das
duas estrat~gias de reforma agrária em debate. (MENDEZJ982)
Como afirma Graziano da Silva, essa "outra" reforma agrária
"jã não ~ mais hoje uma reivindicação do desenvolvimento c~
pitalista e sim um questionamento da forma que assumiu esse
desenvolvimento". E uma questão p o l I t i c a , e nao apenas t é c
nica. (GRAZIANO DA SILVA, 1980, 63)

Apresentado apenas nos seus traços mais gerais,
esse ~ o cenãrio onde o t~cnico agrlcola deverá" represe.!!
tar" o seu papel. No momento em que e le entra na cena, apo~
ará os interesses dos latifundiários e os setores tradicio
nais? colaborará com o avanço das empresas capitalistas no
cam po? E, q u a nd o c o m p re e nd e r que o p ro b 1ema p r in c ip a 1 e o
uso e a posse da terra, considerarã o discurso dos progr~
mas de desenvolvimento rural como a unica solução posslvel
para os camponeses? Ou se colocará ao lado dos que levan
t am t a bandeira de "uma reforma agrãria diferente" ? Que p~
pe l ele "deseja" interpretar e qual lhe e "assignado pelas
circunstâncias? Hã, t amb ém , uma serie de "condicionantes "
que, junto ã formação profissional, incidirão na sua esco
lha do papel a interpretar: a origem de classe, as possib~
lidades de acesso aos meios prpdutivo~, as experi,~ncias -p~
llticas nas quais foi selecionando os interesses aos que
aderiria.

Alem do mais, o próprio ensino agrlcola prete.!!
de "habilitar" os egressos para desempenhar diversos papelS:
produtores "modernos", agentes de mudança, estudantes uni
versitários. O que se pretende que seja, na verdade, um t~~
nico agrlcola. Procurar-se-ã nocapltulo seguinte,responder
essa questão, analisando alguns documentos da COAGRI e da
Secretaria de Educação do Estado e conclusões de estudos
sobre esse tema,
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CAPITULO V
SITUAÇAO DO ENSINO AGRICOLA

DO 29 GRAU

A. O Ensino Agrlcola no Brasil

A h istõ r ia d o e n s i no a 9 r; c o 1a no B r a s i 1 comeca com
uma serie de tentativas frustradas e ensaios isolados ate a
criação, em 1906, do Ministerio de Agricultura, Industria e
Comercio. o novo Ministerio tinha, entre as ;suas atribui
ções, a IIdifusão e supervisãoll do ensino agr;cola,com o que
iniciava-se a vida oficial dessa modalidade.

Em 1946 foi sancionado o Decreto Lei n9 9;613 - ou
Lei Orgãnica do Ensino Agr;cola -, institucionalizando assim
o ensino agricola nos graus elementar e medio. A referida
Lei classifica os estabelecimentos em

· Escolas de Iniciação Agr;cola, que com dois anos
de estudo outorgam o certificado de Operãrio A-
gricola;

• Escolas Agr;colas, com quatro anos de estudo,p~
ra obter o certificado de Mestre Agricola; e

· Escolas Agrotecnicas, que com três anos mais de
estudo - sete no total - permitem alcançar o di
ploma de Tecnico Agr;cola.

FERREIRA (1980, 186-204) analisa em detalhe o con
teu do da Lei, em confronto com as Leis Orgãnicas de Ensino
Industrial e Comercial, evidenciando os aspectos comuns as
três. Elaboradas todas durante o Estado Novo,apresentam ca
racter;sticas que derivam desse contexto autoritãrio e in



t OL,

tervencionista: sao iniciativas do Estado, centralizadoras,
apresentam o ensino profissional como mecanismo de ascensão
social e, simultaneamente, criam novos entraves, reforçando
contraditoriamente o caracter seletivo do ensino.

Em 1953, a Lei de Equivalência articulou o ensino
agricola com o colegial, permitindo o ingresso a essa mod~
lidade dos alunos que tivessem completado os dois primeiros
c ic 1o s dos e n s inos e s pe c ia isem 9e ra 1. Mas e s õ a p a rtir de
1961, com a Lei n9 4.024 - IIDiretrizes e Bases da Educação
Nacionalll

- que esta articulação se completou: foram cria
dos os ginãsios agricolas, cujas duas primeiras series teri
am o me sm o c u rri c u 1o de to dos os 9 i nã s io s e a s d ua s ultima s ,
equivalência quanto às disciplinas de cultura geral. Os co
legios agricolas, abrangendo as três series do segundo ci
clo, confeririam o diploma de tecnico agricola. Na epoca,
jã começam a desenvolver-se no Estado de São Paulo as primei
ras experiências de escola-fazenda.

A supervisão e orientação do ensino agricola co~
tinuavam ainda sob a responsabilidade da Superintendência de
Ensino Agricola e Veterinãrio, criada, jã em 1938, como S~
perintendência de Ensino Agricola, na área do Ministerio da
Agricultura. Em 1967, realizou-se uma reforma administrati
va - Decreto Lei 200/67, regulamentado pelo Decreto n96073l
-67 - e a supervisão do ensino agricola foi transferida à
esfera do Ministerio da Educação e Cultura, criando-se uma
Diretoria para assumir essa função. Mais tarde, com a cria
ção do Departamento de Ensino Medio - Decreto n9 66.967/70-
a administração dessa modalidade de ensino ficou reduzida a
um Grupo de Trabalho integrado apenas por treze pessoas. Já
em 1973, ante a impossibilidade de o DEM administrar a exte!!.
sa rede de escolas agricolas, atendendo a especificidade da
educação profissional, resolveu-se criar a Coordenação Naci
onal de Ensino Agricola (Decreto n9 72.424/73). Em 1975, o
Decreto n9 76.436 estabeleceu as competências do novo õrgão,
denominando-o, então, Coordenação Nacional de Ensino Agrop~
cuãrio, e resolveu que funcionaria com autonomia administr~
tiva e financeira, vinculado à Secretaria de Ensino de 19 e
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29 Graus. Em 1976t começou a funcionar a COAGRIt cuja fina
lidade e prestar assistência tecnica e financeira aos esta-
belecimentos especializados de ensino agropecuãrio do Paist
visando à capacitação dos recursos humanos em quantidade e
qualidade suficientes para fazer face às necessidades do d~
senvolvimento do setor primário.(MADURO et aliit 1979.3)

Num estudo diagnóstico realizado pelo CENAFORtcom
apoio financeiro do INEP. sobre as Escolas de 29 Grau da ~-
rea Primária no Brasil. reafirma-se essa finalidade do ensi
no agricola. fundamentando-a nos Planos Nacionais de Desen
volvimentot que prevêem taxas medias desejáveis de crescime~
to para o setor primário (I PND) e fixam e s t ra t é q i as para a~
pliar a capacidade "empresarial" do produtor e criar e difu~
dir novas tecnicas. Na introdução do relatório da pesquisa
- 4 volumes que apresentam as conclusões relativas a Estab~
lecimentos, Diretores. Professores e Alunos - expressa-se
claramente que lia qualificação da mão-de-obra no setor prl
mâ r í o da economia e um dos fatores básicos da ...mode r n í z a cào
da agricultura".(CENADOR, 1975, (1) 2-3)

As funções da COAGRI, segundo aparecem enumeradas
pela própria Instituição, são as seguintes:

Coordenar a educação agropecuária no sistema fed~
ral de e ns i no , apoiar a educação básica rural ,co~
tribuir ao desenvolvimento sócio-econômico das co
munidades rurais. (MECjCOAGRI, 1982, 4)
Para desempenhar essas funções, a COAGRI deverá re

alizar as atividades que se indicam:
· administrar a rede de Escolas Agrotecnicas Fed~

rais;
• cooperar tecnicamente e assistir financeiramen-

te as Unidades da Federação, visando ao desenvol
vimento harmônico do ensino agropecuário;

• apoiar o desenvolvimento da educação básica nas
áreas rurais;

- promover estudos e experimentos na area de edu
c a cào rural;



· proplClar condições para que as escolas atuem
como Centros de Desenvolvimento da Comunidade.

A part ir de 1981, com a cri ação do Programa de C..Q.
operação Tecnica e Financeira às Unidades da Federação,come
çou uma atividade de assistência tecnica sistemática às e~
colas agricolas estaduais e municipais, promovendo e asses-
sorando a implantação de projetos didático-pedagógicos.

A Rede de Ensino Agrlcola

No ano de 1974, segundo o levantamento realizado
pelo CENAFOR para o estudo citado, existiam no Brasil 104 e~
tabelecimentos de ensino agricola, dentre os quais 28 depe~
diam diretamente do MEC (v. tabela 11). Segundo o mesmo es
tudo, 60% das unidades localizavam-se em municipios com P..Q.
pulação predominantemente urbana e 78% em regiões com eleva
do numero de proprietários e significativo indice de mecani
zação agricola (Sul e Sudeste) (CENAFOR3 24-30). Em 1981,
os estabelecimentos tinham aumentado para 164, dos quais 33
eram mantidos pelo Governo Federal, administrados atravês da
COAGRI.

Em 1983, a COAGRI realizou um levantamento dos e~
tabelecimentos de 29 grau que ofereciam habilitações na área
primária (MEC/SEPS/COAGRI, 1983), comprovando a existência
de 296 escolas agricolas. A taxa de crescimento entre 1974
e 1983 era de 2,8, o que significa que em apenas 10 anos a
rede de ensino agricola tinha aumentado 300%. A administra
ção estadual era responsável por 62% desse incremento; a m~
nicipal, por 10%, e 24% correspondia à iniciativa partic~
lar. Quanto a sua distribuição geográfica. a maior perce~
tagem localizou-se no Sul (42,5%), seguido pelo Nordeste
(24%) e Sudeste (23%).

As habilitações oferecidas nesses estabelecimentos
sao de dois tipos, segundo as disposições do Parecer 45/72
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do CFE:
Habilitação Plena: Visa ã preparação integral do
tecnico de nlvel medio e deve ter um mlnimo de
2.900 horas-aula, nas quais se incluam pelo menos
1.200 horas de conteudo profissionalizante.
Habilitação Parcial: Visa ao preparo de um auxili
ar ou agente para desempenhar uma ocupação defini
da e cuja parte de formação especial enfatiza o
exerclcio prãtico de uma serie de passos operaci~
nais, seguidos da realização de tarefas tlpicas .
Deve ter 2.200 horas-aula como mlnimo, incluindo
pelo menos 300 de conteudo profissionalizante.
Existe tambem a habilitação bãsica,que oferece um

preparo elementar para a iniciação em uma ãrea especlfica de
atividade em ocupação que, em alguns casos, só se define a-
pós o emprego. r uma etapa preliminar ã habilitação profis-
sional, de natureza mais generica. A carga horãria mlnima
estabelecida para a habilitação bãsica e de 2.200 horas-au-
la. Segundo o levantamento da COAGRI, existiam em 1983, no
Brasil, 123 estabelecimentos que ofereciam habilitação bãsi
ca em agropecuarla. A maioria deles depende das administr~
ções estaduais (85,4%). Na tabela 13 se indica sua distri
buição por região. Dadas as suas caracterlsticas especlfi-
cas, os estabelecimentos que oferecem apenas essa habilit~
ção bãsica em agropecuãria não serao considerados como cole
gios agricolas neste trabalho.

Quanto às outras habilitações, em 1983, ofereciam
a plena 204 estabelecimentos; 77, a parcial, e apenas 15,a~
bas (Ver tabela n9 12). A quantidade de cursos oferecidos
cresceu com uma taxa de 2,6 nos ultimos 10 anos,passando de
137 em 1974 para 353 em 1983. (Ver tabela n9 13)

Em 1974 eram oferecidos 127 cursos de habilitações
plenas e apenas 10 de habilitações parciais. Em 1983, os
cursos de habil i t a cô e s plenas passam para 246 (taxa. de cres
cimento: 1,93) e os de habilitação chegam a ser
107 (taxa de crescimento: 10,7). Entre as habilitações pl~
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nas predomina Tecnico em Agropecuãria (74% do total em 1974
e 78,5% em 1983) e Economia Domestica (21,3% em 1974 e só
8,5% em 1983). As habilitações parciais se localizam em g~
ra 1 nas re g iõ e s Sul e Sude ste, o nde av a n ça m a is r ãp id o o pr~
cesso de industrialização da agricultura (94% do total dos
cursos são oferecidos nessas regiões). A maior quantidade
de cursos correspondem às seguintes habilitações parclals:
Auxiliar em Adubação (27%), Agente de Defesa Sanitãria Anl
mal (24%) e Agente de Defesa Sanitãria Vegetal (22,5%).(Ver
tabelas nos. 14 e 15)

Alguns estabelecimentos oferecem tambem
outras habilitações, alem daquelas que correspondem à area
primãria. Simultaneamente com cursos de habilitação plena
na ãrea primãria, 43 estabelecimentos (uns 20% do total) of~
reciam habilitações em Contabilidade e Magisterio e, em m~
nor proporção, em outras ãreas como Saude, Administração,S~
cretariado,etc. Com os cursos de habilitação parcial eram
oferecidas tambem habilitações em Contabilidade,Magisterio,
Secretariado e Auxiliar de Escritório, etc., em 20 estabel~
cimentos (26% do total) (Ver tabela n9 16). Seria interes
sante saber se essas outras habilitações se relacionam com
o setor primãrio ou pelo menos prioritizam a prob:l:emãtica
das ãreas rurais, em alguns estabelecimentos. O que aconte
ce, em geral, e apenas uma mera justaposição.

A COAGRI oferece, nas suas escolas, cur
sos supletivos de qualificação. No relatório de atividades
da Coordenação correspondente a 1982, informa-se a existen
cia de 19 cursos supletivos, a maioria no Nordeste (12).Des
ses cursos, 12 correspondem a habilitações plenas (Agricul
tura e Leite e Derivados) e 7 a habilitações parciais (Auxl
liar de Inspeção de Leite e Derivados e Agente de Defesa Sa
nitãria Vegetal). Em 1982, contava-se jã com 334 egressos
dos cursos supletivos, oferecidos em tres escolas agrotecnl
cas do Nordeste, duas na região Sudeste e uma na região Cen
tro.(MEC/SEPS/COAGRI, 1982, 48)

O sistema escola-fazenda como proposta p~



dagõgica para o ensino agricola faz com que a ãrea do esta-
belecimento se transforme em um dado importante. De fato,
qualquer sistema de ensino que procure vincular a teoria e
a prãtica na formação do tecnico agricola deverã ter como
condição necessãria para sua implementação a disponibilid~
de de terra. Porem, na proposta de escola-fazenda essa con
dição exige tambem que a terra seja de um tamanho tal que
possibilite o funcionamento da escola como estabelecimento
agropecuãrio e com um sistema integrado de produção.

Segundo o cadastro de estabel ecimentos de
ensino agricola da ãrea primãria, realizado pela COAGRI em
1983, a situação quanto a area total das escolas era a se
guinte: 35% tinham menos de 50 ha, 48% possuiam entre 50 e
300 ha , e o restante, mais de 300 .h a , sendo que falta infor
maçao de 17 estabelecimentos. A situação, em termos gerais,
tinha piorado em relação a 1974. Para essa data, segundo o
estudo do CENAFOR, apenas 15% das escolas tinham menos de
50 ha, 58% possuiam entre 50 e 300 ha e 27% dispunham ainda
de uma ãrea maior (Ver tabela n9 17). Considerando apenas as
escolas da COAGRI, em 1983, dos 33 estabelecimentos, 25 ti
nham menos de 400 ha e mais de 100 ha e a extensão media era
de 405,6 ha por escola. Porem, separando dois casos extre
mos (um estabelecimento de MT com 5.000 ha e outro de PE com
menos de 1 ha), essa media desce para 270,5 ha, o que repr~
senta melhor a situação real.

Clientela

A clientela dos estabelecimentos de ensino agrlc~
la deveria ser, na sua maioria, procedente do meio rural e,
de preferencia, filhos de agricultores. Deste modo, seria
mais fãcil concretizar os objetivos dessa modalidade de e~
sino, porque os jovens oriundos da zona rural "s e consideram
mais aptos para contribuirem com a transformação da agricul
t ur a " (CENAFOR, 1975,22). A partir dessa concepção, e lab o
ram-se instrumentos legais especificos,visando determinar ,a



2-1 o

clientela: o Decreto n9 63.788/68 estabelece que 50% das va
gas existentes na primeira. serie do ensino medio agrlcola ,
cada ano, serão reservadas para candidatos provenientes da
zona rural e 30% para. agricultores ou filhos de agricultores
residentes em cidades que nao possuam estabelecimentos de en
sino medio.

Os dados coletados pelo CENAFOR para 1974 revelam
que, pelo menos nos cursos de Agropecuaria,"mais de 50% dos
alunos são originarios de famllias com ocupações ligadas ao
setor p r í m àr t o " (CENAFOR, 1975, 38). Não existe, porem, n!
nhuma informação sobre a ocupação dos pais dos alunos que
permita especificar qual o tipo de "ligação" com o setor pr.i
mario que tem a famllia do aluno e qual a proporção da ren
da familiar que provem dessas ocupações "ligadas ao setor
pr imà r i o ? • Apenas recentemente, alguns co l ê q io s da COAGRI es
tão levantando esse tipo de informações- o que permitira,no
futuro, uma analise mais detalhada da matrlcula do ensino
agrlcola.

Em 1974, a matrlcula do ensino agrlcola era 14.627
alunos. 80% desse total concentrava-se nas regiões Sul e Su
deste; 74% dos alunos eram internos e os provaveis concluin
tes eram 4.090. Lamentavelmente, não existe outro levant~
mento semelhante para o ensino agrlcola no Brasil ate 1983,
data da realiz.ação do Cadastro de estabelecimentos que ofe
recem habilitações de segundo grau na area primar;a,realiz~
do pela COAGRI. Porem, esse levantamento apresenta varios
problemas que dificultam sua utilização: a informação e in
completa (considerando apenas as escolas que oferecem habil.i
tação plena, faltam dados de 17 estabelecimentos),indica-se
apenas o total de alunos por serie, sem especificar qual a
habilitação ~ue estão cursando (Assim, quando a escola ofe
rece duas ha~ilitações na area primaria - uma plena e outra
p arc ia 1, por e xem p 1o - e im po s s1v e 1 sa be r q uantos a 1uno s.cu.!:
sam cada uma delas), fica a criterio da escola incluir ou
não outras habilitações oferecidas, não se indica a duração
em anos dos cursos que a escola oferece nem a data de inlcio
que corresponde a cada habilitação.
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Apesar dos problemas mencionados, foram trabalha
das as fichas publicadas pela COAGRI, que correspondiam a
e sco 1a s que of e re c iam hab i1 ita ção p 1e na na ã re a a gro pe cuãr;a.
Dentro dessa ãrea se condideraram incluidas as seguintes h~
bilitações: Técnico em Agropecuãria, Técnico em Agricultura,
Tecnico em Agrimensura, Tecnico em Alimentos, Tecnico em En~
logia, Técnico Florestal, Tecnico em Leite e Derivados, Te~
nico em Pecuãria e Tecnico Agrícola. Ficaram sem ser consl
deradas apenas as habilitações Tecnica em Economia Domesti
ca e Tecnico em Pesca. Nos totais elaborados deve-se consi
derar que falta informação de 17 escolas e em outras 17 não
se sabe com certeza se o total de alunos indicados co~respo.!!.
de apenas ãs.habilitações plenas que o estabelecimento ofe
rece ou cursa· tambem outro tipo de habilitação (parcial ou
mesmo bãsica),

Com essas ressalvas, foram obtidos os dados que
seguem: para 1983, o total de alunos matriculados em habili
tações plenas do setor primãrio era 40.687, desse total cur
savam estudos como internos 19.291 e os concluintes ascendi
am a 10.476. Em dez anos, a matricula total teve uma taxa
de crescimento de 2,78, sendo os incrementos mais signific~
tivos os das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. De uma
participação de 20% no total de alunos em 1974, essas três
regiões passaram a 42% em 1983. A porcentagem de alunos in
ternos diminuiu consideravelmente: de 74% para 47%. Quanto
aos concluintes, a taxa de crescimento e apenas um pouco i.!!.
ferior ã que corresponde ã matricula total: 2,56 (Ver tabe
la n9 18, 19 e 20).

Em 1974, segundo nos informa o estudo do CENAFOR,
a matricula do ensino agrico1a representava quase 1% da ma
tricula total de 29 grau e 1,9% da correspondente ao ensino
profissionalizante. Os estabelecimentos de ensino agropec~
ãrio eram 1,5% do total de estabelecimentos de ensino de 29
grau. Em 1983, apesar de se dispor do levantamento da COA-
GRI para o ensino agricola, não existe ainda informação so-
bre estabelecimentos e matricula total correspondentes ao
29 grau. Porém, considerando que as variações de um ano p~



ra outro não podem ser muito significativas, pode., ser uti-
lizada a informação correspondente a 1982. Com esses dados,
pode-se afirmar que, pelo menos aproximadamente, a partici
pação do ensino agricola no total de estabelecimentos de 29
grau aumentou para 2,6% e na matricula total de 29 grau re-
presentava 1,4%. (Ver tabela n9 21)

Proposta pedagógica

A proposta pedagógica da COAGRI para o ensino agrl.
cola e o sistema escola-fazenda. Esse sistema e adotado co
mo IImetodologiall de ensino, pela COAGRI.

"bu sc a nd o integrar reflexão e ação, pensar e agir,
ciências e humanismoll ... IIfazer da experiência de
trabalho um elemento integrante do processo educ~
tivo, no qual o aluno participa de todas as etapas
dos projetos agropecuãrios ... 11 (MEC/COAGRI, 1983b)
2-3).
Fundamenta-se no princlpio de lIaprender a fazer e

fazer para aprenderll, como um intento por integrar a experi
ência de trabalho ao processo educativo, achando que essa
integração implica em multiplos beneficios para os alunos e
a prõpria escola:

· permite sedimentar os conhecimentos teõricos com
uma p rã t ic a co n st an te, co n t r i b u indo p a r a uma fo!:.
mação mais integral dos jovens,

· minimiza os custos do ensino, possibilitando a
auto-sustentação das unidades escolares.,

· convence os educandos de que a agropecuãria e
uma atividade rentãvel, e lhes proporciona uma
vivência dos problemas que deverão enfrentar na
sua atuação profissional,

· mostra as vantagens do cooperativismo.
In ic ia 1me nt e (C E NA FO R, 1 975, (1) 7), o sistema a p r~



sentava-se como estruturado em quatro ãreas de atividade: -
cultura geral e tecnológica (conhecimentos teóricos, trans
mitidos em sala de aula), laboratório de prãtica e produção
(projetos elaborados e orientados pelos professores),progr~
ma agricola orientado (projetos desenvolvidos pelos propri-
os alunos, com acompanhamento dos professores) e a coopera
tiva (comercia1ização da produção da escola destinada ao mer
cado). Atualmente, o sistema define-se assim:

"O sistema e sco la= f aze nd a possui três componentes
que atuam de forma integrada: salas de aula, uni
dades educativas de produção, e cooperativa esco-
la, cujo funcionamento obedece a uma organização
sistêmica". (MEC/COAGRI, 1983b, 3)
Esses três componentes bãsicos têm funções próprl

as, mas, no desenvolvimento da ação educativa, mantêm entre
si uma interdependência estreita. Nas salas de au1a,os al~
nos recebem as aulas teóricas e teórico-prãticas ou demons
trativas; nas Unidades de Produção, vivenciam o trabalho
agropecuãrio, acompanhados pelos professores; na Cooperati-
va, experimentam o momento da comercia1ização. Em resumo,
são "três mecanismos distintos que funcionam integrados e
perfeitamente interligados" (MEC/COAGRI, 1982,6). Existe,
tambem, como parte integrante do curricu10~ um estãgio supe~
visionado que visa a uma "melhor adaptação do futuro profi~
siona1 no mercado de trabalho" (COAGRI, 83. 7).Esse estãgio,
como transição entre "o mundo da escola" e "o mundo do tra
balho" realiza-se em empresas, propriedades rurais ou na prE.
pria escola, como monitoria; em todos os casos, com acomp~
nhamento do professor. (MEC/COAGRI, 1983b, 7)

O estãgio tem tomado cada vez maior relevância no
curriculo das escolas agrico1as. Alguns documentos da COAGRI
o apresentam como o quarto mecanismo constitutivo do sistema
escola-fazenda (MEC/COAGRI, 1982. 6). Aparece incorporado
ao Projeto "Integração Escola-Empresa-Governo". visando di
minuir a defasagem entre a escola e a empresa. O projeto,
jã implantado nas 33 escolas agricolas da COAGRI,implica as
seguintes ações:
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1 - "Divulgação", objetivando um maior conhecimen
to mutuo entre escola e empresa;

2 - "Intercâmbio técnico", procurando a contribui
ção de todos os profissionais vinculados ao
setor empresarial para que a escola "atenda
às expectativas dos diferentes setores que a~
sorvem os técnicos" por ela formados;

3 - "Estãgio", que abrange as seguintes fases:pr~
paração do aluno, elaboração dos instrumentos
de acompanhamento, realização do estãgio e
acompanhamento simultâneo, avaliação.

4 - "Adaptação e reformulação curricular" ou "rea
lime n t a cào " curricular, atualizando co nt e iido s,
incorporando atividades complementares, plan~
jando a utilização de novos recursos humanos
e didãticos.

r interessante listar os critérios de avaliação do
estãgio, que significam as atitudes e comportamentos que a
escola pretende que os alunos concluintes tenham assumido:

· apresentação pessoal
• relacionamento do estagiãrio na empresa
· rendimento do estãgio
· interesse demonstrado
· iniciativa própria
· responsabilidade
• assiduidade e pontualidade
· segurança na realização do trabalho
· organização do trabalho
• integraoão na empresa
• Qualidade do trabalho. (MECjCOAGRI,1979,8)
Em outro documento da COAGRI se afirma que a esco

la contribui para a qualidade dos recursos humanos nos se
guintes aspectos: teoria, padrão de integração social, aptl
dão intelectual e efici~ncia ocupacional (TORRES,1983,4647l
Esses quatro aspectos desagregam em uma série de habilirlades
na execução de tarefas prãticas e atitudes ou comportame~

CATIV·O
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tos que, segundo os empregadores, o
quando egresso da escola agr;cola.
48-49) e os criterios que orientam a
existe uma coincidência quase total.

A grade curricular da habilitação em agropecuãria
abrange um total de 3.690 horas-aula, distribu;das entre di~
ciplinas de educação geral e disciplinas de formação especl
al e organizadas em três series e um estãgio supervisionado,
da seguinte forma:

profissional deveria ter
Entre essa relação (id.,

avaliação do estágio

Series Ed.Geral Form.Especial Totais
1? 720 480 1 .2 O O
2? 570 600 1 .17O
3? 270 870 1 .140
Est.Supervis. 180 180
T O T A I S 1.560 2.130 3.690

Cabe ã escola identificar os conteudos a serem mi
nistrados em cada disciplina, atendendo a uma serie de cri
terios básicos sobre a amplitude das mesmas. Aconselha-se
que a abordagem dos conteudos das disciplinas de educação g~
ral, sempre que p o ssTve l , se oriente para o setor a q ro pe c uà
rio. Essa orientação implica tanto em favorecer um contato
dos alunos com o IImundo do trabalholl e sua problemática, cE.
mo em oferecer-lhes oportunidades para exercitar e desenvol
ver capacidades e habilidades necessárias para seu desempe-
nho como profissional.

As disciplinas de formação especial visam fundamen
talmente ã capacitação cientifico-tecnica do futuro profis-
sional. Embora alguns documentos da COAGRI procurem dar uma
amplitude maior ã formação especial, na hora de apresentar
cada uma das disciplinas evidencia-se a perspectiva mais es
treita, reduzida ã administração-tecnologia-elaboração de
projetos. A área de estudos sociais na formação especial re
presenta apenas 150- das 2.130 horas, menos de 10% do total:
60 horas de estudos regionais, cuja programação fica a car-
go de cada escola, e 90 horas de IIAdministração e Economia
Ruralll. Neste ultimo caso, a denominação lIeconomia ruralll
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significa apenas elaboração de projetos. contabilidade e c~
mercialização. Não se visualiza em que momento se satisfaz
a exigência de IIconhecimentos .•. politicos das condições de
produção e suas variãveis econômicas e so c i a i s ? • (TORRES.
1983, 54)

A escola e o desenvolvimento rural

A COAGRI aspira a que as escolas agricolas atuem
como Centros de Desenvolvimento Rural, ampliando sua ação e
chegando a constituir-se lIem pólos irradiadores de uma nova
filosofia e de uma nova ação politica no que respeita ã ed~
c a cà o e ao desenvolvimento r ur a l " (GODOFREDO, 1982, 10). A
escola deveria assumir, alem da administração do ensino re
gular de segundo grau, atividades de cooperação com os agrl
cultores, com as ações comunitãrias e as atividades educaci
onais de sua ãrea de influência. Essas novas funções da es
cola exigirão a criação de mecanismos de integração pregra-
mãtica e articulação com os órgãos que visam tambem,por sua
parte, promover um desenvolvimento rural integrado. Neste
sentido, estã em execução um Convênio Inter-Ministerial, do
qual participam os Ministerios de Educação, Planejamento,A-
gricultura e Trabalho.

Evidentemente, a preocupação por aproximar a esco
la das necessidades regionais e abrir suas portas ã comuni-
dade, de converter a escola em centro de desenvolvimento,i~
plica umu concepçao de desenvolvimento. Embora esse senti
do não chegue a ser explicitado, nem discutido, e x i st e lide
fatoll em cada intervenção da escola nesse contexto agrãrio
tão complexo no qual ela se coloca como lIempresa-educativa~
Desenvolver uma serie de programas educativos IIdestinados ã
população engajada ou a se estabelecer em uma atividade agrl
cola", orientados a "melhorar a produtividade dos pequenos
produtores atraves da educação" e complementar essa capaci-
tação com "uma aprendizagem agricola de cunho empresarialll
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COAGRI.,198l, 1-2), significa agir com um sentido claro. Pa.!:
te-se da premissa de que os pequenos agricultores não prod~
zem mais porque não sabem ou não têm 11 e spi r ito em p re s a rial';
pelo menos enquanto não se explicitam outras "necessidades"
desse publico-meta selecionado.

De fato, repassando atentamente a relação de ati
vidades desenvolvidas pelas escolas, no papel de "Centros
de Desenvolvimento Rural, relacionadas em um documento da
COAGRI (NASCIMENTO & TORRES, 1983), surgem vãrias questões:
Que significa para as escolas essa função? Como percebem
o seu publico-alvo? Como articulam essas atividades com a
rotina educativa? Que papel elas desempenham para os alu
nos? Pode-se afirmar, em termos gerais, que se concebe a

-açao da escola como
IIfacilitadora do crescimento econômico, na medida
em que estimularia a modernização tecnológica atr~
ves da preparação de recursos humanos e de difusão
de tecnologiasll.(CENAFOR,198l ,10)

Isso quando não atua apenas como órgão de assistência soc1
al, chegando ate a assumir um trabalho que corresponderia às
próprias associações comunitãrias (organização de festas,r~
ivindicação de melhores condições de moradia para os vizi
nhos, concursos, etc.).

Apoio as redes estaduais de ensino agricola

Objetivando difundir tanto a estrategia pedagóg1
ca da escola-fazenda como a nova função da escola como cen
tro de desenvolvimento rural na região, a COAGRI desenvolve
um vasto programa de apoio às escolas agrotecnicas estadu
ais e municipais. Incentivam-se as atividades produtivas na
escola, treinam-se professores, promovem-se atividades de co
operaçao com as comunidades e as escolas de primeiro grau da
zona rural. Um documento da COAGRI informa que,ate 1981,ti



?/s

nha atendido 43 escolas estaduais ou municipais com assesso
ria para a implantação nelas de projetos pedagógicos, e con
tribu;do com recursos para financiamento de atividades pr~
dutivas em outras 23 (MEC/COAGRI, 1982, 11)

Como parte do mesmo programa de orientação tecn1
ca e assistencia financeira às escolas agrico1as estaduais
ou municipais, a COAGRI contribui tambem com uma parte dos

-cursos de pessoal docente. Neste sentido, existe um conve
nio com oito escolas agrico1as estaduais que pertenceram ã
rede federal, em virtude dos quais a COAGRI continua assu
mindo o pagamento de uma parte do pessoal docente dos esta
belecimentos transferidos. Sete dessas oito escolas estão
localizadas na região Nordeste, e a outra, no Distrito Fede
ralo No Ceará se encontram nessa situação os Colegios de
Lavras de Mangabeira e Pacatuba.

De qualquer modo, e apesar dos esforços que a CO~
GRI realiza para ajudar os Estados e os Munic;pios a mant~
rem os seus co1egios agricolas funcionando com o sistema e~
cola-fazenda, e um tipo de educação muito dispendioso em r~
1ação ã situação econômica de vários Estados, especialmente
os das regiões Norte e Nordeste. A própria COAGRI, que a~
ministra 33 co1egios agrico1as, apenas pode dispor de uma
pequena parte do seu orçamento para cooperar com os Estados.
Em 1982, apenas como exemplo, o total de recursos gastos no
programa "Cooperação Te c n i c a e Assistência Financeira as Uni
dades da Federação" foi de 122 mi 1 hões de cruzeiros, o que
equivale a apenas 2% dos recursos aplicados nesse exercicio
pela Coordenação.

Linhas norteadoras para a açao futura

A COAGRI tem procurado traçar uma po1itica de e~
sino agrico1a que contribua ao mesmo tempo a dar certa uni
dade e coerência ao desenvolvimento dessa modalidade de en
sino e a exp1icitar seu papel como instrumento para a execu
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çao das politicas agricolas nacionais. A formulação dessa
politica setorial permitiria, ademais, uma articulação do
ensino agrlcola com outras agências de desenvolvimento rural,
IIracionalizandoll as ações e evitando superposições e paral~
lismos.

o ponto de partida para definir essa polltica e o
111 PNO, documento onde se expressam as metas do Governo p~
ra o setor primãrio. O Plano, ao afirmar que a história da
economia brasileira estã IIvinculadall estreitamente às pec~
liaridades da produção agropecuãria, manifesta sua preocupa-
ção com a qualificação dos recursos humanos para o setor".:Oal
que privilegie as açoes de educação e desenvolvimento rural,
âmbito no qual a COAGRI formularã as linhas de ação da polI
tica de ensino agrlcola:

11A P e r f e i ço a r o p r o c e s s o d e fo rm a ç ã o d e tecnicos d e
nivel me d io , visando à formação integral do educan
do, a melhor qualificação profissional e à adequ~
c âo do ensino ã realidade ... 1I

"Promover a prãtica da educação comunitâria,resti
tuindo à escola seu papel e suas funções no seio
da comunidade, a fim de permitir-lhe extrapolar os
limites frâgeis e estreitos do ensino, para pen~
trar no campo amplo e aberto da educação ... 1I

"Dinamizar os processos de acompanhamento e ava1l
ação do desempenho do egresso, com vistas a revi-
talizar a ação educativa da escola e apoiã-la na
busca de formas alternativas de ingresso no merca
do". (MEC/COAGRI, 1983a, 25-29)



,

B. Ensino Agrícola Estadual

o Estado do Cearã dispõe, atualmente, de uma rede
de ensino agrlcola própria, alem das escolas federais loca
lizadas em Crato e Iguatu. Essa rede começou a se formar a
partir da criação em 1971 do Colegio Agrlcola de Mombaça,na
administração do Governador Plãcido Castelo. Em 1972 De
creto 70.689, de 08 de junho - o Governo Federal autorizou
a cessão de estabelecimentos de ensino agrlcola da rede fe
deral aos Governos dos Estados. Nesse decreto se relacionam,
como cedidos ao Governo do Cearã, com seu acervo de bens m~
v e i s e imóveis, o Ginãsio Agrlcola IIJuvenal Ga le not v d e Paca
tuba, e o Colegio Agrlcola de Lavras de Mangabeira.

Evidentemente, essa decisão de transferir os es
tabelecimentos de ensino agrlcola obedecia mais a problemas
adm in is t ra t ivos e f in a n ce ir o s doM EC d o que ao i nt e re s se dos
Estados. Pouco tempo mais tarde, ante a negativa de vãrios
Estados de aceitarem a cessão e a inviabilidade de continu
ar administrando os colegios atraves do Departamento de En
sino Medio, como jã vimos, procurou-se uma outra salda: a
criação de um órgão especlfico para essa função. Porem, a
aceitação dos estabelecimentos por parte do Governo do Est~
do evidencia o intento de assumir essa modalidade de ensino,
manifesta tambem com a criação do Colegio de Mombaça.

Em 14 de setembro de 1973 assina-se tambem um con
vênio visando ã implementação das disposições contidas no
Decreto n9 70.689/72. Porem, ate 1978, a Secretaria de Edu
cação não assumiu efetivamente o ensino agrícola, atendendo
a suas caracterlsticas especlficas, apesar da preocupação da
jã criada COAGRI, que chegou a ceder em 1976 um professor p~
ra administrar o Colegio de Lavras, quase abandonado pelo
Estado.

Em 1978 celebrou-se um Convênio entre a Secretaria
de Educação do Estado e a COAGRI, que iniciou efetivamente
uma nova etapa para o ensino agrlcola na administração est~
dual. O mencionado convênio afirmava que a COAGRI cederia re
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cursos à Secretaria de Educação do Estado para o "estabele
cimento e manutenção de projetos agropecuarios com fins di
datico-educativos", nos colegios de Lavras de Mangabeira,
Mombaça e "Juvenal Ga le no ? , de Pacatuba. Esse último estabe
lecimento tinha-se transformado de Ginãsio em Colegio em
1973, iniciando um curso na habilitação de tecnico em agr~
pecuarla. No Convênio 07/78, a COAGRI se compromete a acom
panhar, supervisionar e inspecionar o desenvolvimento das
at iv ida d e s a 9 r o P e c ua r ia s p ro 9 r ama das pe 1o s c o 1e 9 ios, e a pre~
tar assistência tecnica à Secretaria de Educação.Essa assi~
tência tecnica concretizou-se na cessão de três professores
da COAGRI à Secretaria para participarem nos trabalhos de
implantação de uma "coordenação" que assumiria a administr~
ção e a supervisão dos estabelecimentos da rede estadual de
ensino agricola.

A Secretaria, na epoca sob a administração do Dr.
Adelino Alcântara, criou uma equipe tecnica de ensino agri-
cola como parte da Coordenação de Ensino de Segundo Grau,no
Departamento de Ensino. Essa equipe começou os trabalhos em
1978, pouco depois da assinatura do Convênio, procurando m~
lhorar qualitativamente o ensino agricola e criar um corpo
de normas que contribuissem para dar certa unidade às ações
nesse campo. Contou sempre com o apoio da COAGRI, financia~
do a execução e manutenção dos projetos agropecuarios nos
colegios, cedendo pessoal tecnico e oferecendo assistência
tecnica. O Convênio de 1978 foi renovado atraves de aditi
vos, desde 1979 ate hoje.

Quando iniciou seu trabalho, a equipe de ens]no
agricola da Secretaria de Educação enfrentou três problemas:
uma infra-estrutura produtiva deteriorada e insuficiente,fal
ta de professores e auxiliares qualificados para o ensino
a 9 ri c o 1a e a u sê n c ia deu ma fi 1o so f ia de t r a b a 1 ho, de uma p r~
posta educativa para essa modalidade de ensino.Os primeiros
esforços da equipe concentraram-se no problema da infra-es-
trutura, que permitiria aos Colegios começarem a produzir.o
que era importante tanto em termos pedagõgicos como financei
ros.



Nessa linha de açao, o I Seminãrio de Ensino Agri
cola, realizado em Pacatuba em 1980, de 04 a 07 de agosto,
objetivava "estudar as diretrizes e mecanismos apresentados 11

visando "uma maior uniformidade e coerência de ação" por pa.,!:.
te dos Co1egios Agrico1as do Estado. O Seminãrio, que contou
com a participação de tecnicos, diretores e professores do
ensino agrico1a estadual, centrou-se na discussão do prob1~
ma das Unidades de Produção e de uma serie de normas para a
utilização pelos co1egios do Fundo para Financiamento de Pr~
gramas Agropecuãrios. Analisou-se tambem uma disposição,e1~
borada pela equipe estadual, sobre a estrutura organizaci~
na1 dos Co1egios Agrico1as, que indicava as competências do
Administrador e das diferentes Divisões e Seções. Em apenas
dois anos de trabalho, a equipe tinha desenvolvido uma inte~
sa atividade, procurando captar recursos para aumentar a c~
pacidade produtiva dos co1egios, valendo-se das mais diver
sas fontes, e incrementando o nive1 de organização dos est~
be1ecimentos para que os recursos fossem plenamente aprovei
tados.

Na pesquisa realizada como subsidio para o Semin~
rio (CEARA/SEDUC/DAT, 1980) constata-se que os professores
reivindicavam maior assistência tecnico-pedagõgica'e os di
retores achavam insuficiente a supervisão. Mas e sõ a pa.,!:.
tir de 1982 que a equipe de ensino agrico1a iniciará aooes
tendentes a superar o problema dos "recursos humanos". Uma
das preocupações maiores da equipe a esse respeito era a si
tuação dos tecnicos agrico1as que egressavam e, de imediato,
eram contratados como pessoal docente nos mesmos co1egios.A
falta de uma formação superior não apenas prejudicava os mes
mos tecnicos em termos de sa1ãrio, quanto gerava tambem um
processo crescente de diminuição da qualidade do ensino.

Nessa área, a equipe providenciou a celebração de
um Convênio entre o Estado e a Universidade Federal Rural de
Pernambuco para habilitar os tecnicos agrico1as como Profes
sores de Ensino Agropecuãrio, a t ra v e s do curso denominado Es
quema 11. Os Agrônomos jã estavam incorporados, por Convênio
com a COAGRI, ao curso Esquema I, de formação pedagõgica.
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Com relação ao terceiro problema mencionado a
falta de uma filosofia de trabalho nos Co le q io s de EnsinoAg!5
cola Estadual -, e diflci1 definir quando começou a ser abor
dado explicitamente. De fato, qualquer ação da equipe para
melhorar o ensino agrlco1a estadual leva ja imp11cita uma
filosofia. O problema deve, portanto, formular-se de outro
modo: por que não iniciou a equipe tecnica de ensino agrico
1a suas atividades na secretaria exp1icitando essa filosofia
de trabalho? Uma resposta pode ser a seguinte: a origem dos
tecnicos que integraram a equipe, Professores da COAGRI, fa
zia para eles evidente que essa filosofia devia ser a mesma
daquela Coordenação.

Alem do mais, os varios documentos elaborados p~
1a equipe dão indicios dessa filosofia, quando relacionam
os objetivos do ensino agrico1a ou se referem ao egresso es
perado, ou estabelecem as normas de funcionamento dos co1~
gios. Por exemplo, no primeiro Seminario de Ensino Agrlc~
1a afirmava-se que o mesmo objetivava IItransformar os cole
gios "e m agências capazes de contribuir ao processo de desen
v o 1v ime n t o r ur a 1 em nos so E st a d011

• A e qui p e e 1a b o ro u também
um documento sobr~ o sistema esco1a-fazenda,seusprincipios,
.funcionamento, atribuições etc., e organizou varl0S Semina

rios Estaduais de Ensino Agrlco1a - a partir de 1980 - com
participação de professores, diretores, supervisores, orie~
tadores educacionais, e presidentes dos Centros Civivos dos
Co1egios. Nesses Seminarios vai ~endo exp1icitada a fi10so
fia do ensino agrico1a, inspirada, evidentemente, na conce~
çao educa~iona1 da COAGRI.

Uma das dificuldades maiores do ensino agrlco1a é
o financiamento. Na pesquisa realizada com motivo do I Se-
minario de Ensino Agrico1a, tanto diretores, como profess~
res, alunos e até lideres comunitarios concordam em afirmar
que os co1egios necessitam de maior assistência financeira.
As instalações necessarias para o funcionamento da escola
como fazenda, a exigência de manutenção do regime de inter
nato para os alunos que provêm de outros municipios, e até
de outros Estados, os custos de funcionamento das unidades
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de produção - elemento indispensãvel na proposta pedagógica
da escola-fazenda - e a reposição periõdica dos equipamen -
tos são gastos excessivos para uma escola estadual de segu~
do grau. Dai a constante preocupação da equipe tecnica de
ensino agricola por complementar os recursos do Estado e por
gerar uma dinãmica produtiva nos próprios colegios atraves
dos Programas Agropecuãrios.

A equipe implantou um fundo rotativo IIFinanciamen
to de Projetos Agropecuãrios dos Colegios Agricolasll,objeti
vando assegurar a continuidade das atividades produtivas nos
colegios para a implementação dos seus Programas Agropecuã-
rios, e logo uma porcentagem das utilidades seria devolvida
pelos Colegios ao Fundo Rotativo, para financiar os Programas
futuros. Uma parte do lucro estimado de cada Programa dev~
ria ser encaminhada ao Almoxarifado, sob a forma de produtos,
para atender a alimentação dos alunos internos. O Fundo se
ria administrado pela Secretaria de Educação, dado que re
quer lIorientação consciente, cautelosa, planejadall e lIacom-
panhamento sistemãticoll.

Com esse procedimento, a equipe visava atingir um
nivel significativo de produção nos Colegios e contribuir
p a r a 11 m in im iz a r o c u s to d o a 1 uno in t er no 11 e 11 p rom o ver a aut~
suficiencia dos Colegios Agricolas em projetos de custeioll.

Ainda assim, e muito alta a parte do custo do in
ternato que deve ser assumida pelas familias dos alunos: ho
je equivale.a 36% do salãrio minimo. Não se pode esperar
uma contribuição significativa da maioria das f am i li a s nem
tambem um incremento considerãvel dos recursos que aloca a
Secretaria com essa finalidade para as despesas do Interna
to. A equipe considera que deverã caminhar na direção de
manter o internato só nos casos indispensãveis, procurando
ao mesmo tempo aumentar progressivamente a proporção de pr~
dutos dos Programas Agropecuãrios destinados a alimentação.
Alem da alimentação~ o internato exige outras despesas para
manutenção das instalações, e seria tambem um espaço que d~
ve ser ocupado pedagogicamente pela escola. No documento da
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pesquisa realizada para o I Seminãrio, afirma-se com rela
çao a situação dos internatos em 1980:

IIOS alojamentos são precãrios, registrando-se ca
sos onde os alunos dormem no chão,ou ainda não se
utilizam dos sanitãrios adequadamente devido ao
pessimo estado de conservação. A ãgua nao recebe
tratamento conveniente, sendo retirada de poços
em condições insalubres. De um modo geral, a al1
mentação e insuficiente tanto em quantidade como
em qualidade, ainda mais se considerando a faixa
etãria dos alunos ... Quanto ao lazer, praticame~
te não existe, limitando-se a um pouco de esporte
e uma hora de t e lev í sào ". (CEARA/SEDUC/DAT, 1980,
1 2 ) •

Proposta pedagógica ,

A rede estadual de ensino agricola adotou como
proposta o sistema escola-fazenda,seguindo, em geral,asori
entações da COAGRI a respeito dos três elementos que int~
gram esse sistema. Na sala de aula, desenvolve-se o curric~
10 formado por disciplinas de educação geral e de educação
especial. Em 1980, a equipe tecnica de ensino agricola el~
borou uma grade curricular Iin i c a para os Co lé q i o s do Estado,
que entrou em vigor a partir do ciclo letivo de 1981. A gr~
de curricular vigente ate então (aprovada por Parecer n9 45/
72 do CFE) diferia da nova só pela distribuição do total de
ho ra s e n t re a s d ife re n t e s ã re as. A g r ad e a br a n ge um total de
3.870 horas distribuidas em três anos de estudo. Desse to
tal, 990 horas (25,6%) correspondem ãs disciplinas de educ~
cào geral (Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências), 30
horas (0,8%) são para Estudos Regionais,a serem programados
pela Escola, mas dentro de uma lista de opções estabelecida
pelo CEE (Res. 64/73); e, finalmente, 2.850 horas (73.6%)
correspondem às disciplinas de educação especial (Instrume~
tais e Profissionalizantes). Porem, dos 73,3% 720 horas



correspondem ao Estágio Supervisionado, ficando apenas em
2.130 o total de horas-aula da educação especial (55%).Para
se ter uma ideia mais clara do conteudo que inclui essa área
profissionalizante do curriculo, que corresponde ao minimo
exigido pelo CFE, listam-se a seguir as disciplinas:

· Desenho e "Topografia
· Administração e Economia Rural
· Agricultura

Zootecnia
Construções e Instalações

· Irrigação e Drenagem
· Culturas
· Criações
A realização do Estágio Supervisionado e a parte

do curriculo que oferece maiores dificuldades para sua impl~
mentação. O Projeto CEAR~ tentou orientar o estagio para
as atividades de extensão, procurando complementar a form~
ção do tecnico agricàla com uma experiencia de trabalho de~
tinada a capacita-lo como agente para os programas de dese~
volvimento rural integrado. Não obstante, na programação do
segmento, nota-se a ausência total de estratégias que perml
tam concretizar essa aspiração (CEAR~/CEPA, 1979b).Em 1982
realizou-se uma primeira experiência neste sentido: um gr~
po de alunos dos Colegios Agrlcolas do Estado estagiou na
EMATER-CE. Os resultados, segundo os tecnicos da equipe de
ensino agrlcola da Secretaria de Educação, não foram muito
bons, tanto pela pouca aceitação da empresa que tinha receio
que alguns alunos pudessem prejudicar a sua imagem junto aos
produtores, como pela falta de um acompanhamento efetivo dos
Colegios. De fato, os alunos foram utilizados para um leva~
tamento de informação, e o estágio foi de pouca utilidade
para eles como formação. Para 1984, com recursos do POLO-
NORDESTE, planeja-se uma outra experlencia: estagios dos al~
nos em pequenas propriedades agrlcolas, com um mês de dura
çao.

Ate o momento, o estágio supervisionado" realiza -
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-se principalmente nas instalações do próprio Colegiot em
atividades produtivas ou de monitoria.

Como outro recurso importante do sistemat no âmbi
to da formação geral t pode-se mencionar o Centro Civico dos
Colegiost dirigido pelos próprios alunost e que tem como fun
ções organizar atividades desportivas e recreativast e pr~
gramar as festas. Poremt a tendênciat no futurot seria que
esse Centro Civico ficasse integrado ã Cooperativa-Escolatna
sua Seção de Divulgação e Culturat prevista no Sistema.

Outro elemento fundamental do sistema escola~azen
da - as Unidades Educativas de produção - tem merecido ate~
ção prioritâria da equipe tecnica de ensino agricola do Es-
tado. Consideram-se "imprescindiveis ã formação profissio-
nal" dos alunos e se estabelece que "deverão ser planejadas
e elaboradas pelos professores com a efetiva participação
dos educandos. As funções das Unidades de Produçãot segundo
os documentos produzidos pela equipet seriam as seguintes:

· Educativa: "aprender a fazer fazendo"
Didâtica: "garantem a integração do c o n t e iido te
órico com o prâtico"

· Administrativa: "Capacitam para tomar iniciati-
vas" e aumentam "0 senso de responsabilidade"

· Econômica: evidenciam para os alunos lia rentabl
lidade econômica de um empreendimento bem plan~
jado e executado".

De fatot atraves da leitura dos documentos elabo-
rados pela equipet percebe-se que se privilegia o aspecto
econômico e financeiro das Unidades de Produçãottalvez pela
angustia diante das dificuldades orçamentãrias que enfrent~
vat e enfrenta aindat o ensino agricola. A pesquisa reali-
zada para o I Seminârio de Ensino Agricolat em 1980t conclu
i a :

"nota-se a subutilização do aluno em atividades não
direcionadas e que se tornam apenas mecânicas. i.l~

s~ ocorre no trabalho de campOt onde a parte pr~
tica se resume ã atividade fisicat como por exem-
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plo a destocagem. E ainda os alunos sao avaliados
pela produção: quanto mais tocos arrancam, mais
nota re ce bem ". (CEARli./SEDUC/DAT, 1980, 11)
Quanto ao terceiro elemento componente da escola-

-fazenda - a cooperativa escola - só no mês de fevereiro de
1982 foi aprovada a Resolução n9 23 do Conselho Nacional de
Coo p er a t iv i smo, a u t o r iz a nd o a p a rt ic ip a ção d e a 1 uno s ma io re s
de 12 anos nas cooperativas escolares. Esse instrumento le
gal possibilitou o registro das cooperativas escolares nos
órgãos de controle publico, habilitando-as para comerciali-
zar. A partir dai, cada escola deve iniciar um processo,ju~
to ao INCRA, para que autorize a criação de sua cooperativa
-escola. Ate o momento, foi autorizada, para iniciar o fun
cionamento da cooperativa, a escola "il uv en a l Ga le no " de Pa-
catuba (em fins de 1982), e estão em trãmite as autorizações
correspondentes às escolas agricolas de Granja e Lavras de

\ .Mangabelra.
A pesquisa jã mencionada consultou a opinião dos

alunos sobre o curriculo do colegio agricola. Do total de
alunos consultados, 30% consideraram que a escola os prepa
ra para desenvolverem atividades cooperativistas e 48% que
recebem uma educação que os habilita para trabalhar na agr~
pecuãria. Para justificar essas respostas, enumera algumas
dificuldades que entravam o funcionamento dos colegios: fal
ta ou mã utilização dos implementos e do material, dificiê~
cias na formação dos professores (IINão sabem transmitir,nem
tratar os alunosll), excesso de aulas teóricas, deficiências
quanto às tecnicas de ensino, inadequação à realidade de al
gumas disciplinas do curriculo.

Com relação ao pessoal tecnico e docente dos cole
gios agricolas do Estado, a opinião dos alunos reflete uma
realidade. Os lideres comunitãrios consultados consideraram
que era necessãrio um maior esforço para treinar os profes-
sores, coincidindo com os alunos quando julgam deficientes
as tecnicas de ensino que eles utilizam e, ate, escassos os
conhecimentos do próprio conteudo das disciplinas. Jã foi



mencionada a situação dos professores no que se refere ao
salãrio, baixo em termos gerais em relação com o custo de vi
da, e ainda menor por eles não terem formação de nlvel Sup!
rior. Dos 42 professores e tecnicos empregados em 1980 (no
caso do Colegio Agrlcola de Granja, os dados correspondem ao
ano de 1979), 13 tinham segundo grau completo ou incompleto,
6 não concluiram o curso superior e 12 tinham curso superi
or, mas não formação pedagógica. Quer dizer, 74% não possuia
uma formação para a função docente e 43% não completaram o
curso superior.

Dal que a equipe de ensino agrlcola da Secretaria
de Educação se preocupasse por complementar essa formação
atraves tanto do convênio com a Universidade Federal Rural
de Pernambuco, quanto de uma assistência tecnica aos profe~
sores. Os cinco Seminãrios de Ensino Agrlcola visaram tam
bem elevar a qualidade do pessoal docente e tecnico dos co
legios.,

Ação comunitaria

O Projeto CEAR~ considerou que os colegios agrlco
las podiam ter um papel importante na implementação do se~
mento educação dentro das diretrizes estrategicas estabele
cidas. Na mesma linha de ação que se coloca a nlvel fede
ral, no sentido de fazer das escolas agrlcolas centros de
desenvolvimento rural, o Projeto CEAR~ propunha:

"que (os colegios agrlcolas) possam assumir a fu~
ção de centros difusores de tecnologia agropecuã-
ria e de apoio ãs formas de organização dos .prod~
tores" e "aumentar a sua contribuição ao setor agr~
pecuãrio e poder influir mais decisivamente na mu
dança de mentalidade do homem de campo". (CEAR~/
CEPA, 1979b, 233).
As expectativas ficaram frustradas.Sem discutir a

validade da proposta do Projeto CEARA, pode-se afirmar que
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em termos de atividade de extensão, cinco anos depois de ela
borado o documento citado~ os colégios estão ainda experime~
tando, ensaiando, e têm andado muito pouco, tanto em quantl
dade quanto em qualidade. Em 1983 enumeravam-se apenas pro
jetos: cursos para pequenos produtores, semana ruralista,e!
posições de produtos, concursos, assistência técnica a gr~
pos comunitãrios. Em geral, um conjunto de atividades po~
co inovadoras, que se pensava poderiam ser assumidas por pr~
fessores e alunos atraves da cooperativa-escola.

Em 1980, a pesquisa para subsidiar o I Seminãrio
oferece um panorama da percepção que os próprios atores ti-
nham da ação comunitãria dos colegios agrlcolas:

Alunos: entre os serviços mais importantes que
a e s co 1 a o fe re c e ã com uni da de, me n c io n a r am a ven
da de produtos, a assistência tecnica aos agrl
cultores e a preparação de profissionais .

. Llderes comunitãrios: afirmam que a comunidade
é pouco conhecida pelo colegio (liA filosofia do
colégio não se coaduna com essa realidade").
Professores: consideram que os serviços e a in
tegração da escola com a comunidade se esgotam
na participação nas festas clvicas, na organiza
ção de cursos e no entrosamento do coleg~o com
outras instituições a nlvel municipal e regi~
na 1 .

. Diretores: opinam que a integração escola-comu-
nidade existe e se manifesta na participação dos
pais em reuniões para falar dos problemas de es
tudo dos alunos,na realização de estãgios em em
presas da região, na contribuição da escola p~
ra abastecer o mercado local e preparar para o
trabalho.
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Alunos

A maioria dos alunos sao filhos de agricultores,
de acordo com os criterios de preferência aplicados para a
seleção de candidatos. Apesar disso, predominam os que pr~
vêm de zonas urbanas, superando, inclusive, as cotas estab~
lecidas sobre a base de um plano racional de utilização da
infra-estrutura dos colegios. Os candidatos sao muitos e e
comum que se utilizem de pressões politicas para conseguir
vagas, o que beneficia os origlnarlos da sede dos municipi
os. Alem disso, o próprio mecanismo de seleção - provas de
conhecimento - favorece os egressos de escolas urbanas de
primeiro grau, que receberam uma melhor preparação em ter
mos, pelo menos, de "c o nt e iidos " valorizados pelo sistema edu
cativo.

O objetivo da opção pelo .ensino agricola ~ predo-
minantemente arranjar emprego. Quando os alunos se referem
aos beneficios que a escola oferece ã comunidade,consideram
que ela mesma se constitui em fonte de emprego, que prepara
para o trabalho e da acesso ao vestibular, para continuar e~
tudos superiores. A terminalidade e a continuidade aparecem
como contradição permanente tanto nas expectativas dos alu
nos como nos c r it~ r io s que f und am e ntamas at iv id ade s dos pr~
fessores.

Os alunos consideram - nas respostas colhidas pe-
la pesquisa mencionada (CEAR~/SEDUC/DAT, 1980) - que a pre-
paração que a escola da para o vestibular não e suficiente,
o que, no minimo, adia suas possibilidades de continuarem es
tudando, visando se candidatarem a empregos com maiores sa
larios. No que se refere ã preparação para o trabalho~ a
maioria pretende empregar-se em empresas como EMATERCE,COEL
CE,INCRA,Projeto Sertanejo,Polonordeste,Cooperativas,Bancos,
que são, segundo eles, as que melhores condições de emprego
oferecem. Na sua opinião, o salario mais baixo e aquele of~
recido pelas empresas particulares de exploração agropecu~
ria ou industriais. A maioria tem duvidas sobre a existên



cia real desse mercado de trabalho; consideram-no saturado
ou rapidamente saturãvel - dai que opinam que não e conveni
ente criar novas escolas agricolas. Mesmo os professores
interrogados sobre o mercado de trabalho consideram que e
limitado e acham conveniente realizar uma pesquisa sobre o
assunto antes de abrir novos colegios agricolas no Estado.

A rede de ensino agricola no Estado do Cearã

Um catãlogo de habilitações do 29 grau no Estado,
editado pelo Centro de Informações da Secretaria Estadual de
Educação em 1981, informa sobre a existência de nove colegl
os agricolas:

Dois de dependência federal:
· Escola Agropecuãria Federal de Crato
· Escola Agrotecnica Federal de Iguatu
Cinco de dependência estadual:
· Colegio Estadual IICelso Araujoll de Cedro
· Colegio ,Agricola de Granja
· Colegio Agricola de Lavras de Mangabeira
~ Colegio Agricola de Mombaça
· Co le q i o Agricola IIJuvenal Ga le no " de Pacatuba
Dois de dependência particular:
· Centro Icoense de Estudos Tecnicos
· Colegio IIClõvis Bevilãquall de Jaguaribe
To dos os n o v e c o 1e 9 io s o fe r.ecem a ha b i 1 ita çã o de

tecnico em agropecuãria, tecnico em agricultura ou tecnico
agricola, com validade a nivel federal. Em 1982, segundo i~
formações do IBGE, a rede de ensino agricola do Estado repr~
sentava 3,9% do total de estabelecimentos de 29 grau locall
zados no Cearão Quando o CENAFOR realizou o estudo sobre o
ensino agricola de 29 grau, em convênio com o INEP" em 1974,
registrou a existência no Cearã de apenas três colegios agrl
colas: no CRATO, em MOMBACA e em LAVRAS DE MANGABEIRA. O Co



legio de PACATUBA jã existia tambemt mas era então Ginãsio
Agricola. Os estabelecimentos de ensino agricola represe~
tavam 1 t8% do. total de estabelecimentos de 29 grau no Esta
do. Em sete anos a proporção de colegios agricolas se dupll
cou. (Ver tabela 24)

No municipio de Russas funcionat desde 1983, uma
Escola Familia Agricola. Trata-se de uma modalidade diferen
te de ensino agricola que aplica um sistema de alternância.
A EFA de Russas, localizada na comunidade de Bom Retiro,for
ma parte da União Nacional das Escolas Familias Agrico1as do
Brasil, com sede no Espirito Santo, e que jã conta com vãrl
as entidades aderidas, que realizam experiencias em diferen
tes Estados utilizando a pedagogia da a1ternância. Mas, a
EFA não habilita um tecnico a nive1 de 29 grau; sua propo~
ta não e formar tecnicos agrico1as, senao aumentar a capacl
tação tecnica dos agricultores. Para cumprir esse objetivo,
funciona como ensino supletivo, a nive1 de 19 grau, ligada
a uma Associação de Fami1ias. A EFA pretende chegar a ser
um centro de formação coletiva e animação comunitãria. Em
1984, a Escola Fami1ia Agrico1a de Russas tinha jã habilita
das a primeira e a segunda series - o curso supletivo tem
uma duração de três anos - com um total de 38 alunos.

A matricula do ensino agrico1a de 29 grau no Cea
rã era de 351 alunos em 1974, representando menos de 1% da
matricula total do 29 grau. Em 1982, a matricula total do
29 grau no Estado tinha-se duplicado apenas, enquanto que a
correspondente ao ensino agricola quintuplicou-se (Tabela
n9 24). De um total de aproximadamente 95.000 alunos de 29
grau, 2.181 cursavam habilitações plenas em agropecuãria ou
agricultura. A relação matricula de ensino agrico1a-matri-
cu1a total de 29 grau incrementou-se para 2,3%.

Considerando a matricula por dependência (Tabela
n9 22), observa-se que o incremento maior entre os anos 1978
e 1983 corresponde aos co1egios particulares (Taxa: 2,0);
em segundo lugar se coloca o ensino estadual (Taxa: 1,7) e,
finalmente, o Federal (Taxa: 0,8). Analisando a matricula
na primeira serie do curso agrico1a (Tabela n9 23) constata



-se um ritmo de incremente semelhante para o total (Taxa:
1,3), mas enquanto os alunos de primeira s~ri.e s5 se dupl!
cam no perlodo 1978-1983 nos estabelecimentos de dependência
federal e estadual, triplicam-se nos col~gios privados.

·C0m relação aos concludentes,no perlodo 1978-1982,
aumentam mais de 100%. Para 1983 esperava-se um total de
egressos apenas levemente maior do que o total do ano ant~
rior, considerando os alunos que cursavam nesse ano a ult!
ma s~rie. Desde a turma que concluiu o curso em 1978, que
constitui a população deste estudo, at~ a ultima turma de
concludentes, em 1983, o numero de t~cnicos agricolas se in
crementou em mais de 2.000. (Ver tabela n9 25)

r necessãrio esclarecer que este trabalho se ocu
pa so com egressos de col~gios agrlcolas oficiais, de depe~
dência estadual ou federal. Por essa razão, não se conside
rou a turma de clucludentes da Escola de Ic5 como parte in
tegrante da população em estudo.



CAPITULO VI
O T[CNICO AGRICOLA NO "~UNDO DO TRABALHO":

IMAGEM E REALIDADE

No contexto deste trabalho considera-se "tecnico-
agrlcola", 0'5 egressos das escolas de ensino agrlcola com tl
tulo de Tecnico em Agropecuãria. Ora, a existência desta moda
lidade de ensino e as caracterlsticas especlficas que ela as
sume, implica na existência de uma "imagem" do egresso que se
espera formar. O fato de tratar-se de uma modalidade localiza
da a nlvel de 29 grau, que procura integrar a educação profi~
sional com a formação geral, que prepara para ingressar na
Universidade, significa jã uma prefiguração do egresso e do
que se pretende dele como profissional.

A escola, em consequência, trabalha a partir de
uma definição do seu egresso, impllcita ou expllcita. Pode
acontecer ainda que a imagem do egresso que orienta efetiva
mente a ação da escola não seja a mesma que se explicita no
discurso institucional. A "definição" do egresso que atua na
prãtica, deriva de uma complexa equação de necessidades e in
teresses que terã diferentes formas de resolução, segundo a
situação historica concreta em que se apresenta. Porem, exis
te uma definição proposta que pode ser reconstrulda a parti.r
dos documentos oficiais sobre o ensino agrlcola.

Existe ainda
essa lIimagem" do egresso
nos e das suas famllias.

um momento, fora da escola, em que
s e co mp 1e ta: a s e x p e ct a t iva s .dos a 1 u

-Como a escola e incorporada pelos
que aspiram a converter-se em tecnicos em agropecuãria ?

nOs objetivos ou as funções manifestas, tal como
concebidas pelos educadores ou pelos que elaboram
a polltica educacional, não sao necessariamente
compreendidos pera população rural .(~ .• ) A escola



não e incorporada necessariamente nos termos su
postos por esses agentes, mas nos termospr5prios
das classes sociais r ur a i s " (MARTINS, 1981, 253).

DaI a importância de saber alguma coisa sobre os
tecnicos em agropecuaria e suas famI1ias. No contexto da agr~
pecuarla do Estado do Ceara, qual e a posição dessas faml
lias? Com que categoria de atores se relacionam? Evidente
mente, os filhos dos camponeses, os dos empresarios, os dos·
latifundiarios e os dos funcionarias, que formam uma classe
media rural, terão expectativas bem diferenciadas na hora de
ingressar em uma escola agrlcola. Para cada um deles,

110 sentido do que aprendeu ou deixou de aprender,
so se explicita por essa referência ã situação de
classe, que define os contornos e a importância
do que lhe foi e n s i na do ", (Isto e: )1I..• pela qual
o teor do que lhe foi ensinado adquire signific~
c ô e s v " (MARTINS, 1981, 251)

Segundo a pesquisa realizada por TORRES, 58% dos
pais, trabalhavam no setor primario, 2% no secundario e 35%
no terciario. Os que estavam ocupados em atividades agropecui
rias tinham as seguintes situações; 47% proprietarios rurais,
2,5% parceiros, 3,2% arrendatarios e 5,5% empregados.

IIIsto se explica pelo fato de que um dos criteri
os prioritarios de classificação nos exames de se
leção das Escolas Agrote~nicas Federais era que o
candidato fosse filho de proprietario rural ou
que a sua fam11ia possulsse alguma tradição agrl
cola •• ,1I (TORRES, 1983, 18)

Porem, se se considera a enorme disparidade entre
IIproprietariosll rurais (desde o agente improdutivo que consi
dera a terra apenas como "reserva de valorll, passando pelo f~
zendeiro que cria gado, ate o minifundiãrio com a sua- cultu
ra de subsistência), então, e evidente que essa caracteriza
ção não permite nenhuma conclusão em termos de interesses de
classe. Algumas considerações sobre a "r-e a l id ad e " dos atores



na agropecuarla do Ceará, a partir das informações dos Censos
Demografico e Econômico~Agropecuario~ permitem supor que os
11 p r o p r ie t a r io s II que e n v i amos seu s fi 1 ho s p a r a o s c o 1e 9 i~ s
agrlcolas, têm estabelecimentos medios ou grandes, ou obtêm
renda de outras fontes.

r p o s s1v e 1 ima 9 i n a r que o s m i n f u nd ia r ios não p od em
prescindir do trabalho dos filhos, especialmente dos varões,o
que faz com que estes não tenham condições nem de completar
as series iniciais do 19 grau. A utilização intensiva da mao-
de-obra familiar, e uma das caracterlsticas que define a eco
nom i.a 11 c am p e s i n ali. (F IN K E L, 1 9 7 7 b ) Em 1 9 8 0, a,)p opu 1 a ç ão e co no
micamente ativa do setor IIAtividades agropecuarias, de extra
c à o vegetal, caça e p e s c a!", tinha a seguinte situação quanto
a anos de escolartdade;

Sem instrução e menos de um ano
De um a quatro anos
De cinco a sete anos
Oito anos
Nove anos e mais

75,88%
22,86%

0,74%
0,27%
0,25%

Apenas 0,27% da população economicamente ativa es
tava em condições de cursar o ensino agrlcola. (Ver tabela n9
26) Considerando que no mesmo ano quase 90% dessa população
reunia apenas um salário mlnimo mensal ou menos ainda,pode-se
concluir que os proprietarios rurais que enviam os seus fi
lhos aos Colegios Agrlcolas, pelo menos no Ceará, não são os
minifundiarios.Em 1974, 262 professores de ensino agrlcola no
Nordeste, repondendo um questionário aplicado pelo CENAFOR
afirmam que os alunos procuram o curso, principalmente, pelos
seguintes motivos;

• boas perspectivas
trabalho
baixo nlvel sõcio~econômico da famllia

• caráter profissionalizante do curso; unido
ao baixo nlvel sõcio-econômico da famllia 32

• motivos pessoais (vocação, gosto) 13

profissionais no mercado· de
11 ,5%
23 %

%
%



• facilita o acesso ou estã relacionado
com o curso superior que pretende fa
zer

• qualidades da escola
• administrar a propriedade familiar
• não sabe

10 %
9 %

0,5%
1 %

Deve-se salientar que nestas respostas, a menção
do baixo nlvel sôcio-econômico da famllia, aparece ligada ã
impossibilidade de outras opções, onde o custo da educação de
segundo grau seja menor. Hoje, no Cearã, o custo do ensino
agrlcola não estã ao alcance das famllias de baixa renda. Po
rem, para os proprietários de estabelecimentos medios e os
f u n c io ná r io s que mo r am na s ~z o nas r u r a is e têm uma r e nd a m e d ia,
resulta às vezes mais econômico fazer com que o filho curse o
segundo grau no Colegio Agrlcola do que enviã-lo a estudar na
cidade. Essa situação explicaria porque os professores vêem
'\a escola como um meio de ascensão social" (CENAFOR, 1975, 75
-79). Alem do mais, pode-se perguntar o que se considera "b a í

xa renda" numa situação como a do Cearã, onde 90% da popul~
ção que trabalha na agropecuãria percebe entre O e 1 salário
mlnimo mensal.

Em resumo, falta ainda um estudo que permita def..i
nir com alguma precisão a_situação das famllias dos alunos.
Não e suficiente afirmar que a maioria deles são filhos de
agricultores; e necessário dizer se e proprietário ou parce..i
ro, qual a··ãrea do estabelecime~to que trabalha, se tem outra
fonte de renda e qual a sua importância relativa c~m referên
cia às atividades agropecuárias, quantas pessoas a~ivas e ina
tivas dependem do que o seu estabelecimento produz. Sô assim
serã posslvel relacionar as expectativas e a histôria profis
sional do tecnico com os interesses de classe que a sua faml
lia representa.

A imagem do egresso proposta pelo ensino agrlcola

Em 1946, a Lei Orgâniça do Ensino Agrlcola afirma



v a que o o bj e t iv o g e r a 1 d e s s a mo d a 1 id a d e e r a a 11 p r ep a r a ç a o
dos trabalhadores da agricultura 11. Pretendia-se atender as
necessidades de mão-de-obra qualificada dos estabelecimentos
agropecuarlos e oferecer aos trabalhadores rurais a oportuni
dade de uma maior preparação tecnica e formação humana. Os
princlpios pedagógicos propostos na Lei propugnavam a integra
ção de trabalho pratico e conhecimentos teóricos e a necessi
dade de uma informação científica, visando eliminar da agri
cultura as soluções empíricas inadequadas. As finalidades do
ensino agrícola, segundo o texto da Lei, seriam

• Qualificar os trabalhadores agrícolas nao dipl~
mados, para aumentar a sua eficiência e produti
vidade,

• Formar e aperfeiçoar os profissionais aptos as
di f e r e n te s mo da 1 ida d e s de t r a b a 1 h o s a g r í c o 1a s, e

• Formar professores e administradores para aten
der os serviços desse tipo de ensino.

As três finalidades relacionam-se com os diferen
tes ciclos que a Lei estabelece para o ensino agrícola: o de
iniciação agrícola e o tecnico e pedagógico. (FERREIRA, 1980,
80-83) O texto da' Lei permite deduzir que a imagem do egresso
nesse momento estava diretamente relacionada com a produção.
Como mestre ou comotecnico, o lugar do trabalho do egresso
estava nas empresas agropecuarias ou nas fazendas. A ~nica ex
ceçao e a formação do educador como agente de serviços para
atender o desenvolvimento'doprópr:io-ensino âgrícola.--

Anos mais tarde, em 1962, a OIT, no trabalho apre
sentado ã Conferência de Santiago de Chile sobre IIEducação e
O e s e n v o 1 v ime n t o 11 r e 1 a c io n a v a m u itas outras p o s s Tv e is- funções
para um tecnico de nível medio no setor primario:

- "agentes de extensão agrícola que atuam em con
tato com agricultoresll,

- "p e s s o a l das cooperativas ou das associações
agrlcolas que cuidam de um produto d e t e r-m i n a d o ",
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- "chefes ou administradores das explorações",
- "filhos de agricultores" que continuariam "tra

ba l h a nd o ã frente da exploração dos seus pais"
(01T, 1974, 189)

E mais adiante agrega:
- "mestres para as escolas primárias rurais" (id.,

1 91 )
o Estado dos anos 60, como "sacio" promotor do d~

senvolvimento rural, multiplicou ainda mais as possiveis "oc~
pações" para os t é c n i co s em agropecuãria. Porem, em geral, es
sas possiveis ocupações aparecem resumidas em duas expressões;
"a ge n t e d e p r o d uç ã o" e "a g e nte d e s e rv iço ". A e s c o 1a ag r i co 1a,
como "agente de desenvolvimento rural integrado" e responsã
vel pela formação, a nlvel de segundo grau, dos agentes de
produção e de serviço que são necessãrios para o desenvolvl
mento (COUT1NHO, 1982). Essas duas funções bãsicas do tecnico
agrlcola, apresentadas em geral como harmonicamente integr~
das, entram, de fato, em conflito na prãtica do ensino agrlc~
la. A forma como as diferentes administrações deste tipo de
ensino orientam a atividade das escolas, ate o modo como es
sas orientações se concretizam a nlvel de estabeleciment~ prl
vilegiam uma ou outra função. Na opinião dos professores dos
colegios de ensino agrTcola 'do Nordeste, reflete-se claramen
te a separação das suas funções: apenas 8.5% considera que a
escola prepara para as duas funções simultaneamente, 4,5% acha
que prepara para se desempenhar como agente de produção, :82%
afirma que habilita para trabalhar so como agente de serviço,
e o 5% restante menciona outras habilitações. (CENAFOR, 1975)

Um levantamento das principais funçõesexercidas
pelos egressos das escolas (TORRES, 1983, 27-28) monstra que
desempenham tanto o papel de agentes de produção como o de
agentes de serviço:

• Produção agropecuãria,
• Administração da produção agropecuãria,



Planejamento da produção agropecuaria,
· Assistência tecnica e extensão rural,
· Credito agrlcola,
· Armazenamento e comercialização de produtos e

insumos agropecuarios,
Inspeção e fiscalização d~ produtos de
animal e vegetal,

· Experimentação agropecuaria,
· Produção de sementes e mudas,

origem

· Transformação e beneficiamento de produtos de
origem animal e vegetal.

Desta relação, as três primeiras atividades cor
respondem ao agente de produção; as seis atividades seguintes,
da quarta a nona, parecem próprias do agente de serviços e a
decima, e uma atividade produtiva, porem ja dentro do setor
secundario, embora trabalhe com produtos da agropecuaria. Se
ria necessario averiguar qual a proporção em que os egressos
das escolas agrlcolas estão desempenhando essas atividades
relacionadas. Essa questão preocupou a muitos pesquisadores
que consideraram que a partir do encontro de uma resposta, s~
ria posslvel reorientar o curriculum visando sua maior adequ~
ção aos requerimentos reais do mercado de trabalho. Por outro
lado, as informações sobre a materia são vagas ou incompletas.
A própria COAGRI,acentua mais ··a questão previa de -saber se:os
egressos trabalham ou não no setor primario. As atividades de
segmento de egressos -em 25 c o l àq i o s , eníre-1971-e -1977, se
analisam em função dessa pergunta: dos egressos localizados
pelas escolas, 66% trabalhavam no setor, 21% noutros setores
e 13% estavam realizando estudos superiores (MADURO, et alii,
1979, 5).

Essa informação coloca ja um"outro problema
-to a imagem do egresso: a possibilidade de continuar os

dos. No momento em que a formação do tecnico se faz no
do grau, surge a "função" prõpria desse nlvel de ensino

qua~
estu

segu~
como
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via de acesso ã Universidade, Essa caracterlstica de lIinterme
diar" o primeiro grau e os estudos superiores, de ser essenci
almente uma IIpassagemll, tinge fortemente qualquer forma de en
sino medio e não pode estar ausente nem da imagem de egresso
que a escola tem, nem das expectativas dos alunos e suas faml
lias. Porem, os que postulam que o ensino agrlcola prepara e~
sencialmente para o trabalho,tentam demonstrar que a preocupa
ção pela IIcontinuidadell não e significativa nos egressos. Em
bora reconheçam que as "pesquisas evidenciam que a grande mai
oria da clientela desses cursos (os profissionalizantes) têm
a aspiração voltada para a educação superiorll (MADURO et alii
1979, 5), acham que isso não acontece com o ensino agrlcola.

A seguir, procurar-se-ã analisar mais em detalhe
o conte~do de cada uma destas habilitaç6es, tal como aparece
expresso em documentos oficiais das a dm i n i s t r a ç ó e s federal e
estadual do ensino agrlcola, ou nas informaç6es de algumas
pesquisas realizadas sobre o assunto. Simultaneamente, tentar
-se-ã colocar a questão do sentido em que essas diferentes h~
bilitações parecem estar sendo exerci das pelos egressos. Mais
importante que deoidir qual delas e predominante seria saber
em que direção os egressos aplicam a capacidade de produzir,
a capacidade de cooperar com os agricultores e a capacidadede
continuar estudando. Produzir economicamente, trabalhar junto
aos produtores agropecuãrios ou estudar, são atividades que
de fato pode realizar o egresso dos colegios agrlcolas de 29
grau (BORDENAVE, sjdata-b, 5). Porem, cada uma dessasativid~
des terã uma significação diferente em função dos interesses
pollticos aos que, impllcita ou explicitamente, esteja servin
do.

o Tecnico como agente de produção

Quando a função do ensino agrícola se formula em
termos de contribuir para solucionar um problema de abasteci
mento, seja de alimentos ou de materias primas para a ind~s



tria, na qualidade e quantidade necessária e de maneira mais
econômica, o egresso se caracteriza como "agente de p ro duc ào ;'
Como se define o agente de produção?

"", é o profissional que explora uma propriedade
agrlcola própria, arr.endada ou por sistema de pa~
ceria, cultivando, conduzindo e produzindo segu~
do a sua capacidade produtiva e, através da apli
c a c âo mac iça e adequada .: da moderna tecnol ogi a,
atua na comunidade como elemento de integração s~
cial e de mudança cultural ,e t e c no ló q i ca ". MECj
DEM, 1973, 19)

Apesar de afirmar-se no Plano de Desenvolvimento
para o ensino agrlcola de 29 grau que a formação do técnico
visa a que ele aja como "agente de produção" e como "agente
de serviço", em termos de cur ri cu lo , privilegia-se a função de
produtor, (CENAFOR, 1975, 6) Os documentos da Coordenação Na
cional de Ensino Agricola são claros neste sentido.Argumenta-
se que é a saturação do mercado de trabalho para os "agentes
de serviço", o que levou a privilegiar a orientação dos alu
nos para as atividades produtivas;

"Com a saturação do mercado de trabalho, princ.:!..
palmente na área de serviço e o grande n~mero de
técnicos 'ançad~s no mercado anualmente, a COAGRI
reviu os objetivos inicialmente fixados e 1passou
a dar ênfas€ ã formação do técnico como produtor
rural", (MECjSEPSjGOAGRI, 1983b,.8)

No mesmo documento se afirma que o sistema escola
-fazenda busca

"", propiciar ao educando uma formação de cunho
prático, capaz de motivá-lo no sentido de assumir
as tarefas de produção", (id, 3)
O Diretor da COAGRI;-em uma palestra pronunciada

na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, m~
nifestou a preocupação dessa Coordenação para que fossem com
urgência, adotadas medidas visando "promover a fixação e valo
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rização do t e c n i co como produtor r ur a l ", (GODOFREDO Jr. 1982,
12) Quais seriam essas medidas? IIFornecimento de terras e ca
pita1 ao tecnico, a fim de que se estabe1eça como produtor ru
ra l " (MEC/SEPS/COAGRI, 1982, 16), Os diretores das escolas
agricolas federais, no VI ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES E
TrCNICOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO AGROPECURARIO, rea1iz~
do em Brasllia, em 1979, solicitam tambem que sejam forneci
das IIterras e financiamentos para que o tecnico se fixe como
produtor aut ó nomo ;." (MEC/SEPS/COAGRI, 1979, 20)

De fato, a COAGRI tem batalhado para que alguma
medida nesse sentido chegasse a se concretizar, Assim, dentro
do Convenio Interministerial, no qual participam os Ministe
rios da Agricultura, Educação e Assuntos' Fund i à r io s , conse
guiu iniciar, em 1982, um programa de implantação de tecnicos
egressos das escolas agrotecnicas ~ederais como colonos. No V
Seminário de Ensino Agropecuário do Estado do Ceará ( Fortal~
za, 1984), um tecnico da COAGRI deu algumas informações sobre
a marcha desse programa. Afirmou que a maior dificuldade ti
nha sido convencer as instituições,de que um tecnico de nivel
medio ficaria na área, trabalhando como agricultor, apesar das
precarias condições de moradia, próprias de uma zona de col~
nização. Não obstante, o Grupo Executivo de Terras do Aragu~
ia e Tocantins aceitou conceder terras aos tecnicos na area
111, do Projeto Grande Carajãs, no Municlpio de MARABA-PA. Em
1983, foram instalados 32 tecnicos como colonos e na primeira
metade do presente ano,~mais outros 32, programando-se a ins
talação de 38 ate o fim do ano,

Quais os resultados do programa? Com um ano de
assentamento, os tecnicos alcançaram uma media de produção de
CR$ 4,000,000, - em uma area total de 50 ha. Os solos sao de
boa qualidade e nos establecimentos há muita madeira, que e
aproveitada para a construção das casas. O tecnico da COAGRI
informou que os colonos-tecnicos eram estabelecidos em grupos
de 3 ou 4 em cada contingente de 10 ou 15 colonos, Esses tres
ou quatro que ficam no mesmo contingente, est[o trabalhando
em forma associativa, empregando a tecnologia moderna que



aprenderam nos colegios agrotecnicos. Desse modo, se obtem
tambem um importante efeito de difusão entre os agricultores.
Os tecnicos que desejarem participar do programa, devem ins
crever-se na escola que e a encarregada de fazer a seleção.
Não se informou quais os criterios que se utilizam para essa
seleção,

Como agem esses tecnicos-colonos em termos pollt~
cos e culturais no interior de um grupo de agricultores? Se
ria um assunto interessante a ser estudado. Entretanto, uma
afirmação do Diretor da COAGRI no momento de apresentar o pr~
grama no Seminario de Ensino Agropecuario no Ceara, evidencia
que existe na Coordenação, só uma preocupação de tipo econõm~
co quanto ao papel do t ec n i co no projeto de coloni zac ào : 11 E~
ta-se mostrando que os tecnicos agrlcolas têm mais condições
de produzir que mesmo o agricultor".

Porem, os programas de estabelecimentos de tecni
cos como colonos, deveriam ser bem mais intensivos para cons
tituir-se em uma opção de trabalho para os egressos. Consid~
rando apenas os egressos como tecnicos em agropecuaria das 33
escolas da COAGRI em 1982, que chegaram a 2.848, fica eviden
te a pouca relevancia de uma s~rda laboral que sã cobre 1,12%
dos tecnicos formados no ano anterior.

Os administradores do ensino agrlcola estadual
privilegiam tambem a função do tecnico como agente de prod~
ção. No I Seminario-de Ensino Agropecuario, realizado em Pac~
tuba, em agosto de 1980, afirmava-se que era preocupação do
ensino agropecuãrio estadual, assegurar aos seus egressos, o
engajamento "nas atividades a qr-o p e cu à ri a s como atiJ1Jênticos age!!.
tes de produção li, ·(CEARÃ,SEDUC/DEN, 1980b, 1) A participação
dos educandos nas Unidades de Produção Agropecuaria e consid~
rada uma "oportunidade para tomar inciativas e desenvolver o
senso de responsabi.lidade nos empreendi~erttos.agropecuarios~.
(CEARÃ/SEDUC/DEN, 1980a, 3) O mesmo documento afirma que a
Unidade de Produção foi programada

" ••• tendo em vista os conteudos curriculares ne

CATIV



cessãrios a formação profissional do agente de
produção 11 (id, 1) ell•• , mostra ao educando que
a gerência de um empreendimento agropecuãrio cons
ciente~ bem planejado e bem executado, e economi
camente rentãvel . "li (id, 3)
Um documento posterior sobre as Unidades de Prod~

ção, declara que a finalidade dessa atividade curricular e
lIassegurar a qualificação profissional do tecnico em agropec~
ãria como agente de p ro du c ào ", (CEARJ\jSEDUCjDEN, 1982, 7) Fi
nalmente, o Regulamento da Estrutura Organizacional dos Cole
gios Agrlcolas, estabelece que

IIcompete aos estabelecimentos de ensino agropecu
ãrio, subordinados ã Secretaria de Educação do Es
tado, ministrar o ensino de 29 grau, buscando a
formação integral do adolescente como agente de
produção, , • 11 (CEARJ\isEDUCjDEN, 1980c, 1)
A equipe de ensino agrlcola da Coordenação de En

sino de 29 Grau do Estado tem-se preocupado tambem por· abrir
mercados de trabalho para esse agente de produção, Nesse sen
tido, apresentou aos Secretãrios de Educação, diversas propo~
tas; conveniar com DNOCS ou INCRA o estabelecimento de egre~
sos dos colegios agropecuãrios do Estado como colonos, solic~
tar aos õrgãos financeiros a criação de uma linha de credito
fundiãrio subsidiado para os tecnicos que optarem por estabe
lecer-se como produtores, etc,

t evidente que a imagem que a COAGRI tem do tecn~
co como "a q e n t e de produção" não corresponde a um assalariado,
mas a'um produtor medio ou, no mlnimo, ã condição que os cen
so s ag ro p e cuã r ios de no m ina m IIco n t a p rõ p r ia ", Os t e c n i cos da
equipe estadual de ensino agrlcola, compartilham essa 4deia~
como pode comprovar-se nos textos citados. Qua~s as vias para
chegar a estabelecer-se os egressos como "produtores 11 ? A pr~
meira seri~~, logicamente, trabalhar no estabelecimento agrop~
cuãrio do pai. Nessa direção, aponta o criterio de privileg~
ar na seleção, os filhos de agricultores entre outros possi



veis candidatos a vagas nos colegios agropecuarios, O Direto~
da COAGRI afirmou, no V Seminario de Ensino Agropecuario, que
os tecnicos cujo pai é agricultor, podem trabalhar com ele,
considerando que uma grande parte das propriedades lIé desapr~
v e i t ad a ",

Os próprios diretores das escolas agrotecnicas do
Estado consideram que o ensino agricola contribui para o de
senvolvimento regional "preparando para o trabal ho produtivo"
e, como conseqüência, "aumentando a produtividade" das f am I
lias e "melhorando sua renda", (CEARl\, SEDUC;DAT, 1980, 5) Os
Delegados Regionais de Educação acham que o colegio "forma o
filho do agricultor para melhorar o sistema de trabalho na
sua lavoura", (id., 8)

Na realidade, os dados do sistema de acompanhame~
to de egressos das escolas agrarias da COAGRI informam que,de
aproximadamente dois terços do total de egressos no periodo

-1971/1977, apenas 7,1% trabalhavam em propriedades rurais pr~
prias. (MEC/SEPS/COAGRI, 1979, 15) Em uma entrevista com te~
nicos da equipe estadual de ensino agricola levantou-se, como
um dos problemas que poderiam estar dificultando o trabalho
dos tecnicos junto aos seus pais, a resistência "entre ger~
ções", A equipe afirmou que, para quebrar essa resistência,
p e ns av a o r g a n i z a r c u r s o s p a r a pa3S e fi 1 hos, at r a ve s d a Co op e r~
tiva Escola, Outro problema poderia estar nas expectativas da
fam;lia, com relação aos estudos dos filhos; quando a fam;lia
utiliza o ensino agríccrla como escola para ascender ·socialme~
te, da mais importância ao c e r t i f i cadode se çu nd o grau completo
do que â formação profissional. Esse certificado permitira o
acesso a melhores empregos e a continuidade dos estudos, e,
principalmente, fara com que o filho se ~afaste das atividades
agropecuãrLas,

Porem, a dificuldade maior para que os tecnicos
trabalhem no estabelecimento -da-familia deve buscar-se no con
texto. Os dados sobre a situação da população economicamente
ativa, do setor primario evidenciam, com clareza, os princ~
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pais problemas: a escassez de terra. concentrada nas maos de
poucos latifundiarios, a saturação de força de trabalho nas
pequenas propriedades, a Infima quantidade de terra agricult~
rãvel não explorada nos minifundios (que constituem 90% dos
estabelecimentos agrlcolas no Estado), a inviabilidade de con
tinuar parcelando essas pequenas propriedades, a mTnima rele
vância dos programas de ação fundiãria, etc. Segundo inform~
çoes do INCRA, a media de terra IIdesaproveitadallnos minifun
dios e de apenas 5Ha, o que não permite sequer a crlaçao de
outra unidade de subsistência. Nos latinfundios, a terra di~
ponTvel e não utilizada e bem maior, mas o proprietãrio pref~
re agir como agente comercial, com o que evita os riscos da
produção e obtem maiores lucros; em consequência, dificilmen
te pensa como futuro para o seu filho, na agropecuãria.

Uma outra via, e a que tentam os administradores
do ensino agrlcola: o estabelecimento do tecnico como colono.
Aqui reaparecem os mesmos problemas analisados no caso anteri
ar: as expectativas da famllia quanto ã mobilidade social re
sultante da educação e a situação da agropecuãria no Cearã.Al
guns autores questionam tambem a viabilidade econômica do te~
nico agrTcola como produtor em um módulo rural, devido ao ti
po de tecnologia que ele estã em condições de utilizar:

11 ••• um t e c n i co de 29 grau dificilmente poderia
subsistir num minifundio ou numa terra de tamanho
mediano, a não ser com empreendimento de capital
intensivamen~e em~regadoem tecnologia, o que au
me n t a r ia -d em a is seu s r is co S I~ • (S A M PA IO ,-1-978, 147 )
Estudando o destino do egressos do Colegi{)-AgrT-c~.

la de Belo Jardim, em Pernambuco, no perlodo 1972-77, compro
va SAMPAIO que apenas 2 em um total de 315 trabalham como pr~
dutores autônomos, Dal conclui:

"Então, a Associação dos Futuros Fazendeiros do
Brasil, que se planejou fundar no colegio agrlc~
la segundo modelo norte~americano, e a estrategia
pedagógica da IIEscola Fazendall ••• coadunam-se mais



com os objetivos ideais das autoridades pollticas,
de mudar a mentalidade no meio rural, do que com
as expectativas dos alunos e com a realidade do
mercado de trabalho". (SAMPAIO, 1978, 147-148)
De qualquer modo, estabelecido o tecnico na pr~

priedade do seu pai ou como colono, insere-se no contexto di
nâmico da situação da agropecuãria no Cearão Entra no palco e,
em consequência, assume um papel na peça. Qual e esse papel?
A favor de quem se posiciona? Age solidariamente com os agri
cultores, cada dia mais carentes de meios de produção, em um
processo de assalariamento parcial ou total? Trabalha junto
a eles nos Sindicatos? Ou entra no processo de "diferenciação"
demonstrando que "trabalha melhor que qualquer agricultor"?
Que fato permite que ele se capitalize enquanto o pequeno pr~
dutor, pressionado cada vez mais pelo capital comercial e in
dustrial, acaba migrando? E o seu saber "tecnológico" ou exis
tem outros fatores que o ajudam a ter sucesso?

Existe ainda outra possibilidade do tecnico traba
lhar diretamente como produtor numa posição mais próxima do
proprietãrio do que do empregado: o administrador rural. Se
gundo os dados do Censo Agropecuãrio de 1980, apenas 4% dos
estabelecimentos eram atendidos por administradores. Dos 9j56
existentes nessa data, no Estado do Ceará, 78% trabalhavam em
propriedades pequenas (com menos de 200 ha de ãrea total) e
atendiam uma media de 42,5 ha cada um; 11% administravam em
propriedades medias (de 200 a menos~de 500 ha) cuidando, apro
ximadamente de 317 ha. As propriedades grandes (de 500' ha e
mais) empregam apenas 969 administradores, 10,5% do total, p~
ra t qm ar conta em media de 1.610 h a , Evidentemente só neste
ultimo grupo poderlamos encontrar algum tecnico de nlvel me
dio, embora os grandes proprietários prefiram os "prãticos"
agrlcolas, filhos de agricultores que hã tempo trabalham para
eles, e jã são "da f am ili a ", Neste caso, a lealdade e mais im
portante que a qualificação, na maior parte das situações.

Sobre a posição dos administradores a respeito da
questão agrãria, ESTEVA, analisando a situação no Mexico,afirma:
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" .•• actuan casi siempre por cuenta de su patrón,
en su nombre y representación, y a su servicio.
Dificilmente identifican sus intereses con otros
trabajadores y, por e1 contrario, a1 sentirse e1
10s mismos personaficación del capital, tienen
con los trabajadores relaciones antagónicas, en
muchos casos más tensas, agresivas e expoliadoras
que las de sus patrones". (ESTEVA, 1980, 140)
Segundo os dados sobre seguimento de egressos das

escolas agrTcolas federais, apenas 5,1% do total de egressos
no perTodo 1971/1977, que foram localizados, trabalhavam em
propriedades rurais privadas, não próprias. Existe essa situa
ção no Ceará? Qual a resposta que os tecnicos agrTcolas admi
nistradores dão ã questão agrária?

o tecnico como agente de serviço

Quando o papel do ensino agrTcola se define como
fornecedor de mão-de-obra qualificada para as empresas que
prestam serviços aos agricultores define-se o egresso como
"agente de serviço". O Plano de Desenvol-vimento do Ensino
AgrTcola de 29 grau definia o "agente de serviço" como

"0 profissional que presta serviços mediante remu
neraçao, como vendedor tecnico ou tecnico auxili
ar em setores especializados da economia, 'atuando
como elemerito de ligação-entre as-empresas e os
consumidores ou entre o especialista e os agricul
tores". (MEC/DEM, 1973, 19)
Essa parece ser, segundo todos os estudos sobre

egressos realizados ate agora, a função que os tecnicos estão
desempenhando majoritariamente. O seguimento de egressos rea
lizados pe1as próprias escolas agrTcolas informa que os -alu
nos egressos no perTodo 1971-77, que foram localizados e esta
vam trabalhando no setor primário, estavam em~regados'em 81,3%
em empresas agropecuárias publicas ou particulares. Segundo



informação da COAGRI, os três mil e poucos egressos ocupados
como agentes de serviço trabalhavam

59% em empresas publicas,
34% em empresas privadas, e

7% em cooperativas.
A relação de atividades desenvolvidas pelos tecni

cos em agropecuãria, elaborada por TORRES (1983) no estudo
editado pela COAGRI, indica quais são as operações que um
agente de serviços realiza: assistência tecnica, credito ru
ral, armazenamento, comercialização, inspeção e fiscalização,
experimentação, beneficiamento e produção de insumos. Nesse
quadro, destaca-se a importância assumida pelo Estado como s~
cio progressista no setor das atividades agropecuãrias. Pode
-se afirmar que as instituições oficiais desempenham para o
setor primãrio a mesma função que os departamentos tecnicos
das empresas industriais: elaboração e avaliação de projetos,
organização e metodos, desenvolvimento de novas tecnologias.

A COAGRI e consciente dessa situação e, em alguns
documentos, aceita a evidência da inserção do tecnico no mer
cada como "agente de serviço":

" ••. poucos exercem a profi s s ão de t e c n i co agríc~
la como produtor rural sendo grande o contingente
de egressos trabalhando na ãrea de serviços de
apoio ao produtor rural, tais como venda de insu
mos de cp ro du c â o , a s-sis t é no ia t é c n í ce. e ou t ros.", i

(MEC/SEPS/COEGARI, 1981b, 4)
Em outros documentos se reconhece que ainda como

agente de serviço, o principal empregador e o Estado e sua
atividade mais frequente e a assistência tecnica e a extensão
rural. A partir dessa constatação se indicam algumas caract!
risticas desejãveis no egresso: que seja capaz de compreender
lia situação das comunidades" e lia importância de fazê-las as
sumir o processo de mudança das estruturas rurais" (MEC/SEPS/
COAGRI, 1983a, 24) que promova lia divulgação da agropecuãria
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como atividade geradora de produção economicamente r e n t à v e l "
(id., 1982, 6), que possa "atuar como agente de mudança das
estruturas rurais" (NASCIMENTO & TORRES, 1983, 115). O ensino
agricola visa, então, preparar os jovens para as atividades
agropecuarias, mas a sua inserção nessasatividades podera ser
"no processo direto de produção" ou "como difusor de tecnolo
9 i a j u n t o a o s a 9 r i c u 1 to r e s e sua s f a m Íl i a s '". (T O R R E S, 19 8 3, 1 1 )

Aparentemente, a forma mais imediata dos jovens
se inserirem no "mundo do trabalho" seria o emprego. Da, que
a COAGRI, junto ã exigência de medidas que promovam a fixação
do egresso no campo, solicite a definição de uma pol,ticaagri
cola "capaz de gerar novas fontes de emprego" e lia r e qu la me n
t ac ào da profissão do técnico agricola". (MADURO et a lii , 1979,
5) E é porque, como afirma BORDENAVE, o que

"0 mercado de trabalho parece solicitar são "age!:!.
tes de serviço", também chamados "agentes de mu
dança". Desse modo, o objetivo de produzir empr~
sarios rurais, para o qual o sistema Escola Fazen
da esta atualmente orientado, não parece coinci
dir com a demanda real", (BORDENAVE, sem data, a,
6 e 7)

Na década de sessenta, os õrgã~ internacionais di
fundiram para toda América Latina a figura principal que ass~
me o "agente de serviço" ou de "mudança" na a qr op e cuà r ia : o
extensionista. Ele era o instrumento mais importante dos pl~
nos de de~envolvimento rural integradQ que, a partir do mode
1 o n o r te - am e r i c a no, te n t a va s e im p o r nos p-ai se s 11 em v i-as de
de s e n v o 1v ime n t o 11 d a A m é r ic a. A C o n f e r ê n c i a sob r e Edu c a c-à o e
Desenvolvimento, realizada em Santiago de Chile, em 1962, re
comendava que os paises realizassem estudos para determinar
as necessidades de pessoal técnico que supostamente derivari
am da implementação lida reforma agraria e dos planos de desen
v o lv í me n t o a q r o p e c u àr i o " (1974, 239). Sugeria·também

11 Que, d a d a a u r g ê n c i a d e f o rm a r p e s s o a ~l a u x i 1 ia r
para a realização da reforma agraria e atividades



complementares - tais como cooperativas, creditos,
industrialização, extensão e comercialização agri
colas, desenvolvimento de comunidades, economia
domestica -, a educação e capacitação agricola de
nivel intermediario tratem de satisfazer ditas ne
cessidades", (id" 240)
o documento da CEPAb, apresentado ã

referia-se tambem ãs necessidades educativas que
da posta em andamento dos planos de desenvolvimento
rio, com o otimismo prõprio da epoca:

Conferência,
derivariam

agropecu~

liA execução de reformas agrarias integrais ha de
significar alterações profundas de carater social
e econômico na comunidade agricola e de carater
tecnolõgico na exploração da terra, Essas mudan
ças exigirão programas de educação geral e de ins
trução especializada para o trabalhador e sua fa
milia e para a formação dos tecnicos necessarios'~
(CEPAL, 1964, 67)
Porem, umas linhas mais adiante, no mesmo documen

to, se reconhece que o papel da educação e mais evidente "com
relação ã formação de mão-de-obra profissional e t e c n í c a ", Sõ
com O correr do tempo e como resultado do desenvolvimento eco
nômico as atividades agropecuarias diretas passarão a exigir
um maior grau de qualificação, (CEPAL, 1974, 68-69)

O modelo da extensão e questionado por MYINT, a
partir da analise das condições especificas que contribuiram
a que alcançasse tão grande sucesso nos Estados Unidos, MYINT
(1974, 133-134) enumera uma serie de condições da situação
concreta desse pais que levaram a que maiores gastos -em eduoa
c à o e pesquisa agricola provocassem incrementos "e s p e t a cu l a
res na produtividade";

A existência de um corpo de conhecimento tecni
co adequado ãs condições da agricultura no pais;
em consequência, aplicavel e disponivel para
sua utilização;
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- Salarios e condições de emprego adequadas para
criar uma equipe de "funcionarios" de extensão
agrlcola;
Alto nlvel de tecnologia e organização econômi
ca da agricultura, sem problemas de propriedade
da terra, acesso ao credito, mercados nem tran~
portes; .em resumo, "os agri cul tores têm i ncentl
vos para adotar novos metodos de trabalho".

A ausência destas condições nos palses "em vias
de desenvolvimento" fazer com que MYINT não compartilhe o oti
mismo dos 5rgãos internacionais a respeito das urgentes deman
das de pessoal tecnico para atividades de extensão, nem a es
perança de que esse seja o caminho para o desenvolvimento ru
r a 1 •

o documento que a OIT' apresentou para a Conferên
cia de Santiago, em 1962, alertava ja sobre o perigo de iden
tificar situações tão afastadas como a "economia de grande
plantação e a economia de subsistência que reina no altiplano
andino", Entre ambos os tipos de atividades a q r o p e cuà r i a s "não
ha semelhança e devem diferir os objetivos visados pela form!
c a o profissional num e noutro caso" (OIT, 1974, 186) E agreg~
-se ainda:

" .•• a mesma observação-pode ser feita com r e sp e i
to aos sistemas de propriedade da terra".(id.186)
Segundo a OIT, a 'formação do t e c n i co p ar.a .as ~,ati

vidades de extensão estara diretamente relacionada como" con
texto no qual se pretende que ele atue e o seu conte~do depe~
dera dessa realidade, A p ró p r ia definição de "extensão" como
atividade, estara na dependência da situação da população com
a qual o tecnico vai cooperar, Nesta -perspectiva seria ques
t io n a ve 1 a p re t e nsão de 11 uni fo rm iza r 11 o e nsi no a 9 r" co 1a a n1
v e l do Brasi 1, estabelecendo "objeti vos 11 para a formação dos
tecnicos em todo o territ5rio nacional. A mesma est~ategia de
institucionalização do ensino agrlcola deveria ser pensada
em função da população i qual o serviço se destina.(ARGUMEOO,
1983)



Porem, avançando um pouco mais no questionamento
da extensão, tarefa principal dos "agentes de se r v+co ? , Paulo
FREIRE propõe uma anilise semintica do termo:

"••• i ação extensionista envolve, qualquer que
seja o setor em que se realize; a necessidade que
sentem aqueles que a fazem, de ir ate a "outra pa.c
te do mundo", considerada inferior, para a sua m~
neira, normalizi~la. Para faze-la mais ou menos
semelhante ao seu mundo". (FREIRE, 1982,22)
Quando se concebe a tarefa do extensionista como

"persuadir" aos agricultores para que utilizem determinadas
tecnicas ou insumos que outras pessoas consideram adequados
para eles, e porque se pretende agir "sobre" ele e nao "com"
ele. O agricultor se transforma em objeto de persuasão, e um
objeto que fica "salvo" da ignorincia pelo ato do t é c n i c o c que
estende o seu saber ate onde ele estã. (id., 25) A mesma deno
minação do tecnico como "agente de mudança" supoe que as ou
tras pessoas apenas "padecem" essa mudança. Essas reflexões
levam FREIRE a qual ifi car a extensão de "equlvoco qn o s e o l ô q i
co", porque, na medida que transforma o conhecer em algo' est~
tico e os homens em objetos, se afasta de um que~fazer educa
tivo libertador.

Como "agente de serviço" o tecnico se encontra
comprometido na execução dos programas de desenvolvimento ru
ral e principalmente assume a função de extensionista. O seu
trabalho pode definir .•se como "invasão cultural" ou como um
"que-fa~er educativo libertador 11 ? Estã procurando apenas o
aumento da produtividade dos agricultores? Nesse caso, ele
estarã em condições de ensinar aos camponeses a trabalharemm~
lhor ? Alguns autores questionam essa possibilidade: MYINT d~
v ida que os me to dos 11 mo d e r nos II se j am "g e n u ina m e n tem e 1ho re s 11

que aqueles que os agricultores desenvolveram "no decorrer de
um longo perlodo, para se adaptarem ,às condições locais" '(.~M.r
INT, 1974, 134), A resistência à adoção de novos metodos pode
não ser apenas uma manifestação de "conservatismo", de hosti
lidade irracional diinte das inovações,mas derivar da inade



quaçao
ção do
1os.

dos metodos propostos as condições concretas de
-campones ou da falta de incentivos reais para

prod~
adotã-

o problema do "saber" e da utilização que o tecni
co faz desse saber, evidencia claramente o papel político da
divisão social do trabalho. O saber do tecnico desqualifica o
do agricultor. Não se pretende apenas que os n6vos metodos
ajudem a aumentar a produtividade do trabalho, mas que os cam
poneses reconheçam que eles "não ...sabiam" ou que o seu saber
-nao prestava;

, , . tudo era muito atrasado"
os homens queriam saber
mais faziam tudo atravessado,
iam plantar, não dava certo,
a roça não ira pra frente,
não conseguiram que o fruto
tornasse de novo semente,
, • , , •• , li , • , ••• , •• t , • , , ••

mas eles tinham ciência
coisa de saber popular
sã que não dava pra saída,
pra situação mudar".
(EMATERCE-CE, 1984, 3)
Apenas quando "o dotô" chegou ao sertão, a

lia camponesa "aprendeu";
famí

"". ensinou como se planta,
, , .
ensinou como se rega,
.............. , .
e ensinou quando se colhe,
, ••• t ••••• , •• , •••• • •••

aprenderam com atenção
como se tira o leite
. , , .
e souberam ...
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e aprenderam •••
(EMATER-CE, 1984, 8-10)
Uma equipe da CEPA-CE realizou um estudo sobre o

impacto da extensão rural no PDRI da Serra de Ibiapaba. Nesse
trabalho constata-se o problema da desvalorização do "saber"
do produtor. Embora existem na região práticas que os mesmos
extensionistas mencionam como relevantes, essas tecnologias
tradicionais não são registradas nem se trabalha a partir de
las. Todas as formas de trabalho utilizadas pelos camponeses
da região se desconhecem e se pretende "introduzir" outras
t é cn í c a s "modernas" mas de d i f i c i l acesso para a maior parte
dos trabalhadores rurais.

" .•• a assistência tecnica fornecida aos estratos
mais populosos de produtores (sem terra, que tra
balham com mão-de-obra familiar, descapitalizados
e sem acesso ao credito) geralmente não e adequ~
da às condições concretas em que ocorre o proce~
so produtivo do pequeno agricultor, o qual nao
cons~gue reter os frutos do seu trabalho devido a
mecanismos de transferência de renda e de subordi
n a ç a o a o u t r o s g r u p o s s o c ia is ". (C E PA - C E, 1 9 8, 4 1 )
t claro que a utilização de tecnicas modernas e

adequada para o objetivo de aumentar a produtividade, mão não
significa que o agricultor passará a reter uma maior parte da
r e nd a g e r a da 'po r seu t r a b a 1 h o, na me d ida que não mo d ifica .c as
relações d e i p r o duc âo vigentes. Também não implica em uma mai
or "racionalidade"das relações homem-natureza, desde o ponto
de vista da preservação dos recursos naturais. Isso acontece
porque a orientação da formação dos tecnicos em agropecuarla
depende, em ultima instância, da orientação que os setores d~
mi nantes imprimem à produção no setor. Como se pretende ap~
nas aumentar o volume da produção, forma-se-umprofissional
pragmático, utilitarista, com ênfase na capacidade de "recei
t a r " sol u ç õ e s (G O M E Z CA M P O, 1982 a, 62). P o r em, a o me sm o tem po,
e importante que o futuro t é c n i c o "aplique" nas suas receitas



os insumos que as industrias estão produzindo. Essa orienta
çao na formação dos tecnicos se manifesta, como observa GOMEZ
CAMPO, na atitude frente ao conhecimento. O mesmo equlvoco
gnoseolõgico da extensão, que FREIRE analisa esta presente na
preparação do tecnico-extensionista: conhecer e entendido ap~
nas como arquivar informações fragmentadas e superficiais.

O trabalho da CEPA- CE sobre a extensão analisa
as consequências concretas dessa formação nos metodos de tra
balho que os tecnicos utilizam. Como o currlculo das escolas
não coloca o problema das relações de produção,

"sem essa Vlsao, o extensionista não percebe as
diferenças entre as necessidades especlficas de
quem detem os instrumentos de produção e de quem
não (os) detem, ou detem apenas parte (deles).Dal
e s sa s c a te g o r i a s são t r a b a 1 h a das co nj u nt ame n t e sem
que o tecnico perceba suas contradições internas,
prejudicando assim o trabalho do extensionista que
forma grupos de produtores heterogêneos, com a
participação de parceiros, pequenos e medios pr~
p r ie t à r i o s e comerciantes," (CEPA-CE, 1982, 26)
Essas contradições internas nos grupos, fazem com

que nao sejam discutidos os principais problemas ligados ã e~
trutura produtiva. Para evitar os conflitos, o grupo fica fa
lando de assuntos superficiais, que beneficiariam por igual
a todas as pessoas da vizinhança ou não se fala de nada. Dal
que , .em. 9 O %. dos c a so s a n a 1 i sa dos na _p esq u i s a da C E PA - C E , o s
assuntos a serem discutidos na reunião, são levados pelos pr~
prios extensionistas, (id. 28). O desconhecimento da realida
de da economia camponesa chega ate discriminar as mulheres e
os jovens na hora de se falar sobre o processo produtivo,qua~
do a utilização maciça da mão-de-obra familiar e uma das ca
racterlsticas distintivas da pequena produção.

O extensionista e utilizado como vanguarda para a
implementação de programas de "desenvolvimento rural integr~
do", que tem um discurso muito afastado da pratica real, Embo



ra nos objetivos e estrategias dos programas se levante a ne
cessidade de uma organização mais autônoma da pequena prod~
ção que permite aos agricultores reter uma parte maior da ren
da gerada na lavoura, nos Planos Operativos e na alocação dos
recursos se demonstra que os objetivos são bem outros. Proc~
ra-se organizar os agricultores sim, mas em função dos inte
resses do capital mercantil e industrial e da manutenção dos
setores dominantes no poder. Da1 a angustia dos mais lucidos
que tomam consciência de sua situação como avançada de um dis
curso que não tem correlato nas açoes concretas:

"Para que levar uma tecnologia adequada a um ho
mem que não dispõe de terras para trabalhar nem
de condições financeiras para que possa realmente
utilizar a tecnologia que a gente leva em benefl
cio da sua propriedade?" (CEPA-CE, 1982, 30)
Jogado no campo, ele procura fazer alguma coisa e,

de fato, encontra quem tem terra para permitir que ele faça
um campo demonstrativo, quem dispõe tambem de um potencial
econômico para aplicar as orientações tecnicas que ele pode
oferecer. São os "Ti de r e s " das comunidades rurais, que, ao
mesmo tempo, exercem outras atividades e não apenas a agrop~
cuarla, viajam, têm filhos que estudam, moram em casas confor
tá v e i s , P a r a um j o v em te c n ic o c uj a f am 11 ia p e r te n ce ã s c10.5 Ses
medias rurais, obrigado a trabalhar longe do seu lar, a fam1
lia e o oásis. Lamentavelmente, ao mesmo tempo, "representa
um elo na cadeia~de poder,identificando-se-com os chefes 10
cais", (CEPA~CE-; 1982, -65)

Tudo isso vai contribuindo a uma tomada de posl
ção do tecnico. E os agricultores são conscientes de que a
maior parte dos "agentes de serviço" não estão de fato ao
"serviço" deles. Em um encontro de Representantes de Associa
dos, organizado pela Organização das Cooperativas de Ceará, os
agricultores participantes discutiram sobre a assistência te~
nica. Nessa ocasião, os associados das cooperativas agropecu~
rias, em geral pequenos produtores que formam parte dos Nu
cleos de Base Cooperativista,-~olocaram com clareza a sua vi
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sao do tecnico, Em primeiro lugar merece salientar~se a impor
t~ncia que para eles tem a assist~ncia tecnica:

"0 t ê c n i c o e impo r t a n t e e ne c e s s àr i o •. ," (~ .• ) Qu~
se não existe assistência tecnica, o que e muito
necessario para o agricultor, porque alerta mais
aquele produtor. Se posslvel, o tecnico deve acom
panhar no momento necessario, desde o plantio ate
a colheita". (OCEC, 1984, 5-6)

Mas eles reivindicam a assistência tecnica que
eles consideram ne c e s s à r i a , e esboçam uma proposta ã;, r e s p e i
to:

liA assist~ncia tecnica deve ser como o produtor
necessita e não como ela e, sã fiscalização ou sa
la de aula, e ainda assim não são debatidos os te
mas que os produtores querem". (OCEC, 1983, 4)

lias tecnicos estão muito preocupados com reuniões
.,. (e enquanto isso) estamos perdendo tempo, de.!.
xando de dar assistência propriamente dita. E, eu
queria dizer, que a assit~ncia tecnica deve pe~
sar com o produtor, a leva-lo a descobrir coisas
simples, de acordo com as condições locais, econô
micas e climaticas", (OCEC, 1983, 6)

Esse pensar "com" o agricultor resume o . sentido
de cooperação, de dialogo na tarefa, de reflexão a partir da
p ra t ic a, .1e va n d o em -c o n t a as' co n d icõ e s co n c r e tas d.a . cp e que n a
p r o d u ç ão, -E m c o nf r o n to _.co m e s sa a s s i s t ~n c ia . t e c n ic a .11 n e c e S5 a
ria", esta a que o Estado lhes oferece, "falta de conhecimen
to, falta de capacidade, e falta de amor ao trabalho" (OCEC,
1983,6), Uma assistência que eles consideram "muito acomoda
dali e "incompetente".

lias tecnicos sao muito acomodados, Ficam mais nas
suas salas e não vão muito ao campo. Quando vao,
estão mais interessados nos agrados da casa do
que no t r a b a l ho de campo. ( ••• ) Quando e para re



comendar um defensivo, o agricultor tem que levar
na sala onde ele está a lagarta que estã comendo
a plantação para que ele, de lã, passe o remedio,
então 09 agricultores estão reclamando isso. Quer
que ele ao inves de esperar a lagarta na sua sala,
e 1e v ã a o n d e tem.a 1 a g a r ta". (O C E C, 198 3, 4 - 6 )

e ainda sobre a incompetência do tecnico;
"Alguns tecnicos sao incompetentes, não orientam
certo a respeito dos venenos e depois o produtor
perde a produção, o seguro agrlcola não dá cober
tura, dizendo que aquela praga poderia ter sido
combatida. (" ,) os tecnicos agrlcolas muitos não
sabem nem o que eles são. Parece que fogem, en
quanto a lagarta acaba com tudo da gente; o tecni
co deveria estar lã, ajudando a gente matar, mas
parece que fica e protegendo a lagarta", (OCEC,
1983, 4)
r interessante comprovar que eles percebem clara

me nte o t e c n ico, não com o r e sp o n sã v e 1 das ua s itua ç ão, mas ;a p e
nas como a avançada de uma polltica que não estã de acordo
com os seus interesses, Por cima dos tecnicos, e utilizando-
-os, estão as classes dominantes - "o governoll

- trabalhando
contra a organização autônoma dos camponeses,

"Só se falou mal do t e c n í co, mas será que o t e c n í

co mesmo e o culpado disso? Será que nao existe
um negócio-que mande nele?,.,"
"Eu acho que os t é c n t co s c , • foram muito- e.t a cad o s
e não vou defender o t é c n t.cort ambém.inâo., agora eu
que r ia diz e r so.b re-D me sm o a s s unto e que eu nao
estou achando tanta culpa no tecnico, não, porque
parece que por. trás do tecnico existem coisas exa
tamente para que o trabalho do tecnico seja aqu!
le mesmo", (OCEC, 1983,7)
Em resumo, se o egresso das escolas agrotecnicas

trabalha como "agente de serviço" nas instituições publicas



encarregadas de implementar os planos de desenvolvimento ru
ral, em que medida está preparado para entender os interesses
que orientam esse planos? E quando toma consci~ncia desses i~
teresses, a favor de quem trabalha? Identifica-se com os p~
quenos produtores ou com os setores polltica e economicamente
dominantes?

Os pesquisadores, preocupados por oferecer subsl
dios para uma "adequação" dos currlculos, concluem que, sendo
a assistência tecnica a ocupação que desempenham a maior pa~
te dos tecnicos, e necessãrio incluir nos planos de estudo
"atividades que proporcionem aos alunos adquirirem competê~
cias profissionais ligadas ã comunicação e difusão de inova
c ô e s tecnolõgicas'" (TAVARES, 1975,8), Mas, a inclusão dessas
atividades, sem uma discussão mais ampla sobre a questão agrE
ria e as posslveis respostas a essa questão, serta continuar
fazendo do tecnico agrlcola um instrumento para a manutenção
do "status quo", Alem disso, a tomada de posição, em termos
dos interesses em conflito na situação da agropecuãria, depe~
derã apenas da formação "profissional"? Não existem outros f~
tores que condicionam essa opção em termos de polltica agrE
ria?

Algumas reflexões sobre'o Ilstatus" profissional e a valoriza
cão do t r a ba lh o

A respeito da profissão do "tecnico" em agropecu~
ria e de suas formas de inserção no mundo do trabalho existem
algumas teses que e necessãrio ter presentes no momento de
consultar a realidade, para que não continuem se divulgando
com o 11 ver da de s II co m p ro V a das. P o d emos d is c u t i r br e vem e nte, a n
tes de analisar algumas informações sobre o trabalho dos tec
nicos, as três teses seguintes:

• O tecniconão trabalha como agricultor porque a
educação recebida não valoriza suficientemente
o trabalho produtivo,
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, o tecnico de nivel media e um auxiliar, prepar~
do para trabalhar juntamente e com o apoio de
tecnicos de nivel superior, e
A regulamentação da profissão seria uma so~ução
para o problema do emprego.

O argumento apresentado na primeira tese ouve-se
com bastante frequencia: a escola e responsabilizada pela des
valorização do trabalho. O Diretor da COAGRI, no Seminãrio de
Ensino Agropecuãrio do Estado do Cearã, realizado em julho
deste ano, na cidade de Fortaleza, insistiu em atribuir ã es
cola a culpa de que os tecnicos egressos não se transformas
sem em produtores e ficassem procurando um emprego do Governo.
Este tipo de raciocinio encobre as dificuldades estruturais:p~
ra aceder ã terra dos pequenos produtores e o escassà interes
se dos grandes proprietãrios em produzir eles mesmos. A pr~
pria situação do setor, tanto em termos tecnolõgicos como p~
liticos, impede que o egresso da escola agrãria se instale c~
mo produtor. Jã em 1962, a OIT afirmava no documento aprese~
tado para a Conferência de Santiago de Chile sobre lIeducação
e Desenvolvimentoll:

1\ .. a s o p o r t uni da d e s d e em p re g o pa r a os te c n i cos
de nivel superior na agricultura são relativamen
te escassas e não se pode esperar que aumentem
sensivelmente ate que a agricultura entre numa
etapa mais elevada de evolução ••. 1I (1974, 189)
O mesmo p c d e r-t-a afi rmar-se para o t ê c n i c-o de ni.

ve l medio. Porem, como se afirma ao mesmo tempo que existe uma
urgente necessidade de formar mais tecnicos, onde se espera
que ~rabalhem? Segundo a OIT e preciso

li,,. estender ainda mais os serviços agricolas
oficiais dando assim emprego a um numero crescen
te de t e c n ic os. O G o ver no e, "P o r -a s si m diz e r, o
iin i co empregador", (id.,189)
Pensar que a escola e responsãvel por essa situa

çao e sobredimensionar o seu papel. Mais do que â_"valorização"
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que a escola possa dar a qualquer tipo de trabalho, conta a
"v a lo r í z aç ào " desse trabalho. no mercado e as possibilidades de

acesso realmente existentes. Trabalhar como produtor em uma
parcela equivalente a um "mõdulo rural", com dificuldades para
aceder ao credito e a pressão do capital na venda de insumos e
na compra da produção, e diflcil. Como jã se comprovou, essa
opção implica para um 89% da população economicamente ativa
ocupada no setor primãrio, um rendi~ento equivalente a, no mã
ximo, um salãrio mlnimo mensal. Aceitar um emprego como 11 a ge.!!
te de serviço" com uma remuneração equivalente a três salãrios
m,nimos não significa que o egresso menospreza as atividades
diretas na produção agropecuãria, mas apenas que estã escolhe.!!
do o que e para ele mais conveniente em termos econômicos. EMA
TERCE oferece precisamente essa remuneração inicial para o car
go de Tecnico Auxiliar de Desenvolvimento Agropecuãrio, no ed~
tal que abre um concurso p~blico para preencher 50 vagas OCODES
002/84, publicado no Diãrio O Povo de 27/06/84, 10) ainda mais,
a demanda de mão~de-obra pode não ter nenhuma relação com as
atividades agropecuãrias, exigindo apenas 29 grau completo, e
oferecer salãrios bem maiores: em janeiro de 1984, a ECT cha
mou ª_concurso para cobrir cargos com remunerações, então, na
faixa de 7 a 10 salãrios m'nimos.

Esse chamado a concurso dos Correios coloca em
discussão outra das teses mencionadas: regulamentar a profi~
são do tecnico seria uma solução para o valor que tem o seu
t r ab a lho no mercado, "v a lo r i z a r i a " o seu trabalho. Na disserta
ção do-Diretor da COAGRIaos membros da Comissão de Educ.ação e
Cultura da Câmara dos Deputados, co ns t at a= se lia desvalorização"_
do tecnico formado pelas escolas agrlcolas "quer em termos s~
lariais, quer pela ausência de regulamento da profissão" (GODQ
FREDO Jr., 1982, 11), Como solução diante dessa desvalorização,
solicita-se "que lhe seja proporcionado (ao tecnico) um instr~
mento legal que lhe possibilite o exerclcio da profissão" (id.,
12)

Apesar de jã-terem sido encaminhados ã Câmara
dos De p ut ados d i ver s o s -pro j e tos d e 1e i, a p ro f is são d o t e c n ic o



em agropecuãria ainda nao foi regulamentada, Existe apenas no
Artigo 69 da Lei 5.524/68 que regulamenta o exerclcio profissio
nal do Tecnico Industrial, estabelecendo que a mesma disposl
cão serã aplicãvel, "no que couber", aos t e c n i co s agrlcolas de
nivel medio. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia ocupou-se do assunto apenas em 1983. Na Resoluçãp
n9 278, de 27 de maio de 1983, o Conselho reconhece uma serie
de atribuições relacionadas com a função do tecnico como "age.!!
te de serviço". (TORRES, 1983, 24~27)

Como jã se afirmou, a "regulamentação da profi~
são" e um instrumento legal que visa fechar espaços no mercado
de trabalho para determinados grupos, e defender um "piso" sa
larial. Por um lado, isso implica um nlvel minimo de organiz~
cào da. categoria, e por outro lado, que essa organização tenha
um certo peso polltico, para promover tanto a sanção da lei c~
mo a sua aplicação em cada caso concreto. Porem, se o mercado
real de trabalho não demanda tecnicos agricolas, o mecanismo
"não-capitalista" da regulamentação se transforma apenas em m~
ra declaração. Nessa situação, um regulamento se aplica apenas
àqueles que jã têm alguma relação com os poderosos, e poderiam
rejeitar (ou ate denunciar) as ofertas de empreg? que nao res
peitassem as disposições legais. Mas, essas pessoas estão jã
"protegidas" pela sua própria situação -e não necessitam de re
gulamentos que as apoiemo

O emprego que oferece a ECT, por exemplo, fixa
uma remuneração inicial superio~, tanto em termos relativo~.c~
mo absolutos, ãquelaque a -EMATERCE -ecmun i ce quando -ab-re=-à-Fn~
crição para o concurso de tecnicos agricolas. Alguns .Bancos
ofertam tambem salãrios melhores para auxiliares de escritóri~
Nessas situações, a existência. de um regulamento profissional
pouco o u nn a d a r.eso lv e r ia . O t e c n i co trabalha em outros setores
não porque não exista regulamentação da profissão, mas porque
a remuneração ou as condições de tr a ba l-tro , ou ambas coisas, são
melhores. E e conveniente salientar ainda que a remuneração
que a EMATERCE of~rta (três salãrios mlnimos) e superior ã de
outras entidades que empregam tecnicos agr1001as.



De fato, o mercado de trabalho para tecnicos de
nivel media e superior nas atividades agropecuãrias e ainda es
casso. Outros profissionais universitãrios, com organizações
mais ativas, com uma cota maior de poder no Conselho Profissio
nal e contando com leis que regulamentam as suas profissões,
não conseguem empregos que respeitem essas disposições. Agrôn~
mos e MedicosVeterinãrios, com curso de nivel media de Tecnico
Agricola, competem com estes ultimos nos concursos, candidatan
do-se para as mesmas vagas.

Essa constatação coloca jã a terceira tese que
se pretende discutir: o tecnico de nlvel medio e um auxiliar
do profissional de nlvel superior. O Conselho Federal de Educa
çao, no parecer 45/72, afirma que o tecnico de nlvel medio e
um profissional que desempenha 1I0cupação que envolve tarefas
de assistência tecnica ao trabalho dos profissionais de nlvel
superiorll. (TORRES, 1983, 25) COSIO, em um estudo sobre o Ensi
no Agricola na Bolivia, afirma que a demanda de tecnicos pode
ser calculada a partir da seguinte relação: por cada profissio
nal de nlvel superior no setor primãrio, são necessãri·os. dois
t e cn ico s agrlcolas. (1971,168) TORRES afirma que lia p r à t í c a "
tem mostrado que "um a correspondência adequada 11 e nt re t e c n i c o s
de 29 grau e profissionais de nivel superior IIseria de um para
cincoll. (1983, 23)

E interessante constatar que jã em 1962, no docu
mento que a OIT apresenta para a Conferência de Santiago de
Chile sobre IIEducação e Desenvolvimentoll, se afirma:

II(OS tecnicos de nlvel superior) aceitam empre
gar-se em ocupações que norma-imente -deveriam ser
desempenhadas por tecnicos de nlvel medio, por
causa da escassez de emp re q o ", (1974, 190)
TORRES verificou para uma amostra de empresas que

empregam t e c n i cos agricolas - 171 em total - que a relação t e c
nico de nlvel medio/tecnico de nlvel 'superior era em 1982 de
0,8, As empresas de amostra empregavam 2.453 tecnicos em agr~
pecuãria e 2.993 tecnicos de nlvel superior. (1983, 23)Compr~



va-se assim quanto se afasta a realidade dos modelos teóricos.
Em uma situação de crise, com altos lndices de desemprego, o
t~cnico agrlcola não se comporta como auxiliar de agr6nom~ mas
compete com ele na procura de emprego. As veze~ o t~cnico ace!
ta por uma remuneração menor trabalhos que deveria "teoricamen
te" desempenhar um agr6nomo; outras vezes, o agr6nomo emprega
-se como t~cnico de nlvel m~dio para não ficar "parado".

Ainda deve agregar-se neste quadro os egressos
das escolas t~cnicas com habilitações parciais, auxiliares ou
assistentes com diversas especializações mais especlficas e
que se oferecem no mercado de emprego provavelmente postuland~
-se a ocupações que poderiam ser desempenhadas pelos t~cnicos.
Uma escala ideal de funções complementares de diferente nlvel
(profissional de nlvel superior, t~cnico, auxiliar), que exis
te apenas na· cabeça de alguns planejadores, ~ projetada sobre
o sistema formal de educação e logo se pretende que a realida

-de se ajuste a essa escala. Em geral, essas escalas sao cons
truldas a partir da anãlise da situação nos palses desenvolvi
dos e mecanicamente aplicadas, como receitas, na realidade do
subdesenvolvimento.

Colocam-se, em consequência, algumas questões
que contribuiram a.demonstrar a falsidade das teses discutidas:

· Os t~cnicos valorizam o trabalho agrlcola? Por
que não trabalham no setor? r apenas porque
eles mesmos não gostam desse trabalho? Não as
s um em .-a-t::i v id a d e s d ~r e t ame n te' n a p r-od u ç ã o no >s~
tor primãrio porque desvalorizam o trabalho
dos agricultores?

· Os t~cnic~s sentem a necessidade de um regul!
mento profissional? Qual a função que teria p!
ra eles esse regulamento? Se sentem a necessi
dade, como se organizam eles mesmos para lutar
pela sanção desse regulamento?

· Os t~cnicos consideram os profissionais de nl
vel superior como um complemento necessãrio p!



ra o seu desempenho profissional? Qual e a im~
gem que o tecnico tem, dentro e fora do âmbito
do trabalho, dos profissionais de n1vel Sup!
rior em agropecuãria?

Porem, nenhum dos estudos consultados parece
preocupado por achar estas respostas. A maioria parte de supor
que se os tecnicos não trabalham diretamente na produção e po~
que desvalorizam o trabalho manual, que IInecessitamll de um re
gulamento e que, evidentemente, se consideram lIauxiliaresll dos
profissionais de n1vel superior.

Os que procuram -abandonarE a profissão

Em 1962, a 01T alertava sobre a tendência
cente da população jovem a abandonar as zonas rurais

cres

~partir em busca de emprego para a cidade, onde
os que possuem instrução, embora apenas elemen
tar, encontram rapidamente na industria ou no co
mercio trabalho mais bem remunerado do que ti
nham ou que teriam podido encontrar na agricult~
r a ", (1974, 192)
Com um diploma de 29 grau na mao nao apenas cre~

ce a possibilidade de encontrar na cidade melhores empregos, c~
mo se abre tambem a perspectiva de cursar estudos superiores.
Po d e a te p e n s a r - s e .que o s -e s f.or ço s d a f am 11 i a p a r a .qu e a 1 g uns
filhos concluam o 29 grau se justificam em um projeto de IIneg~
cão da existência r ur a l " (MART1NS, 1981,263). Como se pergu~
ta MY1NT: IIVão ã escola porque se propõem abandonar sua zona
nativa em troca da vida urbana 11 (1974, 147). O ensino de segu~

-do grau, apesar de cobrir~se com a veste da terminal idade, e
na verdade um rito de passagem para a universidade, um meio de
11 mobil ida d e so c ia 1 11, e, p o r i s so , se c o n ver t e em um ve 1 c u 10
privilegiado para fugir da zona rural.

Muitos estudos. ~Dnstatam assombrados essa tendên
c ia que se de n o m ino u 11 c r e d e n c ia 1 +s m 011

, e p a r a e x p 1 ic ã - 1a u til i



zam espressões pejorativas: "percepção irracional dos estuda!!,
tes","exageradas ambições educativas", "aspirações não~reali~
tas", absurdo de preferir o lidesemprego na cidade" a aceitar
"traba1ho na zona rura1", (HARBISON, 1974; GRUBB & LAZERSON,
1978), Porem, a realidade mostra que os egressos do 29 grau
atuam com realismo e racionalmente. No contexto de uma socie
dade capitalista dependente como o Brasil de hoje, os dados
evidenciam claramente que

. a divisão do trabalho gera privilegios para os
trabalhadores não-manuais,

. a estrutura ocupacional e piramidnl, como pa~
cos empregos na cuspide que concentram a maior
parte dos bens sociais e que, em geral, são de
sempenhados por egressos do nlvel superior,
as condições de emprego sao melhores nas zonas
urbanas. Nos palses subdesenvolvidos, existem
extremas disparidades de renda entre os traba
dores urbanos e os rurais. Por exemplo,no Iran
relação e de 1:4; no Chile 1:10 (WOODHALL,1981,
32), Segundo os Dados do Censo Demografico-Mão
-de-Obra, em 1980 no Ceara, essa relação e de
1:2,74.

São essas caracteristicas estruturais as que co!!,
correm para que os jovens que conseguem egressar do 29 grau,
fa ç am -t o.do o Po s s1v e 1 p a r a o bt.e rum d ip 10m a .uni v e.rs it a r io..

Dal, que a maior parte dos al.unos das escolas
agrlcolas do Estado do Ceara, considerassem que uma das pril!!,
cipais vantagens do ensino agrlcola de 29 grau, era preparar
ao mesmo-) tempo para continuar estudos na Universidade E por
isso mesmo, levantavam como problemas a resolver pelas esco
Ias a qualidade dessa "preparação" para o vestibular. (CEARJV
SEDUCjDAT, 1980) A continuidade de estudos e o desejo da mai~
ria dos alunos, embora não seja facil de concretizar hoje es
se desejo. E preciso vencer varios obstaculos: a falta de re
cursos da famllia, o exame vestibular, a necessidade de se



\transladar a cidade e achar um trabalho para auto~financiar
os estudos~ etc. Porem~ o desejo de estudar existe como expe~
tativa para uma grande parte dos alunos. Segundo SAMPAIO que
a p 1 icou um que s t io nã r io a O'S a 1 uno s de 2 ª e 3 ª s e r ie d a e s co 1a
agrlcola de Belo Jardim (PE)~ 78% manifestaram que ensejariam
continuar estudos universitãrios (1978, 148),

Na realidade, as pesquisas apresentam resultados
contraditórios sobre a continuidade de estudos do tecnico. TA
VARES (1972) constata que a quantidade de tecnicos agrIcolas
inscritos para o vestibular de 1972~ em Pernambuco, e pequena
e que a maioria deles são egressos de anos anteriores, Porem,
analisando as respostas dos questionãrios preenchidos pelos
concluintes de onze colegios agrlcolas, três meses após a con
clusão do curso, comprova que 23,5% tinham jã o vestibular
aprovado. Esse resultado o leva a afirmar que e necessãrio
aceitar tambem o ensino agrlcola, como um "meio para ingres
sar na Universidade" (TAVARES, 1975), Alem do mais, 80% dos
egressos aprovados no vestibular pretendiam continuar estudos
relacionados com o setor primãrio: agronomia, veterinãria, li
cenciatura em ciências agrlcolas,

PATRICK (1969) estuda a situação de 720 egressos
das escolas agrIcolas, do perlodo 1959/1963 e comprova que
47,6% continuam estudos superiores em agropecuãria. SAMPAIO
(1978) informa que dos egressos da escola agrlcola -de Belo
Jardim entre 1972 e 1977, 24,5% estavam estudando no nIvel s~
perior. Em outras pesquisas constata-se o contrãrio: que sao
poucas os egressos do en~ino_agrlcol~~ue continuam-estudan~~--~
Essa tese se apresenta, por exemplo, em um documento daCOAGRI

que reune informações sobre as atividades de acompanhamento de
egressos das escolas agrotecnicas federais. As escolas -infor
mam que apenas 13% dos egressos localizados, correspondentes ao
perlodo 1971/1977, se encontravam cursando o nlvel superior,
DaI se conclui que "0 princlpio da terminalidade estã sendo dl
nami zad o " (MEC/SEPS/COAGRI, 1979). Em outros estudos sobre
egressos a COAGRI informa que apenas 4% numa amostra de concl~
inte s do p e r10d o 1974/1 980, in9 r e s sou n a e s co 1a a 9 r o t e c nica com



o desejo de prosseguir e s t udo s ", (TORRES, 1983, 20)
Evidentemente não hã ainda um estudo que respon

da a questão de modo satisfatõrio. Ficam muitas perguntas sem
resposta. Por exemplo:

• Qual o total de egressos que fizeram o vestib~
lar? t provãvel que os que tentaram uma vez in
gressar na Universidade, façam uma segunda e
ate uma terceira tentativa.

• Quantos egressos que trabalham continuam simul
taneamente estudando? Nenhum dos estudos con
sultados leva em conta essa situação. Todos
consideram lIestudantesll apenas aos que se dedi
cam exclusivamente a estudar.

· Qual a proporção de egressos de nfvel medio
que continuam estudos superiores? Sem essa in
formação não se pode concluir que se estã dina
mizando a terminal idade no ensino agrfcola.
Uma pequena proporção de egressos que continu
am estudando pode refletir apenas a seletivida
de do sistema formal de educação e não um IISU
cesso 11 da proposta de terminalidade.

Sobre essa ultima pergunta e sã para ilustrar me
lhor o problema, e interessante salientar que segundo o Censo
Demogrãfico de 1980, no Cearã 24,6% das pessoas com curso com
p 1e to d e _2 Q g r a u _se e o co n t r a v am c u r s a nd o e st udos s up e r io r e s .

-Pode-se observar que essa percentagem--coincide - e as vezes e-
ate menor - com as mencionadas nos estudos sobre egressos de
ensino agrfcola; Apenas as informações de acompanhamento de
egressos das escolas agrlcolas difere no percentual, mas nao
considera os egressos que trabalham e estudam.

Aprofundar esta questão implica não apenas col~
tar informações mais precisas, senão tambem procura entender o
papel que a continuidade dos estudos desempenha nas :estraúe
gias pessoais e familiares de mobilidade social. Trata-se de
entender com que objetivo continuam estudando, de analisar a



compreensao que os egressos têm das forças sociais e na qual
se fundamenta a necessidade "sentida" de um dip10ma, ou pelo
menos um atestado que certifique que cursam estudos superiores.

Onde trabalham os tecnicos agrlcolas?

Essa pergunta, nas pesquisas consultadas, têm
respostas diversas, Alguns autores constatam que a maior deman
da de técnicos provêm das empresas privadas e outros afirmam
que o maior empregador e o Estado. Na verdade, a situação do
setor agropecuãrio é bem diferente nas diversas regiões do Br~
sil e é essa situação a que determina a inserção dos tecnicos
no Mercado de Trabalho.

TORRES (1983) menciona os seguintes empregadores
do técnico em agropecuarla, como resultado do estudo de uma
amostra de egressos do perlodo 1974/1980:

• Empresas de Assistência Técnica e Extensão Ru
ral

· Empresas Estaduais de Pesquisa Agropecuãria
, Institutos de Ensino de 19 e 29 graus
· Cooperativas Agrlcolas
· Empresas de Beneficiamento e Industrialização

de Produtos Agropecuãrios
, Carteiras Agrlcolas dos Bancos

Empresas Privadas de prestação de serviços aos
produtores agropecuãrios (venda de fertiliz~ri
tes, defensivos e maquinarias)

A essa relação poderlamos agregar, segundo ou
tros autores, os seguintes empregadores posslveis:

· Instituto de Colonização e Reforma Agrãria (INCRA)
· Secretarias de Agricultura dos Estados
, Estabelecimentos Agropecuãrios
• Programas Especiais de Apoio aos Agricultores
• Depertamento Nacional de Obras contra a Seca

(DNOCS)

BH/UFe



Esses empregadores coincidem com os mencionados
pelos alunos das escolas agrlcolas do Cearã, quando foram con
sultados pelas suas possibilidades de trabalho.

Visando obter uma informação sobre o trabalho
dos tecnicos agricolas no Estado do Cearã, para utilizar como
referencial das respostas ao questionãrio que seria aplicado
apenas aos egressos de 1978, se decidiu seguir dois caminhos
complementares:

Analisar a informação do Censo Demogrãfico
Cearã, 1980, sobre as pessoas com curso compl~
to de segundo grau agricola, segundo grupo e
subgrupo ocupacional •

. Realizar um levantamento dos tecnicos agric~
las empregados nas empresas publicas e priv~
das que desenvolvem atividades relacionadas com
o setor primãrio, no Estado do Cearão

A informação coletada nas empresas seria tambem
utilizada para localizar os egressos de 1978 aos quais se apl~
caria o questionãrio.

O Censo Demogrãfico informa, em primeiro lugar,
que entre 1970 e 1980 o numero de tecnicos agricolas no Estado
aumentou quase 15 vezes. Os 692 tecnicos - ou pessoas com cur
so completo de segundo grau agricola - desempenhavam em 1980
as seguintes ocupações:
Empregadores -ou -proprietãricrs
Administradores (empresas publica5 ou privadas)
Empregados em funções burocrãticas
Professores e pesq~isadores
Ocupações auxiliares do ensino
Artistas e ocupações afins
Trabalhadores da agropecuãria
Mestres, contramestres e tecnicos na Industria
Ocupações das Industrias Mecânicas e Metalurgicas
Ocupações da Industria do Vestuãrio
Ocupações da Industria da Construção Civil

7
44
92
1 9
5
4

233
4
4
4

4



Eletricistas 4
Ocupações no Comercio, l.oj t st a s 35
Outras ocupações do Comercio 4
Ocupações dos transportes urbanos e rodoviarios 7
Ocupações nas Comunicações 21
Porteiros, ascensorista, vigias, serventes e contlnuos 4
Ocupações da Defesa Nacional e Segurança Publica 10
Outras ocupações, ocupações mal definidas ou não declaradas 70
Procurando trabalho 47
Não economicamente ativas 70

Para compreender melhor a informação"do Censo, e
necessario explicar o que se considera incluldo em alguns des
ses grupos ou subgrupos ocupacionais, Por exemplo, é importa~
te saber o que inolui o grupo "Trabalhadores da agropecuaria":

"Produtores agropecuarios autônomos, técnicos de
agropecuaria, tratoristas agrIcolas e outros op~
radores de maquinas e implementos de agropecui
ria, outros trabalhadores na agropecuaria'~ (IBG~
1980, XLIX)

Os três ultimos grupos requerem também um escla
recimento:

"Outras ocupações, ocupações mal definidas ou
não declaradas~ aprendizes, bilheteiros no servi
ço de diversões, bombeiros, capatazes, dedetiza
d o re s, 9 ua rd a do r e s .d e a u tom õ v e i s, 9 u a r-d a s s a n iti
rios, inspetores e-fiscais, -jardineiros, lixei
ros, lubrificadores, operadores de tratamento e
bombeamento d'agua, operadores de maquinas, tra
balhadores braçais sem especificação, trabalhad~
res de conservação de rodovias~ outras ocupações
ou ocupações mal definidas, sem declaração de
o c u p a c.ã o ~~ (i d., L V II I)

"Procurando trabalho: para a pessoa que, tendo
trabalhado qualquer perIodo nos 12mesesanterio
res ã data do Censo, na semana de referência es



tava desempregada procurando trabalho ou, haven
do encontrado trabalho, estava aguardando ser
chamada ou estava inscrita em co n c ur so ", (id"
XXVII-XXVIII)

População não economicamente ativa': lias pessoas
que, durante todos os 12 meses anteriores ã data do Censo, so
mente tiveram uma ou mais das seguintes situações: exerciam
afazeres domesticos no proprio lar; estudavam, viviam de rendi
mentos de aposentadoria ou de aplicação de capital ;'estavam d~
tidas cumprindo sentença; doentes ou invãlidas sem serem licen
ciadas do trabalho; não desejavam trabalhar ou, desejando, dei-
xaram de procurar trabal ho porque não e n co nt r av am ", (id., xxv i )

Em resumo, o Censo Demogrãfico de 1980 informa
que 36,12% dos tecnicos com segundo grau agrlcola completo tr~
balhavam nos setores secundãrio e terciãrio, 13,30% desempenh~
vam atividades administrativas, 33,67% estavam ocupados no se
tor primãrio e 16,90% desempregados. O tratamento da informa
ção editado pelo IBGE não permite definir com precisão o rela
cionamento que as atividades industriais ou de serviços, inclu
indo as ocupações administrativas, poderiam ter com a agrop~
c uã r ia. A p e nas s e in fo rm a que os" t e c n ic o sem a g ro p e c u ã r ia II e~
tão incluldos nas atividades aorrespondentes ao setor primãrio.
Ficam duvidas a respeito da quantidade de administradores de
empresas agropecuãrias, de empregadores-proprietãrios de est~
belecimentos rurais, professores de ensino agrlcola, tecnicos
que trabalham-em industriasde transformação e beneficiamento
de produtos agropecuãrios, operadores de mãqui~as agrlcolas e
empregados em atividades comerciais com relação direta com o

. - .setor pr i ma r t o ,
r interessante, para ter uma ideia da distribui

çao dos tecnicos nos diversos setores da economia em relação
com a população economicamente ativa ocupada na agropecuãria,
comparar a informação sobre as pessoas com curso completo de
segundo grau agrlcola com os dados sobre ocupação principal p~
ra o total de pessoas ocupadas no setor primãrio. (Ver tabela
n912):



Tecnicos Agrlcolas
( 1 )

Total População Economicamente
" "

Ativa do Setor Agropecuãrio

Administração
Industrias
Serviços
Agropecuãria
Extração

25.0%
3.5%

31 •0%
40.5%

0,0%

2,8%
O, 1 %

0.6%
93,2%

3.0%
No setor agropecuãrio, as pessoas com segundo

grau agrlcola representavam em 1980 apenas 16,3% do total de
trabalhadores qualificados. Essa percentagem pode ser ainda
menor se se considera que alguns deles podem estar empregados
como não-qualificados ou instalados como produtores aut6nomo~
r importante não esquecer que no Censo se consideram ocupados
no setor primãrio os tecnicos que desenvolvem atividades de
assistência tecnica, pesquisa, extensão rural, etc. em insti
tuições publicas ou privadas, Não corresponde porem a imagem
do 11 a 9 e n t e de p r o d u ç ã o II que tem o s r e s p o n sã v e is p e 1o e n si no
a 9 ro P e c u ã r io, s e não m a is bem a d o 11 a 9 e n t e d e s e rv i ç o ". A m a i
or parte dos tecnicos empregados na agropecuãria se desemp~
nham como trabalhadores qualificados e formam parte do 0,2%
da população economicamente ativa do setor, face a 93% que
são trabalhadores não qualificados, Em outro trabalho questi~
na-se esta distribuição dos tecnicos agrlcolas nos diferentes
setores da aconomia, espalhada e majoritariamente fora do se
tor primário, na.perspectiva de dar prioridade ãs ações educa
tivaslque benefioiem os "trabalhadores "~a_agropecuãria. (ARGU
MEDO,- 1983)

Enfim, os dados censitais parecem apoiar as con
clusões de alguns estudos que afirmam que o ensinoagrlcola
não forma produtores agropecuãrios, apesar dos esforços que
se realizam nesse sentido.

A pesquisa realizada junto as empresas empregad~
ras de tecnicos agrlcolas, entre novembro de 1983 e abril de
1984, deveria dar conta do total de tecnicos radicados no Cea
- 1980 mais concluiram p o s t e r io rme n te • Ora em os que o curso



censo demogrãfico de 1980 informa que o dia 31 de agosto des
se ano, tinham residência no Cearã 692 tecnicos agrlcolas de
nlvel medio. De 1980 ate 1983, concluiram o curso nos cole
gios agrlcolas do Estado, 1866 jovens, Se se considera que os
fluxos m~grat5rios de entrada e salda do Estado se compensam,
pode-se estimar uma população de 2,500 tecnicos agrlcolas no
Estado, no inlcio do ano 1984.

Porem, consultadas umas trinta empresas - 10 pQ
blicas e 20 particulares - sobre a quantidade de tecnicos
agrlcolas empregados, foram localizados apenas 555 dos 2.500
tecnicos que se calcula que estariam radicados no Cearão (Ver
Tabela n9 28) Desse total, s5 8 se desempenhavam como traba
lhadores qualificados em empresas de produção agropecuãria, as
vinte maiores empresas segundo uma relação da Delegacia da Re
ceita Federal do Cearão E ainda mais, pelo menos três desses
oito tecnicos, segundo informação da empresa, eram egressos
do Sul do pals (Campinas e outros colegios de São Paulo).

Em uma hip5tese conservadora, pode-se pensar que
mantendo as proporções do Censo, 39% estarã ocupado no Comer
cio, na Industria ou em outras atividades do setor terciãrio;
7% se encontrarã procurando emprego e 10% corresponderã ã p~
pulação não economicamente ativa. Ainda assim, faltaria loca
lizar aproximadamente 600 tecnicos que podem ter emigrado p~
ra outros Estados. De fato, os Colegios Agrlcolas do Cearã re
cebem uma percentagem de alunos dos Estados de Pernambuco e
Paralba, que varia entre 10% e 20%. Grande parte desses alu
nos ficam trabalhando nos Estados de origem. -

Existe tambem a possibilidade de que a partir de
1984, superado o longo perlodo de estiagem que sofreu o Nor
deste, aumente a demanda de tecnicos. Porem, os indlcios des
se incremento do emprego para os tecnicos agrlcolas que pud~
ram observar se ate agora não são muito alentadores: EMATER-CE
chamou um concurso publico para preencher 50 cargos de tecni
cos e três vezes - no perlodo de julho a novembro - apareceram
nos classificados do jornal 110 Povoll anuncios socilitando um
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tecnico agricola para trabalhar em fa~endas particulares. t
importante salientar que em abril de 1984, EMATER-CE empreg~
va 48% do total de tecnicos localizados nas trinta empresas
pesquisadas.



CAPITULO VII
OS TECNICOS AGRfCOLAS NO

"MUNDO DO TRABALHO·

Os concludentes de 1978

Em 1978 concluiram o curso no Ceara 171 tecnicos a-
grlcolas, nos colegios oficiais. Egressaram 83 do Colegio
Federal de Crato, 77 do Colegio Agrlcola de Lavras de Manga
beira e 12 do Co le qi o IIJuvenal Ga le no " de Pacatuba. Apenas
nove eram mulheres (3 de Lavras, 4 de Pacatuba e 2 de Cratol
No Colegio de Crato se formaram 11 alunos de Pernambuco e
em Lavras, 3 de Pernambuco e 11 da Paralba. Os restantes ti
nham todos domicllio no Ceara.

Essa turma foi escolhida como população deste estu
do. Procurando resposta a algumas questões relativas ã in
serção dos tecnicos no IImundo do trabalholl, aplicou-se um
questionario tentando abranger toda a população. A proposta
era obter a maior quantidade posslvel de informação, diret~
mente do tecnico, ou por via indireta, atraves de familiares
ou amigos. O resultado foi o seguinte: 134 questionarios
preenchidos, 106 diretamente e 28 por familiares dos tecni
cos, o pai, a mãe ou um irmão.

Procura-se a seguir resumir os resultados por Cole
g io:

a. Co lê qi o Federal de Crato:
Questionarios respondidos, 64. (78%)
Egressos que não responderam o questionaria, 18.

b. Colegio Agrlcola de Lavras de Mangabeira:
Questionarios respondidos, 59. (80%)
Egre?sos que não responderam ° questionaria, 15.



Falecidos, 3.
c. Co lé q i o IIJuvenal Ga le n o " de Pacatuba:

Questionãrios respondidos, 11. (92%)
Egressos que não responderam o questionãrio, 1.

Por que motivos 34 não responderam o questionãrio?
Apenas um deles negou-se a responder: em um contato com a
fam;lia, no Icó, obteve-se o endereço dele no Recife, mas
ele não quis responder o questionãrio, ·sem dar nenhuma ex
plicação. Quinze moravam em munic;pios da Para;ba e Pernam
bu co, m u ito d is pe rsos, de mo d o que não f o i P o s s ; v e 1 visitar
as fam;lias. Resultava muito caro viajar a oito munic;pi
os diferentes para aplicar apenas quinze questionãrios (Sal
gueiro, Orocó, Cariri Mirim, Exu, Araripina e Belem do São
Francisco, em Pernambuco; Ibiara e São Gonçalo, na Para;
ba). Outros oito moravam no Cearã, mas t amb em em mun icipi o s
de dificil acesso ou muito afastados, de modo que, sendo
poucos, não compensava realizar uma viagem para preencher
o questionãrio. Alguns deles não moravam nem na sede do
Municipio, o que dificultava ainda mais o acesso.Não foram
visitados, por exemplo, os Municipios seguintes: Pereiro,
Ipaumirim, Brejo Santo, Porteiras, Crateus, Barros. Nove
não foram localizados, porque a fam;lia jã não morava mais
no domic;lio que a escola tinha registrado e os vizinhos
não tinham nenhuma informação, ou porque foram demitidos da
empresa onde trabalhavam sem deixar noticias do seu parade~
ro aos seus colegas. Só de um tecnico não foi poss;vel ob
ter nenhuma informação, nem sequer a escola tinha o seu en
dereço.

De qualquer modo, dispõe-se de alguma informação
sobre quinze desses tecnicos que não preencheram o questi~
nãrio. As vezes, alem do endereço, a escola informava so
bre a ocupação do pai e a situação de trabalho do egresso.
Essa informação não e, porem, muito confiãvel. Em vãrios
casos, a informação obtida diretamerite atraves dostecnicos
ou das empresas não confirma os dados que a escola tem. Em
outros casos, trata-se de uma informação incompleta: por



exemplo, quando apenas se afirma que o pai é agricultor.
Alguns técnicos foram localizados nas empresas,e se

enviou o questionário através da própria empresa para ser
respondido. Mas, pouco tempo depois, a firma devolveu o que~
tionário informando da demissão do técnico. Entre agosto de
1983 e julho de 1984, quatro técnicos sairam da EMATER-CE e
um da OCEC. O concurso publico convocado pela EMATER-CE em
1984 permitiu também obter informações sobre a ocupação de
alguns técnicos. Porem, trata-se sempre de informações i~
completas que não poderiam ser analisadas no mesmo nlvel com
os dados obtidos atraves dos questionários. Por esse moti
vo, considerou-se melhor não incorporá-las nesta apresenta-
-çao.

A farnllia do técnico agrlcola

A primeira parte do questionário procura obter info~
mação que permita caracterizar a famllia do tecnico, especl
almente no que se refere ã sua relação com o setor primário.
Uma consideração simples das respostas mostra que 39.6% das
fam;lias obtêm sua renda de atividades não agropecuárias.As
81 fam;lias restantes - 60.4% - obtêm alguma renda de ativl
dades de pecuária ou lavoura. Que c a r ac t e ris t i c a s têm essas
famllias de agricultores? Podemos afirmar,resumindo as res
postas ao questionário, que:

· 69% trabalham apenas em atividades agropecuárias,
e 39% obtêm renda também de outras atividades

· 90% são proprietários da terra que trabalham
· 78% informam que o pai trabalha diretamente a ter

ra, embora o diálogo com alguns deles permita afi~
mar que muitas vezes IItrabalhar diretamentell foi
entendido como 1I0cupar-se diretamente com a admi-
nistração do estabelecimento agropecuárioll

• Pelo
menos em 16% dos casos, pode-se entender com reser
vas essa afirmação, porque o proprietário em que~
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tão tem empregados permanentes ou entrega parte ou
total da terra em parceria

. 25% exploram a sua propriedade através de empregados
. 15% entregam a terra para outros trabalharem.

Quanto ã extensão da terra, os não-proprietãrios tra
balham, em geral, parcelas pequenas (cinco deles entre O e 10
ha e outros dois, entre 50 e 100 ha). Apenas um deles infor
ma que trabalha 300 ha, do que se pode concluir que e arren-
datãrio e não parceiro, e que provavelmente arrenda para cri
ar gado. A situação dos proprietãrios é a seguinte:

Menos de 100 ha 37
De 100 a menos de 200 ha 14
De 200 a menos de 300 ha 3
De 300 a menos de 500 ha 10
Mais de 500 ha 9

r importante acrescentar que a propriedade mais exte~
sa chega a 800 ha, o que significa que os grandes latifundii
rios não mandaram os seus filhos estudar nos colégios agric~
las. Porem, as informações evidenciam a existência de situa
ções muito diferentes, de modo que dizer que todas as famil~
as são familias de agricultores e, no minimo, um empobrecime~
to significativo da realidade. As relações de produção do
parceiro ou do agricultor minifundiãrio que trabalham com a
sua familia, são distintas das do grande arrendatãrio ou do
medio e grande produtor. As vezes, ambos se encontram em p~
los opostos das mesmas relações, porque o camponês se assal~
ria temporariamente para atender ã subsistência da sua fami
lia. A contradição e ainda mais clara quando os proprietãri
os nao trabalham a terra e a entregam em parceria.

Considerando em forma conjunta os indicadores acima
mencionados, tentou-se definir aproximadamente a posição da
familia do tecnico na estrutura social da região. As classes
sociais ou setores de classe se relacionam neste estudo dire
tamente com a situação da agropecuãria e, em conseqUência,an~
lisam-se apenas os grupos que derivam das relações sociais
de produção vigentes no setor primãrio. Deve-se salientar



ainda que se trata das relações de produção predominantes na
região em que a população do nosso estudo mora e trabalha,que
abrange o -Ce a r à e alguns municlpios vizinhos da Paralba e Per
nambuco.

Os indicadores utilizados sao os seguintes: situação
quanto ã posse da terra, forma de exploração, dimensão do e~
tabelecimento ou dos estabelecimentos, existência de fontes
complementares de renda. Analisando os dados obtidos em re
lação a esses indicadores e aplicando os criterios de combi
nação que em cada caso se indicam, formaram-se os seguintes
grupos:

a. Grandes Produtores: proprietarios de um ou varios
estabel~cimentos agropecuarios, com uma extensão
t o t a 1 de 500 ha ou mai s , que admi ni s t r arn diretamen
te suas propriedades, sem ter outra fonte de renda
alem da a qr o pe c uàr i a , e que empregam mão-de- obra
permanente. '

b. Medios Produtores: proprietarios de um ou varios
estabelecimentos agropecuarios, com uma extensão
total de mais de 100 ha a menos de 500 ha, que a~
ministram e exploram diretamente o estabelecimen-
to, sem obter renda de outras fontes. Considera-se
tambem medio produtor aquele que arrenda mais de
100 ha para explora-los nas condições mencionadas.
Raramente os medios produtores empregam mão-de-o-
bra per-m an e n t e ,

~. Pequenos Produtores: Este setor corresponde aos
camponeses ou pequenos agricultores, minifundiarl
os ou parceiros, que exploram com mão-de-obra pr~
dominantemente familiar, estabelecimentos de 100
ha ou menos, sem obter renda de outras atividades.
Porem, como a agricultura da região e ainda, na
sua maior parte, sazonal, (pelas caracterlsticas
climaticas e pelos custos da irrigação, fora do
alcance dos camponeses), os pequenos agricultores
podem ter, ãs vezes, fontes complementares de ren



da. Trata-se,
que utilizam a
mo: pedreiro,
gueiro, etc.

em geral, de atividades de serviço
própria comunidade local, tais co

eletricista, professor leigo, bode

d. Semiprodutores: proprietãrios de estabelecimentos
agropecuarlos medios ou pequenos que têm outras
fontes importantes e regulares de renda e, ao mes
mo tempo, trabalham diretamente na agricultura ou
na pecuãria. A outra ocupação que se associa ã
agropecuarla ocupa,neste caso, uma parte importa~
te do tempo do produtor, mas ele afirma que expl~
ra tambem, pelo menos em parte, o seu estabeleci
mento. Trata-se de funcionãrios estaduais ou fe
derais,profissionais com oficina instalada, expl~
radores de minerios, etc. A dimensão dos estabe

-lecimentos destes semiprodutores nao ultrapassa,
em geral, os 150 ha.

e. Pequenos Proprietãrios Não-Produtores: propriet~
rios de pequenos estabelecimentos que entregam a
te r ra pa ra se r t ra ba 1had a por outrosem s i stem a d e
parceria. Trata-se de funcionãrios ou agentes de
serviço que moram na sede dos municlpios ou dos
distritos e compram terra como reserva de valor.
Para este setor, a renda e apenas um complemento
do sa l à r i o e, em geral, consomem ou repassam para
os "atravessadores" os produtos que recebem dos
parceiros.

f. Proprietãrios-Intermediãrios: proprietãrio de gra~
des ou medias estabelecimentos agrupecuãrios, que
entregam a terra em sistema de parceria ou que d~
claram-se "comerciantes" e não exploram diretame~
te o seu estabelecimento. Os proprietãrios que vi
vem da renda que os "procuradores" cobram dos seus
parceiros ou moradores desempenham, de fato, o p~
pel de "atravessadores". Essa situação faz com
que devam ser considerados agentes do capital mer

. C~1'"



cantil, mais do que produtores. Os comerciantes,
proprietãrios medios ou grandes ,que contratam "em
pregadosll para atender o seu estabelecimento, cum
prem a função de "intermediãrios" de maneira mais
definida: eles têm capital disponlvel para com
prar os produtos agropecuãrios, capacidade de ar
mazenamento e mercadorias que os agricultores ne
cessitam para o consumo familiar.

g. Capas Medias Urbanas: pessoas que moram na sede
dos municlpios ou dos distritos e trabalham como
funcionãrios publicos. agentes de serviço. profi~
sionais. comerciantes. etc. No questionãrio se ~
forma apenas que o pai do tecnico não obtem renda
de atividades de lavoura ou pecuãria. Porem,em al
guns casos, o tecnico especificou a atividade do
pai como "outra fonte de renda" ou o Colegio - es
pecialmente o Federal de Crato - tinha essa infor
mação disponlvel. Essas situações permitem listar
algumas das "ocupações" dessas famllias i nc lui d as
neste grupo: motoristas. funcionãrios do municl
pio. militares, corretores. mecânicos. administra
dores. comerciantes.

Existem alguns casos limites que são diflceis de i~
cluir em um ou outro grupo. Inclusive aplicando os criterios
estabelecidos. a classificação e arbitrãria e, na realidade,
os interesses da famllia podem não se identificar com os in
teresses d o s qr up o no qual f ic o u i nc lui d a . .:Por exemplo,um p~
queno agricultor bodegueiro pode desempenhar. de fato. o p~
pel de agente local do capital mercantil e ter interesses
contrãrios aos dos camponeses. Segundo o criterio aplicado
neste estudo, consideraram-se como elementos definidores do
grupo em que esse pequeno agricultor-comerciante seria incl~
Id o , o tamanho do seu estabelecimento e a forma de exploração-
"d i r-e t arne n t e " ou contratando "empregados". Porem. hã t ambem
pequenos comerciantes na zona rural do Estado que nao sao nem
proprietãrios, trabalham como agricultores em sistema de pa!
ceria. e desempenham o papel de atravessadores.



Em outros casos, o tecnico que responde o questioni
rio nao dá toda a informação solicitada, de modo que resulta
dificil decidir em que grupo poderia incluir-se a sua fam;
lia. A falta de informação e, às vezes, evidente, como por
exemplo no caso de um proprietário minifundiário que entrega
a terra para outros trabalharem nela e não tem nenhuma outra
fonte de renda. Optar por considerar a familia inclu;da em
um ou outro grupo, nesse caso concreto, exige complementar "hi
p o t e t i c ame n t e " a informação d i s p o ni v e l , assimi lando o caso à
situação de outras fam;lias.

De qualquer maneira, e apesar da lIarbitrariedadellpr.§.
pria de todo intento de classificação, e importante conhecer
com maior precisão quem utiliza os serviços nos co leçí os agr~
pecuários, em termos de posição dos consumidores na estrut~
ra de classes do campo. Alem disso, e importante tambem con-
siderar como incide essa situação da familia na vida profis-
sional do tecnico, especialmente em relação ao tipo de empr!
go que tem e a possibilidade de continuar estudante no nivel
superior.

A distribuição das familias dos tecnicos agricolas
que concluiram o curso em 1978, nesses setores de classe, e
a seguinte:

Prod uto res. Peq ueno s .....•............
Med i os .................•..
Gra ndes .

Semiprodutores ..............••..•.•...
Pequenos proprietários não-produtores ••
Proprietários intermediários .
Capas medias urbanas ..........•.....•.

29 (21.6%)
17 (12.7%)

7 (5.2%)
9 (6.7%)
6 (4.7%)

13 (9.7%)
53 (39.6%)

Analisando a situação por dependência administrativa
do Colegio, constata-se que, no ensino estadual, e maior o
numero de pequenos e medios produtores e semiprodutores. No
ensino federal encontram-se em maior quantidade os grandes
produtores e os produtores intermediários. Os proprietários
não-produtores e as capas medias se distribuem equitativame~
te entre o ensino agr;cola estadual e o federal. Porem,as di



ferenças nao sao significativas. Aplicando o teste de Qui-Qu~
drado, comprova-se, para um nivel de significância de 0.05,
que se deve aceitar a hipótese nula, ou seja, que as diferen
ças não resultam de uma real diferença das populações.

Os empregos dos técnicos agrícolas

Dos 134 tecnicos que responderam o questionãrio, 118
(88.1%) estavam empregados, isto e, trabalhavam em relação
de dependencia e percebendo um salãrio. Do total da turma*,
64 (47.8%) trabalhavam em empresas de extensão rural; 11 (8.2%),
em outras empresas publicas ou privadas de serviços agropec~
ãrios; 11 (8.2%), em bancos; 8 (6%), em empresas de pesquisa
agropecuãria; 6 (4.5%), em colegios agricolas; 8 (6%), em o~
tras empresas publicas; 4 (3%), em fazendas ou empresas agr~
pecuãrias; 4 (3%), em empresas de eletrificação; 2 (1.5%),no
comercio e 1 (0.7%), em uma fãbrica.

Dos tecnicos agricolas que trabalham em empresas de
extensão rural t 55 estavam empregados na EMATER-CE, 6 na EM~
TER do Maranhão, 2 na EMATER de Rondõnia e 1 na EMATER da Pa
raiba. Todavia, e provãvel que os tecnicos que moram nos m~
niclpios não visitados de Pernambuco e da Paraiba contribuam
para incrementar o total de extensionistas. A EMATER-CE empr~
ga 25 egressos dos colegios agricolas e 30 do Colegio Federal
de Crato. Trabalham em empresas de extensão de outros Esta
dos, 5 egressos de Crato e 4 dos colegios estaduais.

Consultados sobre a atividade mais importante que d~
senvo 1vem na empresa, todos ind icam em pri mei ro 1ugar a assis
tencia tecnica a agricultores. A maioria assinala como segu~
da atividade, em ordem de importância, o trabalho agricola
de campo. Porem, não se trata de trabalho produtivo propri~

(*) Apenas um tecnico tinha dois empregos. São no total 119
empregos~ Por isso, a soma das porcentagens por tipo de
empresa e levemente superior.



mente, senao de prãticas demonstrativas que formam parte da
mesma atividade de extensão. A atividade agricola de campo e
neste caso um recurso educativo para levar o produtor a adQ
tar tecnicas de trabalho modernas. Em conseqUência, tanto os
que mencionam em segundo lugar a atividade agrlcola (53), co
mo os que indicam atividades de pecuária (2), referem-se às
tecnicas próprias do metodo pedagoglco adotado pela extensão
rural no Brasil todo. Apenas alguns (3) indicam como segunda
atividade o treinamento de agricultores e poucos (3) assina
lam as atividades administrativas. De fato, essa ultima e uma
tarefa que toma boa parte do tempo dos extensionistas e mui
tos deles argumentam que ocupam cada vez mais o espaço que
devia destinar-se às funções próprias da extensão.

Todos se desempenham como tecnicos agrlcolas, exceto
algumas situações especiais (3): um tecnico aposentado por
motivos de saude, outro que se encontra ainda em processo de
concurso e uma mulher, contratada como extensionista social.
Poucos desempenham outras atividades (8) e em quase todos os
casos essa outra atividade se relaciona diretamente com a a-
gropecuária (7). Tambem são poucos os que continuam estudos
na Universidade (4) ou já se graduaram (2).

Quanto ao salário, considerando apenas os que se de
sempenham como tecnicos agrlcolas, em atividade, existem al
gumas diferenças entre as empresas dos distintos Estados:

No Cearã, a maior parte dos tecnicos percebe um sa
lário de Cr$ 370.000. São poucos os que têm um or
de nado maior (16), que de todas as maneiras não su
pera os Cr$ 460.000. O salário medio e aproximad~
mente Cr$ 385.000, o que equivale a 3.97 salários
mlnimos do perlodo correspondente (maio a outubro
de 1984) .

. No Maranhão, o salãrio dos tecnicos e de Cr$330.000,
o que equivale a 3,4 salários minimos .

• Em Rondõnia, o salário e de Cr$ 400.000,ou 4,11 sa
lários mlnimos.



· Na Paraiba, finalmente, o tecnico afirma que perce
be um s a lá r í o de Cr$ 600.000, o que representa 6,17
sa1arios minimos.

A respeito dos tecnicos que se encontram em situação
especial, interessa salientar que a situação dos homens e tem
poraria (doença, concurso) enquanto que a da mulher se consi
dera regular. Por isso, o fato dela ter um sa1ario inferior
(equivale apenas a 2,29 s a làr io s mIn imo s ) ; sendo sua formação
do mesmo nive1 que os outros, significa uma discriminação.

Os tecnicos que trabalham em empresas de apoio ã pro
dução, empresas publicas ou privadas vinculadas ao setor pri
mario que prestam serviço aos agricultores são 11:6 do ensi-
no agrico1a federal e 5 do estadual. As empresas empregadoras
sao as seguintes:

Publicas: Instituto de Terras do Ceara - ITER-CE
Cia.de Desenvolvimento Agropecuario-CE
CODAGRO
Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas - DNOCS
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agraria - INCRA
Projeto Sertanejo - PB
Projeto Agrova1e - CE

Privadas: Cooperativa Agropecuaria
Organização das Cooperativas do Ceara-OCEC

-Quanto as atividades desenvolvidas, 5 informam que
ocupam a maior parte do seu tempo dando assistência tecnica
aos agricultores, 2 realizam atividades agrico1as de campo,2
desenvolvem tarefas relacionadas com solicitações de credito,
1 trabalha principalmente como administrativo e 1 como top~
grafo. Como segunda atividade, os t é c n i c o s indicam as tarefas
administrativas (2), atividades comerciais (1), atividades
agrico1as de campo (2) ou nenhuma opção (6). Novamente neste
caso, quando a atividade de campo ocupa o segundo lugar, tr~
ta-se de praticas esporadicas com uma finalidade educativa,
geralmente associadas ã "assistência tecnica".
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Os salãrios deste grupo se estendem numa ampla faixa
que vai de Cr$ 120.000 ate Cr$ 500.000, com uma media igual
a Cr$ 275.454, que equivale a 2,8 salãrios minimos. Porem~
considerando separadamente as empresas publicas e as priv~
das, a situação difere:

Publicas: a faixa salarial e de Cr$ 120.000 a Cr$ ..
380.000, a media Cr$ 232.500, igual a 2,4
salãrios minimos.

Privadas: a faixa salarial vai de Cr$ 270.000 a Cr$
500.000, com uma media de Cr$ 390.000,igual
a 4 salãrios minimos.

A maioria dos tecnicos deste grupo trabalha tambem
no Cearão Apenas 3 estão fora do Estado: 2 na Paraiba e 1 em
Rondônia. sã um deles continua estudos na Universidade. r in
teressante salientar tambem que os egressos do ensino agric~
la estadual estavam empregados em empresas publicas, que são
as que pagam os menores salãrios no grupo.

Outro grupo e o dos que trabalham em empresas de pes
quisa, que podem tambem ser agrupadas com as empresas publi
cas de apoio à produção, mas como desenvolvem uma atividade
especifica e empregam vãrios tecnicos agricolas se consideram
separadamente. Trata-se de duas empresas publicas - a Empr~
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria (EMBRAPA) e a Empresa
de Pesquisa Agropecuãria do Cearã (EPACE) - e de uma Fundação
- a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, ligada à UFC.
Nessas empresas trabalham 8 tecnicos agricolas, 2 egressos do
ensino federal e 6 do estadual.

Consultados sobre a atividade principal que desenvol
vem, 5 indicam trabalho agricola de campo e 3 pecuãria.Todos
especificam em outra atividade "pesquisa", e um delas agrega
tambem "assistência tecnica a agricultores". Evidentemente,
as atividades de campo são de apoio às pesquisas que os cen
tros desenvolvem e não podem considerar-se "produtivas" em
sentido estrito.

Os salãrios vao de Cr$ 320.000 a Cr$ 580.000 - sendo
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a unica exceção um tecnico que trabalha apenas meio-expedien
te na Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e que tem um
salário abaixo do extremo inferior desse intervalo.O salário
medio do grupo e Cr$ 472.857, e equivale a 4,8 salários mlni
mos. Apenas um dos tecnicos do grupo estava cursando a Univer
sidade.

Outro grupo de tecnicos trabalha em instituições fi
nanceiras. são 11 e estão empregados nos seguintes bancos:

· Banco do Estado do Cearã (5)
· Banco do Nordeste do Brasil (2)

Banco do Brasil (2)
· Banco Industrial e Comercial S/A (1)
· Cai xa Econômi ca Federa 1 (1)
A maior parte dos tecnicos que trabalham em institui

co e s financeiras são egressos da Escola Federal de Crato (8).
Quatro estão cursando estudos na Universidade. Quase todos
trabalham no Cearã, exceto um que estã empregado em uma agê~
cia do BNB do Piaul.

Quanto ã atividade principal que desenvolvem, 6 indi
cam atividades financeiras relacionadas com tramitações e fis
c a li z a c à o do credito rural, 2 realizam atividades especlficas
dos bancos, ocupa-se da contabilidade de contas, de mi
crofilmagem e 1 realiza tarefas administrativas. Dois tecni
cos assinalam como segundo atividade em ordem de importância,
as tarefas administrativas.

O s a là r i o menor do grupo e de -Cr$ 400.000 - de -um tec
nico que estava ingressando na Caixa Econômica Federal - e o
maior de Cr$ 850.000. A media e Cr$ 574.545, o que equivale
a 5,6 salários mlnimos.

Os que trabalham como professores ou auxiliares docen
tes estão empregados no ensino agrlcola estadual. São 6 tec
nicos no total, 1 egresso do Co lé q io Federal de Crato e os ou
tros 5 dos colegios do Estado. A maioria cursa, na Universi
dade Federal do Cearã, a Licenciatura Plena com Habilitação
em Agropecuária. Esse curso se realiza por um convênio entre
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a Secretaria de Educação do Estado e a Universidade,como pa~
te do programa de capacitação de recursos humanos para o en
sino agricola.

A atividade principal e, em todos os casos,dar aulas
de tecnicas agropecuãrias. Como segundo atividade desenvolvi
da, em ordem de importância, indicam trabalho agrlcola de ca~
po (2) e aulas de outras disciplinas. E preciso salientar que
o trabalho de campo não pode neste caso ser considerado como
produtivo "stricto sensu". Trata-se de um procedimento didã
tico que visa ã aprendizagem dos alunos, de uma prãtica "si_
mulada".

Os salãrios - deixando de lado um tecnico que tem so
um contrato e trabalho meio expediente - estão entre Cr$ ...
100.000 e Cr$ 120.000, sendo a media Cr$ 110.000, o que equi
vale a 1,13 salãrios mlnimos.

As empresas de eletrificação empregam outros 4 tecni
cos, todos eles egressos do ensino agrlcola estadual. Dois
trabalham na Companhia de Eletricidade do Cearã (COELCE) e os
outros dois em Cooperativas de Eletrificação do interior do
Estado. Como atividade principal, 3 apontam assistência tec
nica aos agricultores e 1, tarefas administrativas. Em segu~
do lugar, 2 optam pelas atividades comerciais e os 2 restan
tes não indicam nenhuma outra tarefa.

Os salãrios estão na faixa de Cr$ 300.000 a Cr$ ....
405.000. A media e igual a Cr$ 377.500, o que representa 3,9
salãrios mlnimos.

Nas fazendas ou empresas de produção agropecuãria es
tão empregados apenas 4 tecnicos, 2 egressos de ensino agri-
cola federal e 2 do ensino agrlcola estadual. Um deles traba
lha na fazenda do pai, mas se considera empregado dele e de
comum acordo entre ambos estipularam o salário e as condições
de trabalho. Ainda mais, o tecnico considera esse emprego c~
mo uma situação transitaria e espera conseguir um emprego de
acordo com a sua qualificação, pois jã e veterinário gradua-
do.

Consultados sobre a atividade principal que desenvol



vem no seu emprego, 3 respondem "trabalho agricola de campo"
e 1, "eletricista". Como segunda atividade em ordem de impo.!:.
tância um deles agrega a pecuaria. Os salarios abrangem uma
ampla faixa de Cr$ 240.000 ate Cr$ 500.000, sendo a media Cr$
360.000, ou 3,7 salarios minimos.

Em empresas comerciais trabalham apenas 2 tecnicos,
um egresso do ensino agricola federal e outro do estadual.Em
ambos os casos, assinalam como atividade principal tarefas
p rõ pr i as d o c om e rc io: c a ix a e v e nd e d o r . r im po rta n tere gistrar
que as empresas nas quais estão empregados não comercializam
produtos agropecuarios. O salario medio e de Cr$425.000, o
que representa 4,37 salarios minimos. Um dos tecnicos, empr~
gado no comercio, trabalha fora do Estado, em São Paulo.

Um grupo de 8 tecnicos estão empregados em empresas
publicas não diretamente vinculadas ao setor primario, tais
como:

Legião Brasileira de Assistência (LBA)
· Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tistica (IBGE)
· Empresa de Urbanização de Fortaleza-CE (EMURF)
· Secretarias de Educação do Ceara e de Pernambuco
· Prefeituras Municipais (Departamentos Municipais de

Educação)
Essas empresas empregam 3 egressos do Colegio Federal

de Crato e 5 dos Colegios Estaduais. As atividades que dese~
volvem são variadas: 2 coletam e organizam informações, 1 da
treinamentos, 3 se desempenham como professores (mas apenas
um da aulas de tecnicas agropecuarias) e 2 realizam ativid~
des agricolas de campo. A maior parte do grupo não indica n~
nhuma atividade em segundo lugar, apenas um marca "treiname~
to de agricultores" e outro "atividades de pecuaria".Aparece
aqui novamente a atividade agricola de campo como principal,
no caso dos tecnicos que trabalham na LBA, como lIensinar a
fazer, fazendo". Trata-se de tecnicos que apoiam e assessoram
as comunidades na realização de hortas coletivas.

Neste grupo ha dois tecnicos que trabalham fora do Es



tado: um em Rondônia e outro em Pernambuco. Com relação ã con
tinuidade dos estudos, um cursa a Universidade do Cearã e o outro jã
e formado. Quanto aos salãrios, existe um hiato entre os que
trabalham em educação e os outros. No primeiro caso, os sali
rios estão na faixa de Cr$ 50.000 a 270.000, com uma media de
Cr$ 156.666, quer dizer, 1,6 salãrios mlnimos.Os que não tra
balham como professores ganham entre Cr$ 420.000 e Cr$750.000,
que dã uma media de Cr$ 561.600, equivalente a 5,8 salãrios
mlnimos.

Finalmente, um tecnico estã empregado em uma fãbrica
de toalhas, na Paralba. E egresso do colegio de Lavras de Ma~
gabeira - estadual - e percebe um salãrio aproximado de Cr$
300.000, o que representa 3,1 salãrios mlnimos.

Analisando a situação em geral, constata-se que os
salãrios menores correspondem aos tecnicos que se desempenham
como professores, seja nas Secretarias de Educação ou nas Pre
feituras, e aos empregados em empresas publicas de apoio ã
produção. Os melhores salãrios são pagos pelos Bancos, EMBRA
PA, EPACE e IBGE, no Cearã, e pela EMATER da Paralba.A maior
parte dos tecnicos percebe entre 3 e 5 salãrios mlnimos (68%~

Procurou-se relacionar o salãrio com algumas variãveis, tais
como dependência administrativa da escola - federal ou esta
dual -, situação de classe da famllia - especialmente classes
medias urbanas e pequenos produtores -, atividades desempenha
da - especlfica do tecnico agrlcola ou outra atividade. Com
esse objetivo se aplicou o teste de Qui Quadrado:ao nlvel de
significância de 0,05, os valores obtidos estavam muito abai
xo dos nlveis crlticos correspondentes. Isso parece indicar
que as diferenças nas distribuições se devem apenas ao acaso.
(Ver tabelas n9s 29 a 32).

Porem, em termos absolutos, pode-se observar que os
tecnicos egressos do ensino agrlcola estadual são maioria no
grupo com s a lár i os mais altos e minoria entre os que percebem
os salãrios mais baixos. Tambem, agora em termos relativos,
pode-se comprovar que os tecnicos que não desempenham as su-
as atividades especlficas alcançam salãrios maiores.



Considerando a situação do emprego globalmente, pode
-se afirmar que a porcentagem de tecnicos que trabalham em
empresas relacionadas com o setor primario e grande.De fato,
determinar a relação da empresa com o setor primario consti
tui ja uma dificuldade: por exemplo, os bancos podem ter uma
carteira de credito rural e empregar o tecnico como fiscal,
as empresas de eletrificação podem ter tecnicos para assesso
rar os produtores sobre instalações nos seus estabelecimen
tos agropecuarios, etc. Em um sentido lato, a vinculação da
empresa com as atividades agropecuarias e diflcil apenas em
poucos casos: IBGE, EMURF, a fabrica de toalhas, algumas ati
vidades educativas. Em conseqUência, poderlamos afirmar que
apenas 7% dos tecnicos empregados não trabalham em empresas
vinculadas ao setor primario.

Porem, considerando as atividades principais que ca-
da tecnico desenvolve na empresa na qual esta empregado,essa
proporção se duplica: 16,1% dos tecnicos não desempenham ati
vidades especlficas da sua profissão. O restante 83,9% esta
empregado então como tecnico agrlcola*. Mas, quais as ativi
dades que, como tecnico, desenvolve no seu emprego? A respo~
ta a esta questão deveria esclarecer o debate dos educadores
sobre a função do tecnico agrlcola. As atividades principais
dos tecnicos quando se relacionam com a agropecuaria, são as
seguintes:

· Assistência tecnica: 72 (60,5%)
· Credito Rural: 8 (6,7%)
· Pesquisa agropecuaria: 8 (6,7%)

Ens i,no a 9ro Pe c ua r io: 7 (5, 9% )

· Trabalho agrlcola de campo: 7 (5,9%)
r preciso salientar que se considera a opção aponta-

da pelos tecnicos, sem levar em conta que às vezes o trabalho
agrlcola de campo constitui apenas um procedimento de assi~
tência tecnica, como já se analisou. Mesmo assim, e evidente
que o tecnico agrlcola desempenha fundamentalmente a função
de "agente de serviço", pelo menos na atual realidade da agr.e,.

(*) As porcentagens calcularam-se com relação ao total de empregos: 119.



pecuario no Nordes te. Quando o t é c n í co se emprega
sas publicas de apoio ao setor primãrio e não em
mentos produtivos.

Para completar a visão das atividades dos tecnicos
agrlcolas, resumem-se a seguir as que desempenham os que exer
cem a profissão:

-e em empr~
estabeleci

· Topografia:
· Administração: 3
· Contabilização: 1

Tarefas bancãrias: 2
· Microfilmagem: 1
· Caixa de loja comercial:
· Vendedor: 1
· Eletricista: 1
· Professor de 19 ou 29 Grau: 2
· Extensionista Social:
· Treinador: 1
· Coleta de informações: 2
· Atividade industrial: 1
· Aposentado: 1
Quanto tempo os tecnicos egressos em 1978 levaram p~

ra.conseguir o emprego em que hoje trabalham? Desde quando
trabalham nessas empresas?

- 50 (37,3%) desde 1979
- 23 (17,2%) desde 1980
- 23 (17,2%) desde 1981
- 11 (8,2%) desde 1982

7 (5,2%) desde 1983
5 (3,7% se empregaram em 1984, um deles no segun-
do emprego

- e os 16 restantes (11,9%) trabalham como autônomos
ou estão ainda desempregados.

De fato, o ritmo nao e tão lento como se poderia es-
perar, levando em consideração os anos de seca e a crise eco
nômica pela qual o paIs atravessa. Três anos após a conclusão
do curso apenas 30% da turma estavam ainda desempregados ou



tinham empregos passageiros. Muitos dos tecnicos que se apr~
sentaram como postulantes ao Concurso Tecnico convocados pe-
la AMATER-CE tinham trabalhado ate maio de 1984 nos Programas
de Emergencia implementados no Estado para amenizar a cr;ti
ca situação sócio-econômica decorrente da estiagem.No fim de
1982, apenas 9% não tinha conseguido ainda o emprego que ag~
ra ocupa e 11% estudavam, trabalhavam por conta própria ou ti
nham outros empregos que logo abandonaram.

As atividades independentes como
complemento do emprego

Alguns tecnicos desenvolvem uma atividade independe~
te como modo de incrementar os seus rendimentos. Os lucros ob
tidos dessa atividade complementam a remuneração que eles pe.!:.
cebem na empresa na qual trabalham. Sua atividade principal
-e a que desenvolvem no emprego, que ocupa a maior parte da
sua jornada de trabalho, e a atividade independente funciona
apenas como "b í c o ". Do total da população do estudo,9 (6,7%)
estão nessa situação: 6 trabalham na AMATER-CE, 1 na EMATER
-MA, 1 na EMATER-RO e 1 no BNB.

-Em 6 casos essa atividade independente a a lavoura.
Trata-se de pequenas propriedades - de,menos de 70 ha - que
exploram com a fam;lia, como proprietãrios, co-proprietãrios
ou rendeiros. Um deles afirma que ainda não obtem nenhum re~
dimento da sua propriedade porque estã-se instalando: Os cin
co restantes apontam uma renda mensal de Cr$ 50.000 a Cr$ ...
300.000. O rendimento medio mensal e Cr$ 165.000,0 que repr~
senta 1,7 salãrios m;nimos. Somado ao salãrio que.eles perc~
bem como extensionistas - que e aproximadamente 4,0 salãrios
- sobre a renda mensal para 5,7 salãrios m;nimos.

Outro tecnico estã começando a instalação de uma far
mãcia veterinãria e ainda não obtem nenhum rendimento. Os dois
restantes - um extensionista aposentado por motivos de saude
e um bancãrio - desenvolvem atividades independentes não re



lacionadas com a agropecuaria, e obtem rendimentos bem maio-
res: Cr$ 400.000 (4 salarios m;nimos) e Cr$ 750.000 (7,7 sa-
larios m;nimos).

r importante ainda refletir sobre qual seria a posi
ção do tecnico quando tem, alem do emprego, uma atividade i~
dependente como produtor. Se se aplicam aqueles mesmos crite
rios que foram utilizados para caracterizar a fam;lia dos tec
nicos, deveriam ser considerados como pequenos proprietarios
não produtores. De fato, se a maior parte do seu tempo esta
sendo ocupada pelo emprego., só podem atender a exploração
agropecuaria associando-se com outra pessoa que realize os
trabalhos de lavoura ou atraves de empregados permanentes ou
parceiros. Essa reflexão tenta mostrar que não e poss;vel con
siderar produtor direto o tecnico empregado que explora um
estabelecimento agropecuario.

r poss;vel tambem que mais tecnicos tenham fontes co~
plementarias de renda, especialmente considerando a situação
econômica do pais e a progressiva desvalorização dos salari-
os. O fato de ter coletado a informação atraves das próprias
empresas empregadoras - 43% dos questionarios foram preenchi
dos com a colaboração das empresas, especialmente da EMATER-
CE, pode ter-se constitu;do em um empecilho para que os tec-
nicos manifestassem as suas atividades independentes. Porem,
a informação obtida sobre atividades complementares dos em-
pregados provem, na sua maior parte, dos questionarios pree~
chidos atraves da empresa.

Os técnicos agricolas que não estão empregados

Do total de tecnicos que responderam o questionario,
-12% nao estavam empregados. Apresentam-se neste grupo tres

situações diferentes: os que trabalham por conta própria, os
que so estudam e os desempregados, que procuram emprego.

No primeiro subgrupo, os trabalhadores autônomos en



contram-se 7 tecnicos agrlcolas, 5 egressos dos colegios no
Estado e 2 do colegio federal. Representam apenas 5,2% do t~
tal de questionãrios preenchidos. Trabalham fora do Estado 3:
na Paralba, Pernambuco e Maranhão.

Alguns são produtores agropecuãrios: um medio prod~
tor que trabalha no estabelecimento da famllia e dois pequ~
nos, um proprietãrio e um rendeiro. são filhos de medios pr~
dutores (2) e de proprietãrios intermediãrios. A renda mensal
que declaram estã na faixa dos Cr$ 100.000 aos Cr$ 300.000 ,
sendo Cr$ 200.000 a media, o que equivale a 2,1 salãrios ml
nimos. Quer dizer que se encontram entre os 10% de tecnicos
que percebem menores salãrios.

E interessante salientar que os dois pequenos prod~
tores agregaram especialmente na primeira pãgina do questio-- .nar i o umas linhas declarando-se desempregados e postulando-se
para qualquer emprego. Isso significa que eles mesmos não se
consideram trabalhadores autônomos, e que estão trabalhando
na agropecuãria apenas como situação transitória ate que po~
sam conseguir emprego. Um deles trabalhou ate 1983 no progr~
ma IIBolsôes da Secall.

Um dos trabalhadores autônomos se desempenha como a-
gente de serviços e trabalha por lIempreitadall com uma entid~
de de assessoria tecnica que elabora projetos de exploração
agropecuãria para medias e grandes produtores, na Paralba. O
técnico obtem uma renda mensal media de Cr$ 500.000, que re
presenta 5,1 salãrios mlnimos, o que não se afasta muito dos
rendimentos do grosso da turma de empregados.

E importante registrar que o mesmo tecnico trabalhou
inicialmente na empresa como empregado, a partir de 1979,mas
desde 1982 passou ao sistema de contratação para tarefas es
pe c i f i c as . Essa situação e mais vantajosa para a entidade que
paga o trabalho dele apenas quando o necessita e poupa-se as
despesas correspondentes aos encargos sociais. Se se consid~
ra que nos projetos para empreendimentos econômicos se calc~
lam os encargos sociais como 60% do salãrio, percebe-se que
a poupança e importante.

RH/"rc



Outros tecnicos estão dedicados exclusivamente a cur
sar estudos universitãrios. São no total 4 e estudam Medici
na, Ciências Biológicas, Agronomia e o quarto e Seminarista,
próximo a se ordenar. As fam;lias são das classes medias ur-
banas (3) e, apenas uma, pertence ao grupo de proprietãrios
intermediãrios. Os estudantes puros representam só 3% do to-
tal de tecnicos que responderam o questionãrio.

Os 3,8% restantes - 5 tecnicos - estão desempregados.
Dois deles, de fam;lia urbana, trabalharam ate meados de 1984
no programa IIB01sões da Se c a ". Um terceiro regressou a pouco
tempo de Goiãs, onde estava empregado numa empresa com Escri
tório no Rio de Jan~iro, que imp1ementa projetos de ref10re!
tamento. A fam;lia do tecnico era do grupo dos medios produ-
tores, mas o seu pai faleceu pouco tempo depois dele concluir
o curso, a terra foi vendida pelos herdeiros e jã não tem
mais a possibilidade de se refugiar no trabalho produtivo c~
mo os pequenos produtores que se mencionou acima. Um quarto
desempregado completou recentemente os seus estudos de Agro-
nomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sobre os
dois restantes, não hã mais informação, só que são de fam;li
as de classe media urbana.

Poderia argumentar-se que este grupo de tecnicos nao
-empregados se incrementaria consideravelmente com .os que não
foram localizados e, em conseqUência, não preencheram o que!
tionãrio (20,2%). De fato, resultou bem mais fácil localizar
os empregados, especialmente pela colaboração das empresas
que empregam tecnicos agr;co1as no Estado. Essas empresas
notadamente EMATER-CE - não só facilitaram listas do seu pe!
soa1 para localizar os egressos de 1978, como tambem encami
nharam o questionãrio para ser respondido pelos tecnicos.

Porem, dentro dessa porcentagem de tecnicos que nao
foi poss;ve1 ~oca1izar, deve haver tambem alguns empregados
em empresas de outros Estados, por exemplo, Pernambuco,Paral
ba, Maranhão, Piau; ou Rondônia. De fato, a metade dos que
não responderam o questionãrio estão, quase com certeza,fora
do Cearão O endereço registrado no co1egio e, na maioria dos



casos (14)t da Paralba ou Pernambuco; em outros casos (3),
embora a faml1ia morasse e mora ainda no Cearã, o técnico mi
grou a procura de oportunidades de emprego, para Maranhão,
Piaul e Rondônia.

Sobre alguns dos técnicos nao localizados, a escola
ou os colegas deram alguma informação, mas não foi posslve1
confirmã-1a. Através dessas fontes, tem-se notlcia de que
outros 8 estariam empregados. Nas empresas se teve informa
ção de outros 5 que perderam o emprego durante 1984~ um em-
prego que tinham arranjado pouco tempo apôs a conclusão do
curso. Nos currlcu10s apresentados para o Concurso da EMATER
-CE teve-se notlcia de um empregado em uma Cooperativa de
Credito e de outro desempregado.

Hã ainda uns 12% da turma sobre os quais nao se tem
nenhuma informação. são aproximadamente 20 tecnicos agrlc~
1as que poderiam estar trabalhando por conta prôpria, dese~
pregados, estudando ou trabalhando em empresas de outros E~
tados (EMATER-PB ou EMATER-PE, por exemp10).Em conseq~ência
pode-se afirmar que, em termos gerais, as porcentagens nao
se modificariam substancialmente.

As técnicas agrlcolas e o emprego

Do total de técnicos que conc1uiram o curso em 1978,
9 eram mulheres. Apenas uma delas não respondeu o questioni
rio, mas através da escola e da empresa tem-se informação s~
bre sua situação. r uma quantidade pequena, mas mostra uma
realidade interessante que seria necessãrio estudar mais em
detalhe.

Seis das tecnicas estão empregadas, uma dedica-se e~
c1usivamente a estudar e as outras duas estão desempregadas.
A estudante é egressa do co1egio estadual, filha de comercl
ante urbano, e estuda Agronomia na UFC. As duas desempreg~
das têm situações diferentes: uma delas, filha de um funcio



nário publico, foi recentemente demitida e a outra~filha de
comerciante, ficou morando com a sua famllia sem procurar
nunca emprego. As duas desempregadas sao egressas do colegio
federal de Crato.

Das seis empregadas, três trabalham em educação - du
as delas especificamente no ensino agrlcola - uma na LBA,
outra na AMATERCE como extensionista social e a restante co
mo caixa em uma loja de são Paulo. Os salários maiores sao
os da tecnica que trabalha na LBA - Cr$ 420.000 e da empre-
gada no comercio - Cr$ 350.000. O resto percebe uma remune-
ração mensal entre Cr$ 110.000 e 220.000, o que dá uma meáia
de Cr$ 150.000, ou 1,5 salários minimos.

Isso significa que as tecnicas que trabalham especi
ficamente na sua profissão têm, em geral. menores salários.
Apenas a LBA paga uma remuneração que e igual ã da maioria
dos tecnicos homens. Pareceria que o fato de ser mulher im
plica pelo menos em ter acesso mais fãcil aos empregos com

-uma remuneraçao menor.
Nas relações de pessoal empregado como tecnico agri

cola das empresas, apenas menos de 1% são mulheres. No con
curso recentemente convocado pela EMATER-CE inscreveram - se
27 tecnicas agrlcolas - 4,3% do total de postulantes. O con
curso tinha por objeto cobrir 50 vagas de tecnicos em dese~
volvimento agropecuãrio, e não resultou aprovada nenhuma das
postulantes mulheres. Que fatores poderão ter influenciado
para que, tendo todos a mesma probabilidade de aprovação,sã
fossem aprovados os homens? Seria interessante analisar os
curriculos e as provas para observar se objetivamente o de
sempenho das mulheres foi inferior ao dos tecnicos que resul
taram aprovados.

Os tecnicos e a associação de classe

Do total de tecnicos que responderam o questionário,



49 (36,6%) participam em alguma associação de classe.P~
rem, quando indicam qual a associação da qual participam, pe.!:.
cebe-se que não têm ainda a maioria um conceito claro do que
e associação de classe. Apenas 20 mencionam autênticas asso
ciações de classe, tais como:

· União dos Tecnicos Agrlcolas da Ibiapaba - UTAI
· Associação dos Têcnicos Agrlcolas do Cearã - ATACE
· Sindicato dos Bancários

Associação dos Professores do Estado do Cearã -
APEOC

· Associação dos Veterinários
· Associação dos Tecnicos Agrlcolas de Rondônia-

ATARON
Os 29 restantes indicam desde associações de pessoal

das empresas, cuja função e mais bem assistencial, ate clu
bes. Aparecem como associação de classe as seguintes entida
des:

· BNB Clube
· Associação de Servidores da EMATER-CE

Associação de Servidores da EMATER-MA
Associação de Ex-Alunos da Escola Federal de Cra-
to

· Maçonaria
· Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia
Sociedade dos Tecnicos Agrlcolas do Ceará (jã ine
xistente)

Em conseqUência, deve-se considerar que participam
efetivamente nas associações de classe os 20 (15%) que ind~
cam uma associação que tem verdadeiramente esse caráter. r
evidentemente uma porcentagem muito reduzida. A maioria tr~
balha como extensionista (15) e representa a quarta parte
aproximadamente dos empregados em empresas de extensão ru
ralo Dos 7 que trabalham em educação, apenas 1 participa da
APEOC. No caso dos empregados nos bancos, a proporção e ta~
bem pequena: 2 de 11. O outro está no grupo dos 11 que empr~



gam as empresas de apoio ã produção e comercialização.

Os técnicos que continuam estudos superiores

Continuam estudando na Universidade ou jã se forma
ram 25 t é c n t c o s do total de informantes (18.6%). Desse total,
4 dedicam-se apenas a estudar - sendo um deles o seminaris-
ta, jã formado em Filosofia mas que ainda não se ordenou.Ou
tro, jã formado em Agronomia, estã ainda desempregado. Os
restantes trabalham e estudam ou se empregaram após concluir
o curso superior. As empresas nas quais trabalham os tecni-
cos que estudam são as seguintes:

· Empresas de Extensão Rural, 4
· Colegios Agr1colas, 4
· Instituições financeiras, 4
· Empresa de Urbanização de Fortaleza,
· Departamento de Obras Contra as Secas,
· Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria, 1
Dos jã formados que trabalham em relação de dependén

cia, apenas um estudou, sendo jã empregado da AMATER-CE; os
restantes começaram a trabalhar no seu emprego atual depois
de concluir os seus estudos universitãrios. Apesar disso,a-
penas um deles se desempenha em um cargo que requer a quall
ficação adquirida na Universidade. Dos outros dois, um tra
b a 1ha ~n a faz e nd a d a f am 11 ia e o o ut ro p assou no c o nc ur s o d a
EMATER~CE para ocupar um cargo de tecnico agrlcola.

Dos 25 que continuaram estudos universitãrios, 6 jã
se formaram, 14 continuam estudando e têm prevista uma data
para concluir os estudos, o que significa que mantêm um ce~
to ritmo e ainda tentarão chegar a formar-se. Os 5 restantes
trancaram matrlcula e não indicam nenhuma data provãvel de
formatura. Nesses casos, e poss1vel que não continuem estu
dando, visto que jã conseguiram um emprego que consideram sa
tisfatório. r interessante observar que 4 dos que trancaram
matr1cula na universidade são empregados bancãrios.



Os estudos universitârios que realizam ou realizaram
os tecnicos se relacionam diretamente com a sua profissão em
9 casos (36% dos que continuaram estudos):

- Licenciatura Plena, Habilitação Agropecuâria - 4
- Agronomia: 3
- Veterinâria: 2
Os 16 restantes cursam as mais diversas carreiras:

Licenciatura em Geografoa (4), Ciências Contâbeis (2), Ciên
cias Biológicas (2), Licenciatura em Filosofia (1), Direito
(1), Engenharia Operacional (1), Educação Flsica (1) ,Medici
na (1), Economia (1), Letras (1), Tecnologia da Construção
C i v i 1 (1).

Quanto ã data de ingresso na Universidade, mais de
matede iniciou o curso dentro dos dois primeiros posteriores
ã conclusão do segundo grau. A partir de 1981, começam est~
dos na Universidade dois por ano. Em 1984, quando se aprese~
ta a possibilidade da Licenciatura Plena em virtude do Con-
vênio entre a Universidade Federal do Cearâ e a Secretaria
de Educação do Estado, a media e superada: quatro tecnicos
que trabalham nos Colegios Agrlcolas do Estado iniciam seus
estudos universitârios.

As informações analisadas respondem a vãrias pergun
tas que foram formuladas ao iniciar o trabalho. Tem-se ag~
ra algumas certezas, pelo menos- no que respejt~:ãturma que
concluiu o curso em 1978:

A maior parte dos tecnicos consegue empregar-se,
em cargos para os quais se requer a habilitação ob
tida nos colegios agrlcolas .

. São poucos os que trabalham como produtores agro-
pecuârios, seja por conta própria ou como ativida
de complementar do emprego .

. A atividade que realiza a maioria tem a ver com a



assistência tecnica aos agricultores. Deduz -se,
em resumo, que o ensino agricola forma tecnicos e
não produtores.
A maior parte da turma de egressos percebe um sa-
lãrio que estã na faixa dos 3 aos 5 salãrios mini
mos. A educação e produção em pequena escola por
conta própria são as atividades que obtêm rendi
mentos menores, abaixo da media do grupo.

· P o uc o s a d i a r am sua i n s e r ç ã o n o 11 m un d o d o trabalho 11

para dedicar-se exclusivamente a continuar estu
dos superiores, mas quase a quinta parte da turma
iniciou estudos ao mesmo tempo que trabalhava.

· A participação em associações de c la s se e muito fra
ca e muitos não sabem nem o que e uma autêntica as
sociação de classe.

· 60% dos tecnicos são filhos de "agricultores", po
rem apenas 40% das familias podem considerar-se
produtores agropecuários "structo sensu", e só 22
são familias de pequenos agricultores, setor esse
majoritário na estrutura social do agrocearense.

A visão do questionário e estática e deixa ainda mui
tas questões sem resposta: Por que os t é c n í c o s não trabalham
com a familia, especialmente os filhos de grandes e medios
produtores? Como chegou ao trabalho que hoje realiza? Qual

'a "racionalidade" das opções que foi realizando durante sua
história de v id a rp r-of i s s i o na l? A análise das entrevistas r~
alizadas a um grupo de tecnicas da turma dará subsidios para
r e s p o n d e r, p e 10m e no s---pa r c i a 1me n te, a e s s a s e ou t r a s q uestões.
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CAPITULO VIII
A PROFISSAO DO TfcNICO AGRICOlA

Anãlise das entrevistas

Onze tecnicos agrlcolas dos egressos em 1978 fo
ram entrevistados. Na escolha desses tecnicos algumas condi
ções foram satisfeitas. Primeiro, que ficassem representadas
as diferentes situações detectadas atraves dos questionãrios.
Segundo, que o tecnico concordasse em que a entrevista fosse
gravada. No grupo ficaram incluldas as seguintes situações:

· Dois tecnicos que trabalham como agentes de ser
viço,

· Um que continuou estudos universitãrios,
· Um professor de ensino agrTcola,
· Um que trabalha fora do Estado,
· Um desempregado,
· Um tecnico ligado a Associação de Tecnicos Agri

co 1as do -.Ce a rã,
· Um agricultor,
· Um criador e comerciante de gado,
· Uma professora rural -de..:19grau,
· Um tecnico que trabalha como bancãrio.
A história da vida profissional dos onze tecnicos,

do momento em que concluiram o curso, em 1978, ate meados do
presente ano, data em que foram realizadas as entrevistas, p~
de-se rezumir nas fases que se indicam a seguir para cada caso::

Primeiro: Jose (~), filho de funclonãrio, ex-agrl
cultor expulso da terra. Concurso na

(~) Todos os nomes utilizados sao fictlcios.



EMATER-CE - aguarda ser chamado - Empr~
gado na EMATER-CE.

Segundo João, filho de motorista de caminhão.
Concurso na EMATER-CE - aguarda ser cha
mado - Empregado na EMATER-CE.

Tercei ro: Antôni o, fi 1 ho de grande propri etãrioJr~
ral, da burguesia agrãria.
Vestibular - Estuda na universidade - em
pregos temporãrios e tentativa de se es
tabelecer por conta própria - procura
emprego.

Quarto

~QUinto

Sexto

Setimo

Francisco, filho de agricultor expulso
da terra, ex-sindicalista, que migrou
para São Paulo.
Viaja para São Paulo - empregos transi
tórios - regressa ao Cearã - Emprego
nos Colegios Agrlcolas.
Luiz, filho de medio produtor, ou pequ~
na burguesia rural.
Concurso na EMATER-CE e Cooperativas
Emprego na Cooperativa - Emprego na EM~
TER-CE - Viaja para Rondônia - Emprego
na Prefeitura como Construtor - Emprego
na EMATER-RO.
Raimundo, filho de medio produtor. Fal~
cidoo pai, a 'famllia-vendeu a terrai-e-
se transladou para a cidade.
Concurso na EMATER-CE - Empregado -como
tecnico em vãrias fazendas - Viaja para
Bahia (região do Cerrado) - Trabalha em
uma empresa de reflorestamento - Regre~
sa ao Cearã - Desempregado.
Sebastião, filho de medio produtor, ou
pequena burguesia rural.
Concurso na EMATER-CE - Aguarda ser cha



Oitavo

No no

Decimo

mado - Empregado na EMATER-CE e tenta
continuar estudando, simultaneamente.
Pedro, filho de medio produtor rural ou
pequena burguesia. Empregos temporãrios
- Viaja para São Paulo - Empregado em
uma empresa como topógrafo - Regressaao
Cearã - Trabalha na agricultura com a
f am f l i a ,

Carlos, filho de medio produtor ou p~
quena burguesia rural.
Concurso na EMATER-CE - Aguarda ser cha
mado - Empregado na Federação de Coop~
rativistas de Eletricidade do Cearã - Tra
balha com a famllia, criando e abatendo
gado.
Maria, filha de pequeno produtor rural,

-ou campones.
Professora em uma escola de Primejro.
Grau - Empregada como tecnica na LBA-
Professora na mesma escola de Primeiro
Grau.

Undecimo: Ivan, filho de medio produtor, ou pequ~
na burguesia rural.
Vestibular - Estuda na Universidade e
simultaneamente trabalha - Concurso no
Banco - Empregado no Banco, e tranca ma
trlcula na Universidade.

O relato das histórias de vida permitiu conhecer
com maior profundidade as causas que motivaram as diversas 0E
ções de trabalho ou estudo que os tecnicos realizara~.os ;seus
posicionamentos com relação aos agricultores e às pollticas
agrãrias, e suas opiniões sobre o nlvel de organi~ação da ca
tegoria. A seguir serão analisados esses etxos temãticos, ci
tando e comentando as palavras dos tecnicos. Em cada caso, in
dica-se o nome atribuldo a cada tecnico e, quando se conside
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ra necessãria, alguma referência a sua situação de trabalho.

o acesso ao emprego

No relato da sua vida profissional, todos os tec ..
nicos se submeteram a concursos, na maior parte dos casos ini
ciados na mesma escola agr;cola, para obter emprego ·em empr~
sas publicas ou privadas. Os concursos implicaram, as vezes,
processos muito complexos e demorados: vãrias provas, teste
psicotecnico, entrevistas, estãgio e per;odo de observação no
trabalho. Para os tecnicos de familias com renda muito baixa,
resultava ate dif;cil continuar cursando:

" ... meu pai era muito pobre, e eu t amb êm muito
pobre. Eu não tinha nem condições de esúudar. Es
tudei jã na marra mesmo. Quando foi para mim fa
zer esse concurso, eu tomei dinheiro emprestado
para poder viajar, porque não tinha condições p~
ra ir a Fo r t a le z a ". (Jose)
Mas tambem aparece muitas vezes o IIpadrinholl como

mecanismo de acesso ao emprego. Trata-se de um pol;tico-amigo
da fam;lia, de um parente ou de uma colega que utiliza de sua
influência para conseguir-que o tecnico seja contratado. Esse
mecanismo e tão forte, que invalida ate o concurso, pelo menos
na optnião da maior parte dos entrevistados. Assim, aparecem
afirmações como as seguintes!-

IIFiz concurso, mas na epoca existia muita pol;ti
ca e não consegui entrar ••• II, (Raimundo)
IIEu passei no concurso, mas não tinha, assim, uma
pessoa que falasse por mim •.. 1I (Jose)
"Pe s se i ., e f t que í c a t r à s i.do s p o l f t i co s ••.•'' (Antônio)
1I••.. .ma s não f o i.uc.h am a d o n i nquém não, entrou esse
negócio de pol;tica no meio, ai não foi chamado
mais n i q uém ", (Carlos)
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Essa falta de confiança no concurso como mecanis
mo exclusivo de acesso ao emprego se fundamenta também no des
conhecimento dos critérios utilizados para a seleção, Nenhum
dos técnicos entrevistados podia dizer de que dependia o fato
de ser chamado ou não, uma vez aprovado no concurso, Nessa z~
na de incerteza se coloca a necessãria interferência dos polI
ticos, Não importa se e ou não verdade; o fato e que os tecni
cos consideram necessãrio recorrer ao polltico e o procuram.

O relato que faz Antônio sobre o resultado da sua
entrevista, como parte do concurso realizado por um estabele
cimento bancãrio, evidencia o desconhecimento dos criterios
aplicados para decidir sobre a aprovação ou não do candidato:

"Eu acho que a minha desclassificação foi '-~ pela
falta de experiência de trabalho, que e~ não ti
nha; nunca trabalhei como técnico agrlcola depois
de terminar o curso. Inclusive a entrevista era
especialmente sobre o trabalho que o técnico ti
nha desenvolvido depois de formado, e eu não ti
nha. Então, bateram muito se eu quando estava de
ferias dava assistência a algum colono, a meu pai
mesmo, lã, Eu acho que quando eles somaram, deu
zebra",
Assim, o concurso aparece sempre associado com os

empenhos ou as recomendações de pessoas influentes. Em alg~
mas entrevistas se afirma que os próprios funcionãrios ou tec
nocratas das instituições exigem o cartão e, as vezes, ate a
presença do polltico que apadrinha o candidato. Quando se tra
ta de processos de seleção nas empresas privadas, o nlvel de
arbitrariedade e muito maior, Depois de se submeter a uma en
trevista, em um processo de seleção do qual participavam ou
tros 14 técnicos, Raimundo afirma: "Eu fui escolhido porque o
Doutor agradou de mim",

O mesmo desconhecimento dos critérios de seleção,
a mesma insegurança a respeito de sua possibilidade~ de aces
so ao emprego, leva os técnicos a mencionarem reiteradamente
a sorte, o acaso, a providência, Ficam na "esperança" de-achar
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uma colocação, aguardando que IIsurja uma oportunidade", que
Deus os ajude. Jose, que não tinha possibilidade de recorrer.
a nenhum polltico, menciona a ajuda de um colega e o acaso c~
mo responsáveis de ter conseguido uma colocação que já tinha
ganho atraves do concunso: '

IIEntão, quando foi oito dias que eu tinha chegado
lá, recebi o telegrama da EMATER-CE, que me apr~
sentasse em Fortaleza, como sem falta. Al eu via
jei. Já estava atrasada a data do telegrama, PO!
que quando chegou na minha cidade, o rapaz que
trabalhava no Correio enga0etou-o e não o entre
gou. Se não fosse uma colega minha, uma colega,
que ela hoje tambem trabalha na EMATER-CE como au
xiliar de escritório, talvez eu tivesse perdido
aquela vaga ..• "
Existe ainda uma "justificativall ideológica, que

leva o tecnico a desconhecer a sua própria experiência vital,
responsabilizando-se ele mesmo pelo fato de não conseguir em
prego. Pedro, desempregado, que trabalha com a famllia, na
agricultura, para "não ficar parado" e continua a "batalha
procurando emprego" sem conseguir nada, acha ao mesmo tempo
que o tecnico agrlcola pode chegar a ser uma pessoa de desta
que no futuro, deverá "esforçar-se e interessar-se para ter
cada vez mais conhecimentos e maior capacidade".

Mercado de' trabalho do tecnico agricolà

Quando se fala de mercado de trabalho para o tec
nico, a maioria pensa na extensão rural. Essa e para eles a
ocupação própria do tecnico agrlcola, lIum trabalho bom, mas
mal remunerado e muito pesado". Poucos consideram as empresas
privadas como uma opção aceitável. Raimundo, desempregad~ que
já trabalhou em várias Fazendas, afirma que voltaria a trab~
lhar numa empresa privada. Afirma que abandonou o seu ultimo
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emprego so para voltar para o Cearã:
"Era uma empresa florestal que recebia incentivos
fiscais para reflorestamento, porque lã e um cer
rado. Tem dessas empresas no cerrado da Bahia e
em Goiãs, que plantam pinhos, eucaliptos, cajuei
ro s ..• 11

o próprio Raimundo afirma que as empresas priv~
das ocupam muitos tecnicos. Porem reconhece que a maioria dos
seus colegas trabalham em empresas publicas, e ele mesmo esp~
ra passar num concurso e se empregar num Banco Oficial.

O fato que restringe as oportunidades de trabalho
do tecnico agricola e o menor prestigio do seu titulo de . ni
vel medio frente a grande quantidade de profissionais univer
sitãrios que concorrem com ele, postulando-se as vezes para
ocupar as mesmas vagas. Antônio explica assim porque queria
prosseguir estudos na Universidade;

" ... eu queria fazer um curso, porque conversando
com outros colegas do internato do curso medio,
eles achavam que o tecnico mesmo não tinha, o que
seria, o prestigio, o valor, que corresponderia ã
função que ele desempenha. Ele desempenha na pr~
tica sua função muitas vezes melhor do que um
agrônomo, mas com relação ã remuneração e ã quali
ficação dentro da empresa, ele fica sempre num ni
vel inferior, fica sempre como t e c n i co agricola".
João, ·extensionista, ressalta a import~ncia ~do

trabalho do tecnico agricola, apesar dos privilegios dos agrQ
nomos na empresa:

- -
11 Ho j e, o a g ro no mo, e 1e e co 1o ca do, a m a io r ia das ve
zes, como o coordenador dos escritórios locais,

-para atender os assuntos administrativos, e mais
uma pessoa que estã ai para tomar conta, e
uma questão assim de fiscalizador. t. Agora,
segura o trabalho todo, mas todo mesmo, a
pode afirmar que e o pessoa] tecnico pelo

mais
quem

gente
menos



em uns 80%; daI, eu diria o seguinte: o agronomo
- veja bem que não e em todos os casos, mas na
maioria dos casos - o· agronomo pega carona no nos
so trabalholl,
João não considera os agrônomos como profissi~

nais de um nIvel tal que o tecnico deva ficar trabalhando co
mo auxiliar ou ajudante deles. O agrônomo e apenas um colega
de trabalho e pode ser um mal colega se toma esse lIar de coor
denadorll ou um bom colega que trabalha no campo junto com os
tecnicos, sem fazer essas IIdistinçõesll•

IIPor isso, eu digo que não tem essa na minha cabe
ça, não tem essa de auxiliar, eu faço meu traba
lho independente do agrônomo. Tambem não vou di
zer que não preciso de ninguem, eu posso precisar
tanto de um agrônomo como de um tecnico, porque
nunca se sabe tudo, eu posso ter uma duvida e pr~
cisar ajuda, mas posso tirar a minha duvida com
um ou com outro. Não que eu precise de um agrôn~
mo para me estar auxil :i:ando.. , 11

Sebastião, o egresso mais envolvido nas ativida
des da Associação da categoria no Estado, considera que o me~
cado de trabalho não e muito bom no Cearã devido às pressões
dos profissionais de nIvel superior (lIprincipalmente os agr§.
nomosll) que procuram relegar os tecnicos a segundo plano e
achatar o mercado. Cita como exemplo, um concurso do Banco de
Credito Cooperativo que foi cancelado por pressão dos veteri
nãri~s que não tinham-sido incluldos na convocat5ria. Sebas
tião questiona tambem a diferente consideração que as empr~
sas publicas fazem quanto ao trabalho do tecnico agrIcola e o

-do agronomo:
IISe a empresa vai abrir um Escrit5rio, aI coloca
um testa-de-ferro; um tecnico agrIcola famoso, d~
queles mais experientes, vai lã, abrir o Escrit5
rio. Abre o Escrit5rio e quando o trabalho jã foi
iniciado e estã atingindo um bom nIvel, aI a em
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presa joga um agrõnomo, que chega lã e vai coorde
nar o Escritório e o tecnico passa a fazer o tra
balho de campo, porque a gente faz o trabalho de
campo e os homens assinam •.. "
"Tem alguns agrônomos que nao sabem nem fazer um
receituãrio agronômico. t o tecnico que faz e o
cara assina".
Apesar de concordar com a caracterização dos agr~

nomos como "concorrentes" no mercado de trabalho, alguns tec
nicos entrevistados referem-se aos agrônomos testemunhas da
qualidade do seu trabalho. Para Luiz, por exemplo, que traba
lha fora do Estado como extensionista, a opinião dos agrôn~
mos confere validade ao seu trabalho. Ele escreveu um ~livro
sobre o trabalho do tecnico como extensionista, e como prova
da qualidade dessa obra, afirma:

"Muitos agrônomos que têm ate um conceito dentro
da extensão aqui no Brasil acharam meu livro mui
to interessante".
Ao mesmo tempo, Luiz considera que a extensão de

veria ser um campo de trabalho próprio do tecnico agrlcola:
"Na empresa, o melhor trabalho em termos de Bra
sil, de extensão rural, quem o faz e o tecnico
agrlcola. Não estou menosprezando o agrônomo, mas
o agrônomo estã mais ligado ã pesquisa, ã coord~
nação, ã administração. A extensão mesma, junto
ao produtor, o trabalho de campo, e feito pelos
tecnicos agrlcola~~
Na situação do Brasil hoje - e especialmente na

situação porque passa a agropecuãria no Cearã - essa compet~
ção pelos mesmos postos de trabalho só pode ter aumentad~ Uma
informação sobre o ultimo concurso realizado pela EMATER-CE
corrobora essa afirmação: no total de candidatos que postul!
vam as 50 vagas para tecnicos agrlcolas que a empresa ofere
cia, se acharam 21 pessoas da turma de tecnicos que .conolui
ram o curso em 1978 e que constit~i a população deste estudo.



Desses 21 tecnicos, apenas
primejra fase do concurso,
que resultou aprovado era

um conseguiu passar nas
Pois bem, esse tecnico
jã engenheiro agrônomo

provas,
agricola

formado.
As empresas privadas preferem contratar tecnicos

de nivel medio para o trabalho de campo e encomendam aos agr~
nomos a coordenação geral dos trabalhos nas varlas fazendas
da empresa ou a elaboração de projetos. Porem, a oferta de
trabalho das empresas e reduzida, como se evidenciou na anã
lise dos questionãrios. Raimundo, que trabalhou em uma empr~
sa do Centro-Sul, afirma:

11 ••• Lã tinha um agrônomo, a gente só fazia a im
plantação,lI
Sobre o seu trabalho como tecnico em empresas do

Nordeste, Raimundo relata:
"Chegou aqui um agrônomo de Fortaleza e fez entr~
v is t a a 5 O t e c n i c o s a g r i c o 1 as, a" e s c o 1 heu tres .. ,"

"Tinha um chefe, O chefe era Rubem, que hoje estã
n o B a n c o d o N o r d e s te, r a paz m u i to i n t e 1 i9 e n t e, e r a
tecnico agricola." (Rubem era chefe do grupo que
trabalhava na fazenda)
O órgão que deve agir como fiscalizador do exerci

cio da profissão do tecnico agricola e o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Cearã (CREA-CE), vinc~
lado ao Ministerio de Trabalho. O Conselho deveria constituir
Câmaras Especializadas, "encarregadas de julgar e decidir so
bre assuntos de fiscalizaçâo pertinentes às respectivas esp~
c ia 1 iz a ç õ e s e i n f r a c õ e s d o Cód i9 o d e rt i c a" (A r t , :45 , L e i
N9 5,194, de 24/12/1966), As questões de atribuição e comp~
tencia profissional seriam debatidas no âmbito das Câmaras ou
do próprio Conselho, com participação dos interessados. Porem,
os tecnicos agricolas obtem do Conselho apenas a sua carteira
profissional:

"Nós pagamos o CREA, e ate onde nós vamos dentro
de s s e C R EA? P o r Rue nós n a o tem os d i r e i to ta m bem a
assinar determinados documentos?~Então, houve uma
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reaçao por parte da gente: nao, ninguem vai pagar
mais o CREA. Tem colegas meus que estão com vinte
anos de empresa e nunca pagaram o CREA." (Se bastí ào)
Os t é c n i co s afirmam que pagam a.rme sma anuidade que

um agr6nomo e não t~m os direitos que ele tem. Sebastião co
mentou que a Associação de Engenheiros Agr6nomos recebe do
CREA apoio financeiro para o seu funcionamento. Alem disso,
agr6nomos, arquitetos, engenheiros civis, todos participam no
Conselho, mas o tecnico agrlcola não pode participar.

Ant6nio considera que a inscrição no Conselho e
apenas uma obrigação, para ter carteira profissional, e que
não traz beneficio nenhum para o tecnico agrlcola. Francisco
tem a mesma opinião: e uma formalidade para que os projetos
assinados pelo tecnico agricola sejam assinados. Mas, Sebas
tião, que participa ativamente na Associação 'de Técnico Agri
colas, afirma ter consultado especialmente q~al era o valor
máximo dos projetos que podia assinar como t e c n i co .. agrlcola
sem obter re?posta nenhuma. Ele desconhece tambem a Resolução
N9,278, de 27 de maio de 1983, através da qual o Conselho Fe
deral de Engenharia, Arquitetura e Agronomia "dispõe sobre o
exercicio profissional de Tecnicos Industriais e Tecnicos Agd
colas de Nf v e l Medio".

"Não, nós não conhecemos. A gente solicitou,
ate agora, nada. Aliás, e a maneira melhor
eles t~m. Não mandam nada. Não mandam dizer
e a gente fica por fora."

mas
que

nada

A opinião do João sobre o CREA e mais ou menos a
mesma:

"O CREA é apenas uma exigência da empresa. Age.!!
te tem que tirar a carteira profissional, como um
document~. Mas nunca prestou o CREA nenhum servi
ço nem para mim nem para meus colegas. O que ele
faz é demandar cobrança ao pessoal que está -em
atraso, mas outra coisa nunca fez. Pelo menos que
eu tenha conhecimento."



Condições de trabalho

A maioria dos entrevistados considerou que o salã
rio do tecnico agrIcola e muito baixo. Os que se consideram
melhor remunerados são os extensionistas, cujo ordenado chega
aproximadamente a 4,5 salãrios mInimos. Os que trabalham nos
Colegios AgrIcolas do Estado, com dois contratos, chegam ap~
nas a superar o salãrio mInimo. Outras entidades publicas de
apoio ã agropecuãria contratam tecnicos agrIcolas por dois ou
três salãrios mInimos.

Raimundo considera que as empresas privadas ofere
cem melhores condições de emprego:

"Era muito melhor. Se hoje eu estivesse t re ba lh a n
do ainda na Fazenda, estaria ganhando numa faixa
de novecentos mil a um milhão de cruzeiros. E a
EMATER-CE estã pagando trezentos ou quatrocentos
mil. E em uma empresa dessas a pessoa tem possibi
lidade de subir; então, na EMATER-CE um tecnico
agrIcola não passa de tecnico agrIcola. Um tecni
co agrIcola chega ate uma gerência em uma fazenda
daquelas, tem possibilidades de subir; agora, de
pendendo sõ dele, sendo um cara esforçado, traba
lhador, inteligente."
Porem, ele mesmo abandonou a Fazenda e tambem va

rios dos colegas saIram em procura de empregos no Estado:
"AI, um fez concurso para EPACE, aI saiu da Fazen
da •.• 11

"O chefe era o Rubem, inclusive hoje estã no Ban
co do Nordeste .• ,"
"Na epoca que eu entrei na Fazenda, .e s c o l heram
três, eu, Cleantro - que agora estã na EMATER-CE



- e Euclides.
"Euus a i da Fazenda porque quis; inclusive, eles
queriam que eu ficasse, mas eu era mais ambicioso
e queria uma oportunidade melhor e a1 eu sai,"
Mas não e apenas o salãrio o que preocupa os tec

nicos. Tambem se sentem constantemente ameaçados na sua esta
bilidade pela falta de apoio institucional. Especialmente os
extensionistas, cujo trabalho pode chegar a ser um perigo p~
ra as estruturas locais de dominação dos pequenos proprietI
rios, parceiros ou rendeiros, estão sempre com medo, de perder
o seu emprego:

"E u d is s e que a sem p r e s a s na o e s tão v e n d o i s s o a 1,
as empresas não estão dando credito ao trabalho do
tecnico agr1cola, porque se um tecnico estã fazen
do um excelente trabalho numa região e chega o
prefeito eu um vereador, porque não gosta daquele
tecnico, chega e diz "Eu não quero aquele rapaz
a qui, b o t a e 1 e p a r a ou t r o 1 u g a r ". E n tão, o ',.,:.C a r a
pode estar fazendo um trabalho fantãstico, um tra
balho muito bom, a comunidade pode aceitar ele de
coraçao, mas a empresa nem .co n v e r s a com o t e c n i co,
não defende o seu tecnico, simplesmente pega ele
e joga para a co la ." (Lu i z )
Francisco, que trabalha como professor no ensino

agrlcola, afirma tambem que na educação existe muita politic~
gemo Comenta'~,caso-de um colega-dele que teve que sair de um
colegio agr1cola por um problema de polltica local: "Saiu o
Diretor e a turma toda de professores".

As condições de trabalho sao duras. Os tecnicos
devem morar no interior, em pequenas cidades que a maioria
das vezes não oferecem nem os serviços bãsicos para a sua p~
pu 1 a ç ã o. L u i z, que t r a ba 1 h a co m o e x t e n s io n is t a em, ._Rd nd ô n ia ,
afirma:

" ••• a EMATER de Rondônia, ela dã uma moto para
os tecnicos se deslocarem ate as comunidades. A
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moto jã matou vãrios dos meus colegas. Agora mes
mo, na minha salda, morreram dois em acidentes
com a moto. Então, um dos maiores problemas que
tem o nosso traba 1 ho é a moto. E o outro .sào as
condições de nosso trabalho. Porque eu trabalho,
por exemplo, de segunda a- sexta, longe da II m i nh a
f am i l í a , eu fico no mato. Euurn trabalho super p~
sado, e um trabalho que desgasta fisicamente. Eu
saio pela manhã e chego à noite mal a t í me nt ado.por
que a gente se alimenta às vezes só uma vez por
dia, -de v id c ao próprio ritmo de trabalho .•• 1I

Para aqueles que se pr9Põem continuar estudando,
resulta diflcil trabalhar como técnicos agrlcolas, porque só
podem aceitar emprego nas cidades que tem estabelecimentos de
ensino superion. Antõnio explica que ele não conseguiu como
tecnico que fosse compatlvel com o seu projeto de estudar Me
dicina Veterinãria. Jã o colégio agrlcola não dã condições p~
ra que os alunos possam, simultaneamente, se preparar para f~
zer as provas do vestibular: 110 tempo da .gente estava total
mente tomado pelas materias técnicas.1I Assim, ele só podia
aceitar um emprego na cidade, "n ào podia ir para f o r a "; Na
mesma situação, Ivan, que casou e necessitava trabalhar e est~
dar, empregou-se como administrativo em um estabelecimenwhos
pitalar.

Maria, que trabalhou como tecnico agrlcola na LBA
durante tr~s anos, decidiu finalmenteLvoltar a lecionar na es
cola de 19 grau-e abandonar -e+t r a ba l'he -de--ex-t-ensão,--não -p el a
atividade nem pela institui~ão, mas

11 ••• pela falta de estrutura dos programas e pela
diversidade dos trabalhos, porque a pessoa não p~
dia especializar~se em um determinado trabalho ou
area. Outro fator que me levou a abandonar o tra
balho foi a falta -de -co nd i c óe s v que a--gente sofria
no que diz respeito a hospedagem e deslocamentos,
sem ter nenhuma ajuda de custo,lI
O ensino agrlcola oferece jã melhores - condições,



segundo Francisco. Embora o salãrio seja muito baixo,"dã para
se viver e a gente faz outros bicos, tem tempo para cuidar de
outra atividade, como por exemplo, uma agricultura." De fato,
considerando que um contrato representa sã pouco mais de meio
salãrio mlnimo, o trabalho como professor e que devia ser con
s id e radou m bis c a te. F r a nc is co come n ta que a 1g uns co 1e g as, t e~
nicos agrlcolas que trabalham como professores, conseguiram
comprar terra com recursos do Projeto Sertanejo, porem, estão
atravessando por muitas dificuldades para obter dos Bancos
credito para custeio da produção.

Reiteradamente aparece o tràbalho na agropecuãria,
como produtor, nessa função de ocupação subsidiãria, que com
plementa um emprego. João e Francisco falam de colegas que
compraram terra:

"Eles trabalham diretamente. Têm morador, mas tam
bem trabalham ne? Inclusive, tem um deles que tra
balhava duro quando comprou esse terreno, traba
lhava muito interessado, ele vinha a dar aula e
mostrava os trabalhos que estava fazendo no seu
terreno."
P ed ro, que t r a b a 1h a aj ud a-n dos e u pai ..e seu s ir

maos na agricultura, afirmou: "E ate hoje e uma batalha proc~
rando emprego e não consigo", Um dos questionãrios, p r e e n c h i
do por um t e En i co que trabalha diretamente como produtor 30 h s
e obtem uma renda mensal pouco superior a um salãrio mlnimo,
tinha a seguinte observação: "No momento encontro-me d e s emp r e
gado, necessito bastante de emprego visto minha profissão e
que sou t arnb em pai de faml1ia". Carlos, que trabalha criando
e abatendo gado com a sua famllia, comenta:

"Eu gosto de fazer o que eu faço, porque fico mais
livre, a gente tem dinheiro a toda hora. Empreg~
do, você sabe como e, sã tem dinheiro três dias
no mês, ~ecebeu o dinheiro, em três dias gastou e
ficou liso. Se tivesse um emprego que desse para
a gente se manter e sobrar alguma coisa, seria di
ferente" •



Antônio tentou trabalhar por conta própria depois
de concluir seus estudos de veterinãria na Universidade. Como
não conseguiu emprego, decidiu instalar uma clinica e farmãcia
veterinãria, com ajuda da familia. Durante dois anos manteve
o negócio aberto, complementando sua renda com um contrato no
programa "801 sões da Seca". Não deu certo:

"Era uma região pouco assistida por veterinãrios.
Mas, o povo, apesar de preci sar de um i: traba 1 ho
mais especializado, de melhor qualidade, prefere
ir atrãs dos veterinãrios do Governo, mesmo que
eles façam um trabalho não muito bom. Outra coisa
que contribuiu para eu fechar o comercio, foi a
concorrência da CODAGRO e das cooperativas, que
não aumentavam os produtos. Eu tinha que aumenta~
porque comprava produtos aos poucos, eu não tinha
capital. Eu não tinha condições de oferecer abati
mentos quando havia que aumentar os produtos, e a
cooperativa sim tinha. Então, eu fechei o negócio
e parti outra vez para ver se conseguia emprego
no Estado •.. "

Trabalhar com a famllia e uma opção?

Diante dessa questão, os tecnicos
deram três tipos de resposta:

1. Os filhos de medios e grandes proprietãriosafi~
maram que o próprio pai queria que eles conti
nuassem estudando,

entrevistados

2. Os filhos de pequenos proprietãrios manifesta
ram que eles gostariam de ter ficado trabalhan
do com o pai, mas não foi posslvel. Em alguns
casos, quando eles conclulram os e s t ud o s..o pai
jã tinha migrado para a cidade e abandonado a
agricultura.



3. Outros, acham que o emprego oferece uma serie
de vantagens e maior segurança econ6mica.

O primeiro grupo evidencia que fazer os filhos es
tudarem e uma estrategia familiar de ascenção social. Atraves
do filho a famllia consegue sair da agricultura. Ivan contou
que ele queria instalar uma granja na terra do pai e que jã
tinha elaborado um projeto para isso. Mas o pai insistiu que
viajasse a Fortaleza e tentasse imediatamente o vertibular,
para continuar estudando. Argumentou que não queria deixar
"inconcluso" o esforço que a.famllia toda tinha realizado p~
ra que ele se formasse. Antônio relata tambem uma siutação se
melhante:

"Inclusive meu pai foi quem me deu força para eu
fazer vestibular. Eu me lembro, na epoca de fazer
as inscrições para o vestibular, eu queria desi~
tir, eu via que não tinha condições de eu passar,
porque nós não tlnhamos o trabalho de campo ate
meio dia; e de meio dia ã tarde, as aulas teóri
cas, e a noite nós tlnhamos que estudar. Para pa~
sar rr~ provas do vestibular nós tlnhamos que est~
dar ate as três horas da manhã, e logo a base que
a gente leva dos ginãsios ~do inter-ior -e muito p~
quena. Então, cheguei a papai e disse: "Olha, pai,
eu não tenho condições de passar no vestibular,
vou gastar o seu dinheiro e não vou aprovar". Al
ele disse para mim: "Mas você'que estã estudando,
o mais novo, v-em d í z e nr p a r-arm im que vai deixar -de--
estudar, isso e conversa". "Então, nao se conver
sa mais. Eu vou fazer". Quer dizer que ele queria
que a gente estudasse, que terminasse o curso",
O caso de Jose, que não tinha tambem condições de

continuar estudando, filho de um pequeno produtor que acabou
migrando para a sede-clo Municlpio, mostra que a "salda da agr2-
cultura" como ascensão social e tambem uma estrategia fami
liar no caso dos pequenos produtores, dos campesinos:

"Meu pai era contra. Ele queria que a gente dei
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xasse a agricultura. Ele mesmo arranjou um empr!
go como oficial de justiça na sede do MunicIpio e
mandou minhas irmãs fazerem o curso normal, Eu es
tou convencendo meu irmão mais novo para que faça
em Iguatu o curso de técnico agrIcola e se as con
dições melhorassem de aqui em mais, ele podia fa
fazer vestibular para agronomia ••• 1I

Entre os que d â o ra segunda resposta se encontra
Maria, que afirma que não trabalha com o pai por falta de co~
d ic ô e s , porque a terra que ele tem é muito pequena. r também
o caso de Francisco: seu pal nao era proprietário e trabalha
va como parceiro,

IIPorque não tinha terreno, nem meu avô tinha ter
reno, nem n i n q uem , O terreno e d i f T c i l , mesmo p~
r a a r r e n d a r, Que m f o r a r r e n d a rum t e r r e no bom, que
dê condições .p a r a produzir, não tira nem para p~
gar a renda", Alem do mais, nessa epoca meu pai
era presidente do Sindicato. AI quando saiu da
presidência, não quis voltar mais ao campo sem
terra, para ir trabalhar de arrendado, como a g!
nete fala, de alugado •• ,1I
Francisco afirma que ele gosta da agricultura e

podia ter ficado trabalhando com o pai. As vezes ele ate pe~
sou ir para o Acre, como colono. Mas conseguiu emprego na Es
cola Agricola e gosta de ensinar. Já entrando no terreno das
suposições, Francisco menciona os conflitos entre gerações:
IIEle (meu pai) e daquela moda antiga, "t e lv e z não aceitasse as
tecnicas que a gente queria implantar", Mas isso e apenas uma
conjett~r~;a realidade, mais dura, é outra: não tem acesso a
terra.

o caso de Raimundo é similar:
"Meu pai era agricultor, mas quando eu conclui
curso, já não tinha mais pai. Ele morreu em
acidente com o trator. Depois veio aquela
diflcil, aquela seca de cinco anos, Nossa

o

um
-epoca

p r o p r i e



dade era de oito herdeiros, Eu estava trabalhando
pensando em comprar a parte de meus irmãos, mas
eles estavam apressados por vender e eu concordei.
Foi vendida minha parte tambem. Por isso não fi
quei t r a b a l b a n d o i "

As vezes a propriedade do pai e media, mas a qua~
tidade de filhos exigiria que fosse dividida em pequenas pa~
celas que se tornariam economicamente inviãveis. t o que ex
plica Antônio:

"Pe l a s .c í r cun s t ânc í e s (desemprego), eu estou fi
cando agora, mas não e interessante para mim fi
car, porque na minha casa são onze filhos... Eu
poderia muito bem administrar a propriedade, au
mentar o patrimônio deles, tudo'o mais; mas ai PQ
de haver um problema de familia, e sempre hã. Al
guns podiam pensar que eu estava tirando proveito
dessa situação, enganando aos outros .•. Outra coi
sa, apesar de meu pai ter essas terras boas, nao
tem assim capital que a gente pudesse empregar p~
ra avançar •.• jã se fez custeio e não deu certo,
p o rque a p r o d u ç ã o -·ag r i c o 1 anã o p e rm i t e e n c a r a r em
prestimos.1I

Pedro menciona tambem a falta de recursos para de
senvolver o seu trabalho como tecnico agrlcola na propriedade
da f am i l ia, embora ele mesmo se considera como IImedio p r o dutor ";

IIEu fui a procurar outra me l ho r-a vp o r-que re vaç r i cu l
tura da gente aqui não e muito avançada. Aqui eu
nao tenho condições de fazer um projeto, de uti1i
zar o que me ensinaram na escola. Quando e mais
melhorada a agricultura, dã mais condições de tra
b a l ho ."

Finalmente, entre os que respondem-salientando as
vantagens do emprego, estão tambem Francisco e Maria. Franci~
co disse que tem três irmãos tecnicos agríCOlas e nenhum de
les trabalha como produtor na agricultura; lIe a falta de con



dições, a gente tem que depender do emprego mesmo. Maria ex
plica claramente o que ela considera as vantagens de ter um
emprego:

"Procurei uma situação mais regular, que e o que
oferecem os õrgãos publicos. Permitem, alem do
mais, gozar do INPS."
João, de famIlia jã urbana, sustentada pelo traba

lho do irmão mais velho, camioneiro, falou referindo-se aos
seus colegas: "Muitos trabalharam com o pai, enquanto ficaram
desempregados". Mas ele não considera que seja uma opção "fi
car na terra", pelo menos uma opção excludente. Agrega que h~
je ele tem notIcia de que alguns tecnicos, colegas da empresa
na qual ele trabalha, compraram terra e en~regaram essa terra
para outros trabalharem lã sob suas orientações.

Inclusive Carlos, que logo voltaria a trabalhar
como criador e comerciante de gado, afirma que quando conclu
iu o curso na escola aq r i co la trabalhou um tempo com seu pai,
mas como "desempregado", ajudando nos trâmites bancãrios, co!!!
prando gado para ele, "fazendo vaquejada". Luiz, extensionis
ta em Rondônia, disse mais ou menos o mesmo: "Quando estava
aqui perto, ajudei, entre um emprego e outro". Ele, filho de
um medio produtor, com poucos irmãos, não tinha tambem nenhu
ma urgencia de tipo econômico para trabalhar. DaI que para
Luiz procurar um emprego, independentizar~se financeiramente
da faml1ia, era mais uma aspiração de "moço" r e cem formado:
"r uma ilusão,. mas e .i s so , A gente tem vontade". Porem, ele
mesmo planeja o seu futuro na cidade, capital do Estado, como
comerciante.

A perspectiva de continuar os estudos

Dos onze tecnicos entrevistados apenas um tinha
concluldo os seus estudos na Universidade (Antônio, formado
como veterinãrio) e dois estavam ainda estudando ( Francisco,



Licenciatura Plena em Habilitação Agropecuãria e em Geografia,
e Ivan, Ciências Econômicas). Os outros oito consideram o en
sino agrlcola como o fim dos seus estudos? Aceitam todos a
"terminalidade" como uma opção vãlida e assumida? Os colegas
do internato de Antônio oferecem jã uma primeira resposta: o
tecnico agrlcola não tem "0 que seria o prestlgio, o valor,
que corresponderia a função que ele desempenha."

Alguns respondem que não estudaram porque nao tl
nham condições. As famllias não podiam fazer face às despesas
de transporte e hospedagem. Jose, João, Raimundo, Maria, Se
bastião, Pedro e Carlos, com poucas diferenças, dão todos a
mesma resposta. Luiz parece o unico que não continua estudan
do por opção. Os estudos não formam parte nem dos seus planos
para o futuro, quando regresse ao Cearã, para morar em Forta
leza. Raimundo afirma:

"E o seguinte, eu sou um cara que nao tem condi
ções. Se eu tivesse condições eu teria continuado
meus estudos, Mas na epoca em que eu terminei, tl
ve que parar para trabalhar, para me manter, por
que não tinha pai e meus irmãos não tinham condi
ções. Al foi o jeito de me virar, trabalhar, eu
não tinha condições de estudar. Ainda tenho um
plano de estudar se surgir alguma oportunidade. 11

João, que se sente identificado com o trabalho
que ele faz como extensionista, duvida que o curso superior
possa .c o n t r i bu i r para melhorar o 'seu desempenho. Porem, agr~
ga logo:

~"Eu tenho vontade de concluir o curso, mas al eu
-nao tinha trabalhado e, a partir do momento em

que comecei a ganhar dinheiro, comecei a criar
tambem uma certa dependência, você se acomoda um

-pouco com aquilo ••• E as oportunidades para voce
trabalhar e estudar são pequenas, principalmente
no caso da EMATER~CE, que absorve seu tempo todi
nho. A faculdade que restava para mlm fazer era a
que fica aqui mais perto, e não tinha o que eu



p r e t e nd i a e a i n d a p r e t e n d o faz e r, que e a g r o no m iali,
Maria comenta:
"Nunca fiz vestibular porque sempre precisei tra
balhar, ou melhor, ter alguns cruzeiros para aj~
dar na vida dura que tivemos, e as possibilidades
de estudo eram remotas,"
o u t r a d if i c u 1d a d e p a r a c o n t i nua r IDs.e sti udos , q u a n d o

nao influi apenas a falta de condições econômicas, e a sensa
ção que alguns dos entrevistados tem sobre a insuficiencia de
sua formação para fazer frente as provas do vestibular. Antô
nio fez referencia lia base 11 pouco firme dos "ginásios" do in
terior. Francisco falou com entusiasmo do vestibular "mais
aberto, sem concorrência" exigido para cursar a Licenciatura
Plena em Ciências Agrárias, na UFC: "Só saia reprovado quem
zerasse", Carlos chegou a inscrever-se duas vezes para fazer
o exame vestibular, mas não se apresentou para as provas.

Em resumo, todos valorizam o estudo e os que nao
continuam e por falta de condições. A história de Jose eviden
cia claramente a função de mecanismo de ascensão social, de
recurso imprescindivel para se libertar da agricultura, que,
especialmente os camponeses, atribuem ã educação formal:

"Eu fui criado trabalhando na roça, dando duro na
roça ••. Meus estudos foram muito dificeis. Topei
uma barreira muito grande para estudar, " porque
meus pais não tinham condições. Era um sacrifici~
mas e u t i n h a m u i ta iv o n t a de. E n tão e u d i s se: 11 P a
pai, vou estudar", e comecei a estudar. Quando e~
tava no terceiro ano primãrio foi 'preciso deixar
de estudar. Passei seis anos sem estudar, para
poder ir ajudar lã, na roça, porque ele não ti
nham condições de me botar na escola. Ai tinha
que trabal har e voltei para a roça com meu pai. Ai
quando foi um dia, eu estava trabalhando, -eu esta
va, assim, desesperado da vida - entendeu? - Ai
e u d i9 o: 11 A P a r t i r d e h o j e não vou m a i s t r ab a 1 h a r



n a ro ç a, nem que e u v ã p e d ir e smo 1a, vou e s t ud a r 11.

Ar comecei a estudar de novo, mas enfrentei mui
tas dificuldades. Depois a coisa foi melhorando ...
um rapaz me convidou para trabalhar com ele, no
seu comercio. Eu trabalhava de caixa e ganhava
uma porcentagem ••• Apenas dava o que eu ganhava
para comprar um caderno, para comprar uma chinel~
e o que papai me podia dar; me ajudava. Então,
quando eu terminei o ginãsio, eu jã não tinha de
estudar fora, quem me levou para o Colegio Agrlc~
la foi um colega meu ••• 11

Planos para o futuro

A maioria dos entrevistados pensa continuar no f~
turo na mesma atividade que estã desenvolvendo. João e Jose
esperam permanecer na EMATER-CE, trabalhando como extensioni!
tas. Jose pretende ficar inclusive no mesmo escritório:

"Fiquei aqui e nunca fui transferido, nem quero
tambem não, porque jã hoje tenho casa própria •..
Então, eu moro aqui, tenho casa própria, o meu
trabalho, eu tenho um bom rel"acionamento com o
pessoal da cidade e com o pessoal do interior, que
e um ponto chave para-a gente desenvolver o traba
1 ho com o e x te n s io n-í s ta. )'_=-_

Francisco e Maria pretendem continuar trabalhando
como professores. "Gosto do que eu t ac o "; a f i r-mo u cNa r i a . "Eu
acho que vou continuar ate o fim na educação", disse Francis
co. Ele espera que o seu salãrio melhorarã substancialmente
com a licenciatura: "Vai aumentar mais ou menos 200%". Hipot~
ticamente, Francisco pensa dedicar parte do seu tempo a prod~
zir, caso o seu salãrio como professor não fosse suficiente
para viver bem.

Ivan trancou sua matrrcula na Universidade "para



iniciar no interior do Estado sua carreira bancãria. Concluir
os seus estudos de Economia apenas tem sentido para melhorar
a sua posição no Banco, Carlos e Pedro não têm nenhum plano
especial para o seu futuro. Pedro disse que gostaria de conti
nua r trabalhando na agricultura e ao mesmo tempo afirma que
"continuarã batalhando atrãs de um emprego",

Raimundo, que abandonou o seu trabalho em
voltou para o Cearã e casou, atravessa uma situação
O meu unico plano e conseguir trabalho, qualquer um:

Goiãs,
diflcil.

"Estã com dois meses que eu casei e estou desem
pregado. t diflcil. Mas eu sou um cara forte, en
frento as coisas com realidade. Estou pensando em
ir para Rondônia. Sempre eu falo aqui: "Daqui p~
ra dezembro, se não surgir nenhuma oportunidade
eu vou para Rondônia, que acho que lã tem mais
condições,"
Por momentos ele afirma que gostaria de fazer tra

balho de campo, de trabalhar em uma empresa agropecuãria, mas
logo agrega;

"Agora estamos preparando al, com alguns colegas,
estudando para qualquer concurso, Banco do Brasil,
Banco do Nordeste, para qualquer concurso que su~
gir". Nós queremos estar preparados se surge
qualquer oportunidade. Eu sou uma pessoa que topa
tudo, entende? Trabalho de campo, qualquer coisa.
To po -t udo. !'--_.

Antônio pensa continuar trabalhando como empreg!
do do seu pai ate conseguir um emprego e logo iniciar ativida
des como produtor:

"Estou tentando conseguir um emprego, do Estado,
para ficar no interior, porque eu penso explorar
no futuro uma vacaria, comprar um terreno próximo
da cidade e ficar morando al, Talvez com vinte,
trinta hectares com ãgua dã para se criar, tran
quilo, trinta vacas leiteiras~;EntãQ, dã para se



manter, tendo tambem um emprego. O emprego jã aj~
da, a gente tem uma renda fixa. Eu queria de pr!
ferência que seja um emprego ligado a minha pr~
fissão, mas tambem eu não quero me afastar de mi
nha função de agricultor.1I

Luiz pretende comprar casa em Fortaleza e traba
lhar "como produtor e como comerciante". IIVOU fazer negócio",
disse, "já dei a minha parcela de contribuição dentro da ex
tensão rural". Luiz programa regressar definitivamente para o
Ceará no próximo ano:

" e eu estou pensando comprar umas cem matri
zes de cabra .•• leiteira pura, e botar ar e fazer
quelJo para vender para fora, porque o queijo tem
um preço bem melhor e eu mesmo vou comercializar.
Não estou dizendo com isso que já não penso trab~
lhar como tecnico agrrcola um dia ••• Isso vai de
pender das circunstâncias, do meio; do momento."

A relaçao tecnico/agricultor

Jose e Luiz falam dos agricultores como "crianças",
como "alunos" que o extensionisi:a d e ve ir "formandoll,"mode
lando", Assumem de fato o papel de "professoresll, apóstolos
que sa c r if icam sua v id a p a r a 11 aj u da r i_' _ a 11 c r e s ce r 11 o s cam p o n!
ses. Criam assim, uma relação "p a t e r-n a li st e " , complementãria.
Nessa relação existe uma posição superior - a do extensionis
ta - e outra subordinada - a do-pequeno-produtor.

O relato de Luiz, ardoroSb defensor do extensio
nista, mostra claramente essa concepção paternalista da rela
çao tecnico-agricultor:

110 pessoal estã ainda bruto. Ganharam a terra e
não entendem nada da terra ••• Então, nós estamos
lã para domar esse homem, para fazer com que ele
entenda.que a tecnologia, as -metodologias-ea ex



tensão e que vao fazer com que ele produza
com que ele tenha mais condições de vida no
prio campo,lI

mais,
-prE.

Luiz coloca o sacriflcio e o sofrimento do tecni
co como necessarlO para que os agricultores aprendam o que de
vem aprender, como um ato de amor que visa levar o outro ate
a "sua" verdade. As vezes não hã nenhuma verdade na qual ele

-acredite, mas e um programa da instituição e isso basta.
"Eu detesto comer folhas verdes, verduras; mas eu
tenho que comer porque e aquilo que eu estou ori
entando que ele faça, que a f am i l i a dele se ali
mente dessas folhas, Então, eu tenho que comer,

-porque se eu nao comer, como e que eu vou conse
guir que o camarada coma? Eu tenho que mudar ate
meus hãbitos alimentares, eu tenho que ser mutã
vel. Ate a minha religião tem que ser mudada; eu
tenho que estar sempre de acordo com a rel igi ão do
parceleiro .. ,"
"Eu tenho que saber ate um pouco de todas as reli
giões, para que eu possa dar alguma orientação p~
ra ele, na hora que ele falar comigo."
o trabalho do tecnico e uma vigllia permanente.

Nunca pode ser surpreendido por uma pergunta para a qual nao
tenha a resposta. t uma exigênéia similar a do professor que
deve saber tudo, que nunca poderã ser tomado de improviso por
uma pergunta do aluno, Esse s up e r c t é cn í c o r é um-verdadeiro "prE.
pagador da "boa nova 11 da extensão, do evangel ho da tecnol ogi a:

liA extensão não e aquela que e dada lã dentro da
escola, dentro da Faculdade. Quando você chega no
campo, ela se transforma totalmente, A extensão
no campo e uma coisa que a g~nte não pode dizer
em palavras, 50 em atos mesmo, so em você chegar
e fazer, r aquele ato de você chegar, a criança

-estar toda suja, toda escorrendo o nariz, e voce
abraça e la, mas com cari nho, 11
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o camponês se tranforma no principal objeto da
atividade do extensionista e, como tal, ocupa um posto rel~
vante na relação, Mas e sempre isso, um objeto da atividade
do outro, uma matéria sobre a qual se trabalha para "modelar"
o agricultor moderno e eficiente definido nas pollti~as da
instituição, Sua importãncia deriva apenas de sua necessária
existência para que seja posslvel a relação: não existe domi
nador sem dominado, Ele é o destinatário do saber que o técni
co derrama. De outra maneira: o fato de existir alguém que
IInão - sa b e 11, V a z io de sa be r, jI u s t if i c a a e x i s tê n c i a de q vem d o a
o seu saber.

Em consequência, as caracterlsticas que se atrib~
em ao polo dominado da relação, fundamentam e justificam a su
perioridade do polo dominante, As qualidades do lIeducadorll so
bressaem, adquirem maior relevo, diante das dificuldades da
tarefa:

"Você .nâ o pode demonstrar uma antipatia por aque
la ou por aquele outru, porque o produtor ele e
supersenslvel,., Por isso, pela sensibilidade, p~
10 prãprio poder de captação do bem que ele tem,
o agricultor nota se o extensionista for falsoll•
11 E de s se j e i to, o p r o d ut o r não se e ng a na; s e vo c ê
chegar lá e dizer a ele que isso é aquilo, ele sã
acredita se você falar realmente-a-verdade. Ele
tem esse poder de sentir mais fãcil quando uma
coisa estã certa ou está errada,lI
IIAgora, ele tem outra virtude, ele tem uma
de muito grande, - t que ele ~ica cal~do,
que você nãe esteja falando a verdade, ele
lhe discordar, Ele é uma pessoa que aceita
problemas. sã que ele não vai e fazer,"
Esse ultimo parágr-afo mostra uma compreensão da

resistência passiva do camponês, mas entendida apenas como
uma dificuldade para conseguir que ele faça o que se espera
que deveria fazer, Alem do mais, "f i ca r c a l ad o " e "a c eit a r sem

virtu
Mesmo
- .nao vai

sem



problemas", e considerado como uma das maiores virtudes. A p~
nição do extensionista que engana os agricultores não e a re~
ção, a c51era, a repulsa das pessoas atropeladas por sua ação:
indigna, e apenas que não consegue que eles "façam", que si
gam as suas orientações. Seria mais ou menos como afirmar que
um artista que não trata a sua "materia" com amor, não conse
gue estampar nela o selo de seu estilo. Assim define Luiz o
extensionista:

"O extensionista, o tecnico agrIcola da extensão
rural, e essa pessoa que pode se modificar, que
pode se transformar, e essa pessoa que realmente
faz um trabalho de coração. E essa pessoa que tem
a força de chegar e modificar uma massa."
E fal~ logo do seu trabalho:
"Então, eu vou, com minha amizade, com meu senti
mento, que eu acho que e muito puro para com o
produtor, e o produtor realmente sente que eu es
tou fazendo isso porque eu gosto, que eu estou
querendo mudar alguma coisa nele, e que realmente
faço isso e de coração. Então, a partir da hora
que ele sente aquilo, ele se transforma e ele vai
procurando adotar o que eu falo .•• porque ele sen
te que e u e s to ufa 1 a n d o d e c 0_ r a ç ã'o•"

Às vezes ele trata os agricultores bruscamente,,
fala para eles um pouco mais_alto, mas faz isso de coração.
Pode-a-te c hé ma r- um agricultor de "preguiçoso", -mas e =p e lo.
bem dele mesmo, para que reaja. Os produtores confiam nele,
acreditam nele e lhe contam ate assuntos 'Intimos, que talvez
não falassem para ni nçuem , nem- para o pai nem -para a mae de
1e s , L u i z s e s e n te" g r a t i f ic a d o II P o r i s s o :

"E uma certeza que eu tenho de que o meu trabalho
e s t ã r e a 1me IIt e .a.l c a nç a o d o _o,s -o b j e t ; vos p r o p o s tos ,
que tem um bom nlvel."
Para Jose, o papel do extensionista e mais confu

so. Na sua concepção coexistem elementos dessa relação compl~



mentãria, semelhante ã relação professor/aluno, com alguns
elementos pr6prios de um discurso mais participativo. Ele jã
não f a 1a d e im p o rum a ver da de, mas de" v e n d e rum a i d e ia, e ver
se eles compram", tenta convencer os agricultores do que ele
considera certo, mostrando os pontos positivos e os negativos
das propostas que ·leva. Porem, quando os agricultores "com
pram sua ideia", lança mão das tecnicas pr6prias de uma rela
ção de dominação: "Estou satisfeito çom essa ideia de vocês".
Assim, as suas hist6rias de trabalho têm sempre mais ou menos
o me smo fi na 1: a co m uni da d e t e rm i na "c o m p r a nd o II a me sm a id e ia
que ele vende e ele se sente satisfeito com isso.

A pedagogia participativa estã presente apenas a
nlvel da linguagem. Na prãtica, o tecnico jã sabe o que as co
munidades de trabalhadores rurais querem e o que necessitam.
Trata-se apenas de achar os caminhos adequados para que ele
c he g u em a d e s c o b r ir .o que o t e c n ic o "j ã s a b i a" que e r a c o n v e ni
ente para eles desde o inlcio da conversa. São os pr6prios
trabalhadores os que têm que decidir sobre o seu futuro:

"Eu não estou aqui para resolver nada, eu s6 te
nho conversa, eu não tenho condições de dar nada
para vocês ••• A comunidade e de vocês, eu não sou
dono de nada aqui •.• "
São eles os que estão sentindo as necessidades.

Mas existe t amb em o fenômeno da "empatia" que justifica ·ao
mesmo tempo que o tecnico saiba o que eles sentem e o que se

-ria melhor p-ara ele: "Mas agente, que trabalha, a gente ve,
ne? A gente sente tambem.pelos-outros.~

Antônio se refere aos agricultores com muita du~e
za: sao analfabetos, não sabem o que seria melhor para eles e
necessitam ser tratados com rigor: "Tem que pressionar mesmo
esse pessoal para que entenda as coisas", A falta de "raciona
lidade" dos camponeses e a causa de sua pobreza:

" ••• se ele pegar em dinheiro, ele gasta em ou
t r a s c o i s a s , s e a g e n te não e s t iver e m c im a d e 1 e..•
Eu tenho visto tirar credito para custeio e em

51 í
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vez de aplicã~lo na agricultura, comprar gad 011.
o proprio Francisco, filho de um presidente de

sindicato, parceiro, expulso da terra, fala dos agricultores
como lIanalfabetosll, afirma que não têm consciência e que sao
tradicionais e por isso não produzem mais, Ele acha que e pr!
ciso dizer para os camponeses o que devem fazer e como fazê-
-10. Para Raimundo a caracterização dos agricultores esgota-
-se em alguns adjetivos, tais como IIcorajosoS-1I ou IIpreguiçE.
so s 11,.

As vezes aparecem em alguns tecnicos juIzos posi
tivos sobre os camponeses, misturados com essas lIagressõesll
proprias da ideologia dominante, Algumas dessas opiniões posi
tivas não passam de "J o u v a r-" alguns traços da. personalidade
do homem do campo, de exaltar algumas de suas virtudes, como
a simplicidade, a sensibilidade, a fidelidade. Jose, por exem
plo, enaltece a solidariedade dos camponeses:

IIEu cheguei lã e eles estavam fazendo um trabalho
em mutirão, construindo a casa de um vizinho de
leso Ele estava com os tijolos jã no ponto, mas
não tinha condições de pagar o pedreiro. AI eles
se reuniram e estavam lã construindo a casinha de
le ..• Eles disseram: "Es t a mo s construindo uma ca
sa para nosso amigo aqui, porque ele não pode p!
gar o pedreiro. Aqui a gente 'tem pedreiro, tem
servente. Então, nos estamos construindo a casa
dele, ele não tem condições e a gente estã fazen
do aqui o t r ab a l ho ;"
F r a n c is c o, de p o i s de f a 1 a r do 11t r a d ic io na 1ismo" dos

agricultores, que não querem mudar sua forma de trabalhar e
não aceitam as tecnicas mais modernas, reflexiona e coloca o
problema no prõprio extensionista:

liMas eles são inteligentes, se chegasse para ele
uma pessoa bem convincente e explicasse bem direi
tinho, eu acho que ele aceitava e seguia aquela
tecnica. Mas a EMATER contrata muito tecnico des



preparado, atraves do apadrinhamento político, e
esses tecrr;cos não t~m condições de levar nada p!
ra um agricultor, ne?1I
No final da entrevista, depois de refletir sobre

os problemas do agricultor, Francisco coloca em outros termos
o problema da "p r e qu ic a ":

"De uma certa forma, estã -se ving_andodo patrão,
ne? Querendo ele explorar o patrão de outra forma.
Então, a unica arma que ele tem e ser preguiçoso,
produzir menos para dar menos luaro ao patrã~ Ma~
se o terrenozinho fosse dele, eu acho que prod~
zia muito ma i s i "

A t r a v e s da p r õ p r i a e n t r e vi s ta, F r a n c i s c o "r e c u p~
ra" os interesses de classe do seu'passado familiar, cobertos
pela pãtina dos anos que transitou pela educação formal. A
clareza com que diferencia, na sua ultima resposta, o faze~
deiro do agrtcultor mostra que alcançou um momento de lucidez
em que recobrou a sua histõria:

"Eu faço essa diferença porque um fazendeiro nao
e agricultor, ele e o dono da terra; agricultor e
aquele que estã lã, com as mãos na terra, que tr!
balha. O pequeno proprietãrio e um agriculto~ mas
os grandes não são agricultores, são fazendeiros".
Maria, que voltou para sua comunidade etnabalha

co mo p r o f e s so r a r u r a 1, r e s um e em p ou c a s .-p a 1a v r a s a _ s i tua ç ã o
dos agricultores: "são eternos cativos". Essa expressão con-
centra um conteudo político que poucas vezes aparece quando
os tecnicos falam dos agricultores: indica claramente a exis
t~ncia de uma relação de dominação,

João e o unico extensionista que dã valor ao "sa
ber" dos camponeses, a sua capacidade política, e afirma que
pode aprender deles:

"Me ajudou a compreender a política agrícola, a
ter uma visão política, a minha conviv~ncia com



essa realidade ••• me ajudou foi o dia-a-dia do
produtor, o conviver al com ele, que sempre vai
abrindo espaços que ate tempos atrãs passavam de
sapercebidos para mimll•
Em resumo, poucos tecnicos agrlcolas, dos entre

vistados, conseguem caracterizar os camponeses como classe e
reconhecer que tem interess~s pr~prios, derivados de sua in
serção na estrutura social. Predomina, mais ou menos encober
ta, a visão do camponês como um ser "c a r e nt e ? , inferior, irr~
c io na 1, que n e c e s s ita d a aj u da do t e c n i c o p a r a co n ver t e r-se em
um produtor pr~spero, para IIsaberll o que e conveniente para
ele. Essa ideologia, que alguns autores chamam lia idiotice da
vida ruralll, obscurece ate a pr~pria experiência vital dos fi
lhos de camponeses, os leva a esquecer sua hist~ria verdadeira.

A polltica agrária

Consultado sobre a problemãtica da agropecuária
no Ceará, sobre a situação dos pequenos produtores, os tecni
cos evidenciam em geral um baixo n [ve l quanto 'a sua compree~
são c r 1 t.i c a d a r e a 1 id ade. P a r a a n a 1 isa r a s r e s p o s tas e Litil
diferenciar quatro nlveis de ~nãlise da situação agrária:

. Um p r im e i r o n1v e 1 co 1o c a os p r o b 1emas f o r ad a
realidade social. Os agricultores_sofrem apenas
as consequências de uma natureza' desfavorãvel,
adversa, o~ de uma vontade sob~enatural, cujo
objetivo ultimo, embora desconhecido, será sem
pre beneffcio para eles.
Um segundo nlvel coloca a raiz dos problemas em
certas carências. Faltam certos recursos que p~
deriam contribuir a melhorar a situação dos
agricultores. Em consequência, trata-se apenas
de corrigir alguns erros, de alertar sobre cer
tas omissões, e a situação dos agricultores p~



deria melhorar substancialmente,
Um terceiro nível de explicação procura a raiz
dos problemas nas polfticas. J~ não se trataria
de erros ou omissões, mas da utilização de de
terminados instrumentos de maneira que contrib~
am a concretizar as políticas do Governo. A s~
lução, portanto, deve-se procurar atraves da d~
finição de políticas que atendam aos interesses

:dos camponeses •
. Um quarto nível seria buscar a explicação dos

problemas dos camponeses no processo mesmo de
formulação de políticas, entendido como resul
tante dos conflitos de classe. Políticas alter
nativas implicam, neste caso, criar fatores de
poder, que permitam aos camponeses interferir
nesse processo de formulação de políticas, rei
vindicando os seus interesses.

·A maior parte dos entrevistados, quando analisam
a situação da agropecuarla no Cear~, se enquadram nos dois
primeiros níveis, E ainda e comum que a sua primeira resposta
seja "Deus e quem sabe" ou "o problema principal e a seca".

Jose, por exemplo, acha que o problema principal
da agricultura no Cear~ e a falta de chuva:

"O fator clim~tico, não tem chuva. Mas, se choves
se o normal, todos os anos, dã o suficiente para
qualquer agricultor levar a vida dele, ~porque os
t e r r e nos a qui na r eg1 ao são m u ito bo n s ,~-com q u a1---
quer chuva d~ muito legume ••. e muito produtivo,
depende so de chuvas; choveu, plantou, dã uma boa
produção".
Para motivar uma reflexão um pouco mais profunda

sobre a sua resposta, perguntou-se a Jose se os agricultores
então não necessitavam mais ajuda que um bom inverno., Nesse
momento suas respostas entraram no segundo nível de anãlise.
Falou do problema do credito:



"Um dos principais problemas e o credito. r neces
sãrio que o Governo dê condições ao agricultor,que
na epoca do custeio tenha o custeio para todo o
mundo, tenha dinheiro suficiente para atender as
necessidades do agricultor na hora em que e neces
sãrio .•. tambem não vou dizer que não sai dinhei
ro para custeio, agora e limitado, e muito pouco.
E quando esse dinheiro vai sair muitos agricultQ
res jã têm limpado a roça".
Jose mencionou a seguir a falta de semente:
liA semente e tambem um fator muito importante
ra a agricultura e para nossa região. Semente
tou este ano, não tinha semente. Quando e na
ca do plantio estã todo mundo doido atrãs de
mente na CODAGRO, e não tem semente, e quando
sa semente chega, muitas vezes não e semente
bo-a.q u a 1 ida de 11 •
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Em terceiro lugar, menciona a falta de ,in6etici
das e de implementos agrlcolas:

"Aqui a gente pode dizer: não temos ..ins et i c id a .
A deficiência aqui e triste, triste, não tem de
jeito nenhum. Quando aparece um veneno e pela ho
ra da morte, e o vendem do jeito que querem, ex
plorando os agricultores. Depois que a lagarta cQ
meu tudo a primeira vez, al.vai aparecer um vidrl
nho de veneno. Então,-se existisse semente, credi
to suficiente e o veneno para combater a lagarta,
era uma boa, jã era um ponto positivo. Tem outra
parte tambem, que e a falta de implementos agricQ
1 as ••. 11

Raimundo acha que a situação da agricultura no
Ceara e "fraca" porque os cinco ultimos anos de seca causaram
um atraso muito grande. Imediatamente, agrega a falta de in
centivos fiscais, do mesmo tipo dos que existem na reglao do
cerrado, em Goiãs, onde ele trabalhou vãrios anos. Para ele o



Noerdeste e "uma reglao muito pobre e muito carente" que d~
pende do interesse do Governo Federal. Carlos menciona tambem
a seca como o problema principal da agricultura no Ceará e
por isso se mostra otimista: "A produção no Ceará, com o in
ver no bom que h o u ve e s s e a no, vai mel h o r a r m u ito", a f i rm a. Po u
co antes, ele mesmo tinha falado do problema da comercializa
ção, colocando em evidência que nem um bom inverno melhoraria
a situação dos agricultores:

" ..• o povo nunca tem vez. O ano que tira,que tem
uma safra boa, não tem preço~ o ano que não d~ au
menta o preço, poderia vender bem, mas não tem o
que vender. Tem e que comprar. Agora, compra mui
to ca ro ... "
Para Antônio os problemas da agropecuária no Cea

rá se traduzem em uma serie de c~rências: irrigação, credito
subsidiado, apoio ã pecuária. E aparece no discurso de Antô
nio uma carên~ia especian: a falta de educação do homem. Essa
falta de educação faz com que o agricultor aja contra seus
próprios interesses: "porque o brasileiro, ° nordestino, e
analfabeto". A mesma carência educativa e mencionada por Fran
cisco:

"Eu acho que o problema mais importante dos agrl
cultores e que se dê assistência tecnica a eles,
principalmente em tecnologia e irrigação, em tudo.
Porque ele deveria estar produzindo na seca, sem
depender da -chu v a , .Nas a maioria dos p e q ue no s e ç r i
c u 1 t o r e s e s tão n a d e p e n d ê n c i a to tal d a q u e.l a "c h u
vi nha", termi nou e fi ca a i vegetando a ate come
çar o outro inverno".
E agrega ainda Franci5co:
" ••• porque o nosso agricultor e analfabeto,e mui
to emplrico. Ele não segue nenhuma tecnica e ate
tem alguns que não querem nem saber desse negócio
do banco, não querem saber de nada, nem de irrig~
ção, eles só plantam no inverno. Então o problema
e m a isca f a 1 ta d e co n s c ie n t i z a ç ã o • . ; "

HI



E continua falando das outras "carências" que ele
resume como "falta de incentivos do Governo para a Agricult~
r a", es pe c ia 1me n te d e cre di to f ã c i 1, ta n to p a ra in v e s ti me n tos,
como para custeio.

t interessante refletir mais sobre a histõria de
Francisco,filho de um produtor sem terra, sindicalista, que
migrou para São Paulo. Nele, a força do discurso "dominante"

. - .consegue arrasar a experlencla vital. Quando falou do seu pai
colocou com clareza o problema da terra:

"Porque nãotihha terra, nem meu avô tinha terre
no, nem ninguem .•• se for arrendar o um terren~
o que produz não dava nem para pagar a renda".
"Não quis voltar mais ao campo, sem .:terra, para
ir trabalhar de "alugado", trabalho de meia, sem
pre como parcei ro, •. "
Porem, quando fala dos problemas da agropecuãria

no Cearã, essa consciência de exploração do agricultor sem
terra, que trabalha apenas para pagar ao dono da fazenda,des!
parece. O interesse de classe da famTlia estã soterrado pelo
discurso dominante. Ate acha que o problema do pai era, a fal
ta de educação:

"Se meu pai tivesse os conhecimentos da agricult~
ra que eu hoje tenho, como tecnico agrTcola e vã
rios anos trabalhando como professor de agricult~
ra, acho que s ev e l.e tivesse ido ã frente, tinha
conseguido ãlguma coisa.-Ate não tenho terra, po~
que jã tendo ele conhecimento e mais fãcil conse

. "gUl r ...
Depois de conversar muito tempo sobre sua histõ

ria, jã no final da entrevista, Francisco recobra o interesse
de classe familiar e coloca o problema da terra:

"O problema da terra e serTssimo, porque quem tem
um morador que trabalha na terra dele, diz: "Não
quer trabalhar, e preguiçoso". Morador e preguiç~



so porque não traba1ha na terra dele, Dê um ped~
cinho de terra para ele para você ver o que ele
faz li; vai ver tudo plantado, bem cuidadinh~ por
que e dele, Então, se todo agricultor tivesse, v~
mos dizer, dez tarefas, aI havia produção, que ele
produzia toda a vida nessas dez tarefas. Mas mui
tos deles não têm, o patrão explora eles •.• "
Francisco, Maria e João colocam o problema em ter

mos mais pollticos, como conflito entre grupos que têm :inte
resses distintos e contraditórios entre si. A luta entre os
grandes e os pequenos e para Maria o problema central da agr~
pecuãria no Ceari;

"Predominam os interesses dos que têm mais força,
que são os donos da terra, os donos da situação ...
Quando um pequeno produtor pode explorar uma cul
tura da epoca, os centros de abastecimento estão
estocados e a mercadoria dele perde preço ou se
perde. Nessa hora não adiantam estudos tecnicos
nem mão-de-obra qualificada, e realmente a eterna
guerra do grande contra o pequeno.1I

João considera que os problemas da agricultura na
reglao nao podem restringir-se ao Ceari. Trata-se de uma poli
tica a nlvel do Nordeste como um todo.-Ele considera a comer
cialização como o problema bãsico;

" ... eu acho que esse e o grande problema. De re
pente, você percebe, como tecnico, que estã trans
ferindo uma tecnologia, mas para que? Para aumen
tar a produçã0~Ora, isso tambem implica em maio
res gastos em insumos. E depois, ~ue? Para· encon
trar pollticasque não garantem a venda do que vo
cê produziu? Você vai se frustar mais ainda."
o problema da agricultura no Nordeste nao e para

João um problema "tecnico", senão polltico;
"r questão de preços mlnimos, que ji não se tem;
dos incentivos que antes eram dados atraves dos



empréstimos para custeio, essa coisa toda que ho
je estã cada vez mais reduzida ••• e se criam es
ses programas de atendimento ao pequeno produtor,
que na realidade são apenas um paliativo, uma ma
neira de você desviar a atenção para essa coisa
toda que não resolve ••• Porque o problema do Nor
deste não é falta de chuvas •. O problema da agrl
cultura e uma questão polltica mesmo,"
Quando o tecnico fica no primeiro nlvel de com

preensão da problematica da agropecuaria no Ceara, considera
tão grande a força explicativa dos fenômenos naturais oculta;
encobre totalmente a questão polltica. Pedro, produtor rural,
afirma por exemplo:

"A situação do agricultor nao é muito boa, nao,
d e v i d o a i n f 1a ç ão e t am b ém a f a 1 t a d e c h u v a s. E s s e
ano, por exemplo, foi bom, mas os anos anteriores
não estava mais dando para os agricultores sobre
v iver em. ,. A s i tua ç ã o .é q u a s e a m e sma, é id ê n t i ca,
tanto faz o grande produtor como o medio produto~~
Luiz, que trabalha em Rondônia como extensionist~

menciona dois problemas principais: a concentração da terra
p a r a im p 1a n t a r p a s t a g e n s e c r ia r g a d o e a co m e r c ia 1 iz a ç ão, A n a
lisando os dois .problemas Luiz chega a mesma conclusão: os
próprios agricultores não estão sabendo administrar nem defen
der sua terra. O denominador comum seria então a falta de
conscientização dos camponeses, Dal ã sua concepção do exten
sionista como o cruzado, cuja missão e libertar os agriculto
res da sua ignorância. Quando se refere ã concentração das
terras, Luiz afirma:

"Os éolonos de Rondônia têm futuro, mas esse futu
ro vem sendo abalado dia a dia pelo grande proprie
tario. Porqüe o grande proprietario esta entrando
em Rondônia muito rapido. Ele chega, compra a sua
terra que e pequena, compra a dele que e pequena,
compra aquela outra ••. e faz a sua fazenda, Então
o pequeno proprietario esta sendo muito prejudic!



do por isso. Nos estamos fazendo um trabalho mui
to bem feito em cima disso al, para que o pequeno
não venda a terra dele, porque ao passo que ele
esta vendendo, esta permitindo ao grande entrar
com o gado ••. 1I

Sobre o problema da comercialização, chega ames
ma conclusão: ~ necessario conscientizar os produtores. Luiz
raciocina assim sobre o assunto:

IILa, o saco de feijão esta a sessenta mil agora e
todo mundo esta achando bom, porque vai dar tre
zentos mil no fim do ano. Mas no final do ano, o
feijão não esta mais com o produtor, o feijão vai
estar ja com o atravessador. EntãQ, esse e o nos
so ponto basico, para o trabalho da extensão em
Rondônia: combater esse homem que vai tomar o que
o produtor colheu com sacriflcio, com o suor dele,
com aquela força, com a f am i l i a , sacrificando - se
noite e dia para colher aquilo. Ele chega la e
compra por uma micharia. Então, nos estamos trab~
lhando em cima disso al. Estamos botando muito o
p r o d ut o r p a r a a rm a ze na-r, e st amos o r ie n ta n do o p r~
dutor para fazer o proprio armaz~m dele, rustico,
na propriedade. Estamos orientando o produtor p~
ra armazenar nos armazens do Governo, porque nao
sai caro e fica bem guardado ..• o produtor traba
lha o ano todo e na epoca da safra ele da de gr~
ça o que tem, Então, ele não esta administrando
corretamente o que temll

•

As vezes o te~nico entrevistado menciona um pr~
blema porque se fala disso nos jornais e nas publicações esp!
cializadas, porque e comum que esse problema apareça mencion~
do ate nos diagnosticos das instituiçôes oficiais que execu
tam as pollticas agrlcolas. Porem, na sua propria IIhistoriall

evidencia-se que os seus interesses são contrarios ã solução
desse suposto IIproblemall

• Antônio, por exemplo, filho de um
grande proprietario rural, considera um grave problema na
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agricultura cearense, a concentração da terra, a grande exten
são de terra que fica sem explorar. Pouco tempo antes, ele
mesmo tinha relatado a estrategia que a sua fam;lia utiliza
para explorar suas propriedades;

"Eu estou trabalhando lã, juntamente com ele (o
pai). Nós estamos com cinco fornos, estamos p ro du
zindo por mês talvez uma media de oitenta mil qul
los de carvão vegetal. E vamos construir agora um
outro forno .. ,"
A produção de carvão, a destruição da vegetação

nativa, do "mato", e uma estrategia compulsória para expulsar
os camponeses da terra. Os recursos naturais que eles poderl
am utilizar para sua subsistência são transferidos para uso
das industrias localizadas na periferia das cidades medias do
interior do Estado. Do mato, o ~gricultor tira sua lenha, no
mato cria suas cabras, sem esse recurso, "sitiado" apenas na
parcela de terra que ele cultiva, dific~lmente pode subsisti~

Em consequência, a compreensão dos problemas da
agropecuãria no Estado, e mais especificamente, dos.·problemas
que enfrentam os camponeses se reduz para a maioria dos tecni
cos entrevistados a deficiência nos instrumentos - credito,
tecnologia, assistência, preços - e não às politicas. Apenas
três tecnicos questionaram as politicas mesmas e os interes
ses que elas "concretizam", como sendo interesses de grupos
que se reproduzem explorando os pequenos produtores. E ainda
têm vã r ios te c n i co s que não conseguem. superar o. n i ve L das e x
plicações "naturais" e assinalam a-seca-como o=p r i n c-i p a l -pr-E.-'
blema dos agricultores.

Algumas propostas de solução

A forma de compreender o problema, o nive l de anã
lise da situação da agropecuãria no Cearã_ indica jã o tipo
de soluções que os tecnicos poderão propor. Se o diagnóstico



se reduz a detectar uma serie de carencias ~ devidas apenas a
erros ou omissões na ação dos 5rgãos executores das polf~icas
agrarlas e agrfcolas - a solução serã uma relação das medidas
a serem tomadas com urgência. Como nessa argumentação nao se
leva em consideração o problema de interesses contrapostos,
então as medidas corretivas necessarias poderão ser tomadas
pelo grupo que estã no Governo.

Luiz, por exemplo, considera ate que as medidas
já estão sendo tomadas e apenas seria necessário um ajuste en
tre objetivos e forma de implementação dessas medidas. Ele
narra com entusiasmo a proposta do Governo de criar 'INucleos
Urbanos de Apoio Rural no meio da selva para auxiliar: os co
1o nos: 11 E uma e s t r u t ur a fa ntás t ica, e tu d 0_ m u i to bem e s t r ut u
r a d o ". Luiz comenta t arnb em o problema do p a r ce i r o: que entra

-na terra sem nenhum documento, apenas com uma carta de anuen
cia que o INCRA dá para ele poder tirar credito no Banco. Ele
considera que essa e uma dificuldade ·seria para o produtor e
que tem colonos com mais de dez anos na terra e ainda sem es
critura. Porem, a seguir elogia a atuação doINCRA na região:

"Na s o INCRA promete que vai escriturar, e e st á

fazendo um trabalho muito bom. O pessoal do INCRA
e o pessoal da Secretaria estão empenhados em do

-cumentar todo mundo. Por sinal, todos os anos e
incrfvel o numero de parceiros, que recebem a do
cumentação defi ni ti va .d a propri edade 11.

Ant5nio sugere tambem uma serie de medid~s: a
construção de medios açudes, eletrificação rural, irrigação
nas terras aptas para a lavoura e apoio ã .pecuária nas áreas
de relevo mais acidentado. Considera que deveria haver mais
credito, mas não concorda com que seja subsidiado, porqu~ ap!
sar de serem os juros muito altos, com irrigação o produtor
estaria em condições de pagã-los, dado que poderia tirar mais
de uma safra. Ant5nio acha que seria necessãrio-tambem-uma r!
forma agrária, embora que s5 daria .re s u lt ad o se fosse acomp~
nhada com um trabalho intensivo de assistência tecnica, de
educação. Ele afirma:



"Antes de tudo, para resolver ° problema da agr.:!.
cultura, tem que se educar o povo. Primeiro o p~
vo tem que se educar, não e só alfabetizar para
votar, e educar mesmo. r um trabalho muito difi
cil e leva algum tempo. Não e com pouco tempo que
se resolve assim esse problema, porque dar terra
e dinheiro sõ, não resolve, ne? Tem que dar assi!
tência e tem que pressionar mesmo esse pessoal",
O caminho para uma solução é tamb~m a educação do

povo na visão de Jose. Para ele é necessario conscientizar as
comunidades a fim de que procurem resolver os seus problemas
utilizando seus próprios recursos, O trabalho comunitario e a
unica solução possivel para os agricultores melhorarem a sua
situação:

"Aí eu digo: "Eu quero que vocês me digam como
podemos enfrentar aqui, com as condições, com
recursos de vocês, sem precisar de vocês irem
pender de nenhum órgão, aqui na comunidade de
-ces, com o que a gente tem aqui","

-nos
os
de
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E a estratégia é sempre a mesma: a roça comunita
ria. O que significa que os agricultores devem assumir os en
cargos das instituições; para sustentar essas instituições ja
contribuem com o seu trabalho, mas elas não têm condições de
dar nada. r preciso então que façam outro trabalho para gerar
recursos próprios e solucionar os seus problemas. Comprar se
mentes, implementos agrícolas, defensivas, poderia-considera~
-se ainda como uma necessidade "deles", Mas, as roças comuni
tãrias têm tambem outros objetivos:

" .•• se eles têm a semente, no caso deles nao pr~
cisarem dessa semente, pode adoecer um deles e ne
cessitar ser transladado para a cidade, ou com
prar um remédio, Se não tem dinheiro, tem o leg~
me, e vende, entendeu? Eles guardam com essa fina
lidade: para cobrir uma necessidade."
",., lã não- tem urn-g-r-upoe.scolar, os filhos deles



,
viajam para o .. " fazem o maior sacrifrci~ porque
fica distante, mas a pe os menvnos vão para as au
1 as 11 •

11 • •• s e a g e n t e c o n s t r u i r e s s e g r u p o a qu i.,P os s u i.!:!.
do um grupo aqui na nossa comunidade já e mais f~
cil conseguir professora. Não tendo o grupo, se a
gente for a esperar, não vem."
" ..• nós vamos trabal har para construir o grupo •..
mas a finalidade dessa roça comunitária aqui e o
dinheiro, e para comprar material p~ra iniciar a
construção do grupo,"
o trabalho "excedente" da' comunidade destina-se a

atender aos serviços de educação e s a iide , poupando ao Governo
esse eSforço nas zonas rurais para que atenda melhor a popula
ção concentrada nas cidades. Não' se discute se essa e uma o b r i
gação da comunidade ou das instituições publicas, apenas fica
claro que construir uma escola não e trabalho da EMATER-CE.

Para Francisco, a solução e tambem conscientizar
os agricultores. Mas e lere nt e nd e por conscientizar fazer com
preender os agricultores que devem utilizar tecnicas mais mo
dernas para produzir mais. Nesse trabalho, a escola agricola
pode ajudar muito, utilizando como estrategia o estágio supe!
vi s io n ad o do a 1 uno na propriedade do .pa t ( novamente, e id e o 1o
gia, o discurso da escola, faz que ele esqueça sua própria
história).

liA escola podia ajudar nessa c o ns c t e n t í z acâo.ve t r a
ves ~o aluno treinando, ou então durante os está
gios, os .alunos desenvolviam um projeto agropecu~
rio, com irrigação e tudo, no'terreno do pai. En
tão, eu acho que o pai, vendo aquilo - que o filho
produziu muito com a tecnica dele -poderia ser
que o pai tivesse vontade -de seguir o que o filho
fez, ••• Pode t amb em ser o caso do aluno que o pai
não tem terra, dando um jeito dele fazer esse pr~
jeto na fazenda de qualquer um produtor~proprietá
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rio lã, pode~se dar um jeito nesse sentido. t uma
solução na parte de conscientização. Agora, a in
centivação, já deve vir do Governo, s ô ;."

Para Raimundo, tambem deve esperar-se a solução
do Governo. Uma regi ão tão "p o bre 11 como o Nordes te só pode ser
de interesse para o Governo, afirma. Como no decorrer da en
trevista ele tinha elogiado muito a empresa privada e o seu
papel na agricultura, perguntou~se se não teria para ele al
gum papel a empresa na solução dos problemas dos agricultores.
Raimundo respondeu:

"Rapaz, seria, entende? A empresa seria uma ajuda
porque ela tem condições de dar colocações. Colo
ca lã um agrônomo, um tecnico agrlcola, que ficam
incentivando, ensinando, brigando. Agora, o homem
de campo que estã lã, isolado, porque a EMATER e
um órgão que não e solução, tambem não, porque o
tecnico deveria ficar lã no campo.1I
Para Carlos, a solução seria que os Bancos disp~

nham de mais recursos para outorgar creditos aos medios agr~
cultores, "q ue e quem tem condições de plantar e co l he r ". O
credito tem beneficiado ate agdra apenas aos criadores e os
grandes fazendeiros que são os que podem pagar de acordo com
as exigências das instituições financeiras. Essa situação de
veria ser mudada, opina Carlos. Pedro tambem sugere como sol~
ção aumentar os recursos para custeio e investimento e stmpl~
ficar os mecanismos:para_ti~ar emprestimos nas imst~tuições
financeiras:

"A melhor solução seria que o Governo liberasse
mais verbas para os agricultores, fazia emprest~
mos e ajudava a se desenvolver mais, principalme~
te, aos que têm o seu terreno para fazer umas me
lhoras e dal surgiam mais condições para sobrevi
ver. 11
Ambos, tanto Carlos como Pedro, filhos de

p ro d u to re s, d a p e que na b u rg ue s ia r u ra 1, d e fe nd em .o s
medias

interes



ses de classe de sua familia. Eles estão inseridos nessa es
trutura, trabalhando junto ã familia como produtores, mais ou
menos conformados com o seu destino.

Maria, que tem uma visão politica do problema, sã
vê uma solução: continuar a luta. Tambem João considera essa
possibilidade:

"Talvez, como alternativa da agricultura hoje no
Nordeste, cada produtor, cada familia, deveria
plantar e colher apenas para seu s~stento. Ai, de
pois, quando essa coisa toda esvaziasse, essa p~
litica louca tinha que ser mudada.1I

João considera que o próprio trabalho da extensão
esta mudando, que estão se abrindo espaços que permitem con
tribuir com essa luta dos pequenos agricultores:

"O trabalho da empresa antes era simplesmente
transferência de tecnologia, sem nenhum question~
mento. Essa era a base dos preserviços. Eu acho
que para você fazer um trabalho de organizaçãocom
os produtores, não pode limitar-se'a transferir
tecnologias. Você tem que questionar a partir do
problema da terra, da comercialização, mostrar a
relação entre os problemas. Você não pode apenas
incentivar os agricultores_para~produzir mais p~
ra cumprir metas. Deve questionar· o probl ema dos
insumos, que são caros, e só beneficiam as multi
nacionais.II

,

João considera que esta dando a sua contribuição
como têcnico; tenta ~judar os agricultores a refletir, a que!
tionar os problemas e as politicas agrarias e agricolas, den
tro da realidade da região. A sua contribuição pode não ser
muito grande, mas João se sente preocupado com a situação dos
camponeses.
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o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Uma visão polftica da situação da agricultura no
Cearâ, que se classificou acima como terceiro e quarto nfvel
de anâlise, deveria manifestar-se tambem na compreensão do p~
pel do Sindicato como instrumento dos trabalhadores rurais p~
ra interferir no processo de formulação dos planos de ação do
Estado, em defesa dos seus autênticos interesses. As crfticas
e propostas que os tecnicos fazem a respeito do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais evidencia que não existe ainda neles uma
perspectiva pOlftica de análise.

Pedro considera apenas o Sindicato como uma enti
dade prestadora de serviços:

"0 sindicato e uma boa para os agricultores, facl
lita implementos para trabalhar, ajuda na apose~
tadoria (o pessoal se aposenta, por exemplo, aos
sessenta e cinco anos), dâ assistência, medico e
todo tipo de assistênciall

•

-Antônio critica o fato do Sindicato se reduzir as
vezes ã assistência sanitária. O fato de ter medico e dentis
ta contratado não significa que um Sindicato esteja trabalhan
do bem. Mas, o que seria para Antonio, um Sindicato funcionar
bem? Na hora de fazer uma proposta ele responde essa pergun
ta: assumir a prestação de serviços de apoio ã produção e as
sistência tecnica, Novamente, o -papel do Sindicato se limita
a oferecer serviços, esvaziando-se do seu conteudo pOlitico,

Ainda mais, a polftica aparece como um valor 11 ne
gativoll per se, sem levar em consideração os interesses que
embasam essa politica, Continua falando Antônio:

"", a maioria dos presidentes dos Sindicatos
bem estão ligados ã polftica. Não quero dizer
eles, pessoalmente, não se liguem. Todo homem

tam
que

-e
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político, tem que ter a sua poslçao política. Mas
não deve deixar interferir a política. nas que~
tões do Sindicato. Então, aí tambem deveria exis
tir primeiramente, a educação dos dirigentes si~
dicais. Muitos deles tambem não têm experiência e
pegam aquela direção do Sindicato, porque existe
dinheiro e compram logo carros para eles. Pegam
aquela mania de corrupção que existe na política.
A maioria segue essa polTtica .•• 1I

Antônio e filho de um grande produtor, ligado a
lideranças políticas da situação no Municlpio. Essa informa
çao ajuda a entender o que ele considera como IIpolltica" de~
tro do Sindicato e a que políticos se refere como 11 manipul~
dores" dos dirigentes sindicais,

Luiz considera que os Sindicatos nao cumprem o
seu papel:

" eles sempre se inclinam para o lado das que~
tões, têm uma tendência a reduzir-se a isso. Pare
ce que o Sindicato so olha para o produtor na ho
ra da questão, ele não procura dar uma solução an
teso Porque no meu entender, o Sindicato, ou qual
quer outra Associação de classe, seria para orien
tar os seus associados antes de acontecerem cer
tas coisas, Yor exemplo. o produtor so procura o
Sindicato quanto ele está com uma questão como o
faz e nd e ir o, E 1 e não p ro c u r o u o _Si nd ica to, .0u q u a1
quer outra empresa que entenda do assunto, para
perguntar se pode colocar uma cerca aqui ou ali.
Ele coloca a cerca e depois que surge-a ques~ãB,
vai bater na porta do Sindicato,lI
A crítica de Luiz se limita ao tipo de serviço

que os Sindicatos deve~iam oferecer predominantemente.Ele co~
sidera que, de fato, prevalece a assistência jurldica sobre a
t é c n í ca te i.qu e deveria ser o contrário, Segundo ele, uma boa
orientação tecnica seria suficiente para evitar os conflitos.



Tambem Jose considera que o Sindicato deve oferecer assesso
ria tecnica e ate apoiar financeiramente empreendimentos pr~
dutivos:

"0 Sindicato estã fazendo alguma coisa pelos agr..!.
cultores, Tambem a Igreja. A gente não conseguiu
ainda trabalhar assim em conjunto com a Igreja.
Mas tanto a Igreja como o Sindicato, tudo traba
lha para o bem do produtor~ Eu conheço uma comuni
dade assistida pelo Sindicato, aqui perto, Lã tem
um trabalho muito bonito, Eles pegaram um dinhei
ro que veio de outro Estado, acho que veio de Per
nambuco, e eles aplicaram esse dinheiro,eles pla~
taram. Foi como se fosse um emprestimo: eles nao
tinham dinheiro para comprar silos, então compr!
ram o silo e depositaram um saco de feijão cada
um, para ir pagando o emprestimo.1I

Francisco, filho de um ex-llder sindical, questi~
na tambem o envolvimento polltico dos dirigentes dos Sindica
tos, Na crltica, ele diferencia bem a polltica que não defen
de os interesses dos camponeses:

"0 Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem um pr~
sidente ã frente, que geralmente e do bando do
prefeito. Al não faz nada em relação a melhorar a
situação do agricultor. não sabe defender a sua
classe, não. s5 estã servindo como intermediãrio
do FUNRURAL,:--para'dar as-st st e n e i a -medica aos- agr-,l "
cultores, mas assistência social, nenhuma".
Qual seria essa assistência social que o Sindica

to nao estã dando aos agricultores? Quando Francisco formula
sua proposta, fica claro que se trata apenas de uma assistên
cia tecnica e social, do mesmo trabalho que realiza a EMATER
CE ou a LBA. Carlos questiona apenas a eficiência do Sindica
to como Assessor Jurldico dos trabalhadores e como prestador
de serviços:

"No Sindicato eu nao vejo que o p.ovo tenha direi



to a nada, so e pagar e nao tem nenhum direito.
Não tem nada a ver com 10 agricultor. Quando ele
tem um problema, vai procurar o SIndicato e so
faz e perder.1I

Raimundo, que trabalha em varias empresas agric~
las, com trabalhadores assalariados, afirma que desconhece a
açao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

"Nun ca tive contato com 10 Sindicato, Não conheço
a atuação dos Sindicatos, Trabalhei com assalaria
dos rurais, mas na minha região (onde ele traba
lhou, Trairi, Serra de Ibiapaba e Aracati no Cea
ra e logo em Goias, na região do cerrado), não ti
nha Sindicatosll

•

E interessante observar as propostas de alguns
tecnicos entrevistados para melhorar a ação dos Sindicatos.C~
mo ja se mencionou no momento da critica, essas propostas têm
tendência a substituir o Sindicato por outra empresa de assi~
tência tecnica, Para Luiz, o tecnico da extensão vai assumin
do de fato o papel de Sindicato, ponquanto da a assistência
tecnica necessaria para evitar os conflitos:

IIEu no meu trabalho, venho sempre orientando ao
produtor. Eu digo para eles 'Gente, vocês sabem
mais do que eu ate, mas eu tenho mais estudo do
que vocês.Agora vamos fazer uma ~oisa; quando vo
cês querem fazer alguma coisa dentro da propried~
de d e vo c ê s, não c ust a n ad a m e co nsul ta rem, E-u e s
tou passando todo dia por aqui, vocês me chamam e
vamos conversar os dois. Porque dai, nós vamos ti
rar uma conclusão; o que e melhor e que e pior p~
ra vocês, Vocês fazem uma coisa e isso vai trazer
serios problemas para vocês. Então, 'me procurem,
que a gente 1Z0nversando acha uma solução melhorll

,

Francisco avança um passo mais nessa transforma
çao do Sindicàto em órgão de assistência tecnica e social:
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"poderia um órgão interessado, colocar um tecnico
agrlcola ã disposição do Sindicato ••• AI, atraves
daquelas reuniões mensais do Sindicato, o tecnico
estaria ajudando aos produtores. Poderia ser ta~
bem um assistente social, mas que tivesse conhecl
mento dos problemas do produtor, ligado ã agricul
tura, para dar apoio aos Sindicatos. Por exemplo,
uma só pessoa - tecnico agrlcola, assistente soci
alou agrônomo - poderia dar apoio em cinco ou
dez cidades, aos sindicatos; fazendo reuniões men
sais e utilizando tambem outras formas de assis
tencia. Assistência na parte financeira tambem,

-que ele pode informar para o agricultor onde e
que tem um emprestimo bom para ele fazer, para
comprar um terreno, para melhorar a priopriedade
dele ••• "
Antônio ja propõe diretamente a substituição do

Sindicato por pequenas cooperativas, que seriam mais afetivas
para apoiar tecnicamente os produtores:

" ... eu acho que pequenas cooperativas talvez re
solvesse melhor ate que o sindicato. Por exemplo,
uma cooperativa funcionando com tecnicos agrlc~
las orientando esse pessoal, em cada cidade, .•. p~
ra distribuir recursos, para distribuir sementes
e vender o produto deles tambem, mas sem visar lu
cros .•. "
Sobre a função polltica do Sindicato, como organl

zaçao que defende os interesses dos trabalhadores, só aparece
alguma coisa nas histórias de Raimundo e João. Raimundo chega
quanto menos a comparar a ação dos Sindicatos dos Trabalhado
res Rurais com as notlcias que ele tem sobre outros Sindica
tos de Operarios e suas lutas, e conclui:

"0 sindicato deveria ser mais ativo.
dos Trabalhadores Rurais não tem ação
como o Sindicato dos Metalurgicos, por

o Sindicato
sindical,

exemplo.



Quando eles brigam, eles ganham a causa, n~? E
aqul nao, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
não tem essa ação.1I

João caracteriza o problemas dos Sindicatos como
um problema polltico. A classe dos Trabalhadores tem perdido
esse espaço, conquistado por outros grupos com interesses es
purios, contrarios aos autênticos interesses dos camponeses.

I', Os S i nd i c a tos d o C e a rãs ã o a m a io r ia p e 1e g os. São
Sindicatos de grupos, que se mantêm lã dentro nas
diretorias e que ne~ sabem bem o-que ~ um Sindic~
to, E o pior ainda, quando sabem não fazem o que
deveriam fazer, o que eu acho dos crimes o maior.
Essas diretorias foram colocadas al por pollticos,
p o 11t i co s que p r e t e nd e m a t r e 1 a r to das .a s aç"õe s dos
agricultores. Ela é conduzida, não ~ uma direto
ria dos trabalhadores. r uma diretoria de cabos
eleitorais,., Um sindicato autêntic~ sindicato de
luta, de pessoas conscientizadas, que levem o sin
dicato ao campo e não vejam nele apenas uma enti
da de assistencial, que na realidade não ~ esse o
papel do Sindicato."
o t~cnico tem um trabalho a fazer para

com os agricultores na construção de um movimento
mais autêntiêo;

cooperar
sindical

"". ~ um trabalho muito lento e o papel do t é c n i
co ~ também apoiar essa organização dos trabalha
dores. Você pode chegar tamb~m a questionar o que
~ o Sindicato, se o Sindicato faz isso ou aquilo.
Ja seria uma maneira de você levar aos agricult~
res a refletirem sobre o que ~ o sindicato, a co~
preender que ele mesmo é o Sindicato, a analisar
como o Sindicato esta agindo e se ele teve alguma
participação nas decisões tomadas, quais são as
lutas que o Sindicato ja fez •.•. O_papel do t~cni
co ~ tamb~m nesse assunto um pouco nebuloso, mas



ele sabendo conduzir~se pode perfeitamente levar
os associados a refletir sobre s í nd i c a li smo v "

Essa visão do Sindicato como instrumento politico
dos trabalhadores e do papel do tecnico apenas como moti~ador
de uma reflexão dos camponeses sobre o papel de sua organiza
çao de classe, não e comum entre os tecnicos, A maior parte
dos entrevistados questionam a concepção do sindicato como õr
gao de assistência medico-odontolõgica, mas apenas para pr~
por que assuma outros tipos de assistência, juridica, tecnica
ou "s o c í a l ? • A visão "t e c no c r à t i c a " da p r ob lemà t i c a dos agri
cultores e coerente com essa proposta, que transforma o Sindi
cato em õrgão de apoio ã produção e ã comercialização,

Os tecnicos e sua associaçao de classe

A entrevista com Sebastião permitiu reconstruir a
histõria da Associação dos Te c n t c o s Agricolas do Ceara - ATACE.
Foi fundada em 1979, como Sociedade de Tecnicos Agricolas do
Ceara - SOTACE, com sede em Fortaleza, na Praia de Iracema.
Mais tarde transladou-se a sede ao Edificio Progresso, no ce~
tro da cidade, Mas, a SOTACE funcionava quase sem nenhum apoio
dos tecnicos, a assistência ãs reuniões era minima e a maio
ria dos associados não pagava a mensalidade estabelecida.

Em 1 9 8 1, o s t e c n ic o s que t r a b a 1h a v am n a .se r r a d e
Ib ia p a b a d e c id ir am f u n d a rum nu c 1e o f LLi a d o ã S o c-ié da d e, a Uni
ão dos Tecnicos Agrlcolas da Ibiapaba - UTAI:

IINõs achamos que esse nucleo se desenvCLLveu muito
bem, pelo menos em termos de participação e de mo
bilização", A gente se reunia, fizemos ainda al
gumas promoções e mantivemos contatos com autori
dades, reivindicando sa l à r.i os mais justos,lI
Nessa epoca foram realizados contatos com a Fede-

raçao Nacional de Tecnicos Agricolas - FENATA, cujo preside~



te e do Rio Grande do Sul. A FENATA sugeriu que a sociedade
se transformasse em Associação, que era a denominação utiliza
da pelo resto das entidades integrantes da Federação. Assim
nasceu ATACE.

Porem, como em Fortaleza a Associação nao prosp~
rava, estava "paralizada", "estagnada", resolveu-se trasladá
-la para a Serra de Ibiapaba e se fixou a nova sede no Municl
pio de São Benedito. O Nucleo era inicialmente dinâmico, mas
com o decorrer do tempo foi tambem se esvaziando. Os membros
mais ativos, que fundaram UTAI for?m sendo transferidos para
outras regiões e a ATACE entrou em outro perlodo de inativid~
de. Durante 1984 não se realizaram quase reuniões, não se pr~
moveu atividade nenhuma, não se lev~u adiante nenhuma reivin
dicação.

Durante o momento de maior atividade a UTAI proc~
rou fundar outros nii c le o s , em Lc ó , Sobral, Iguatu. Para Igu~
tu foi fretado um ónibus com tecnicos que promoveriam a cria
ção desse novo Nucleo. De fato, na Serra trabalhava um grande
numero de tecnicos e isso contribui para que no primeiro ano
de funcionamento na nova sede, a Associação aparecesse "revi
vida". O Prefeito de Ibiapina, que t arn b em e t e c n i c o aq r i co la ,
ofereceu um terreno para levantar a sede da ATACE, na área o~
de seria construida a agência do BEC e o Escritório da EMATER
-CE no Municipio. A Associação organizou bingos para arreca
dar fundos com destino à construção da sede própria. Nesse mo
mento, começou Q periodo de decllnio da ATACE e o ritmo das
atividades decresceu.

Por que a Associação não consegue progredir? ,Se
bastião acha que falta ainda consciência nos tecnicos sobre a
necessidade de organizar-se, não existe "interess~" verdadei
ro, nem esplrito de trabalho. Os tecnicos sentem já seguros
no emprego, não têm urgência de receber apoio da categoria e
vão deixando passar o tempo sem assistir às reuniões, esquec1
dos da existência da Associação. Mas tambem Sebastião conside
ra que houve erros na organização da Associação e 'ate na for
ma como se estruturaram os niic le o s : "No fundo, no fundo, nao



foram bem estruturados esses nucleos."
Outro problema e o fato dos tecnicos trabalharem

dispersos em todos os Municípios do Estado. Isso faz com que
seja difícil contar com a participação de todos nas reunloes
o u a s sem b 1e ias. A s s is t ir a e s se s e v e n tos e m u ito o n e ro so, m a is
ainda se se considera que o salario do tecnicos não e muito
bom. Sebastião comenta que desde o começo do ano tentam reu
nir uma assembleia para mudar os Estatutos e renovar a direto
ria, que não se preocupa pela Associação, e ate o momento da
entrevista (setembro de 1984) não tinham conseguido reunir o
-numero suficiente de associados para poder fazer isso.

Desde que se iniciou a realização de bingos para
reunir dinheiro e construir a sede, a diretoria não tinha rea
lizado nenhuma prestação de contas. Esse problema dos recur
sos arrecadados gerou receios entre os próprios membros da Di
retoria, que queriam que o Presidente explicasse qual tinha
sido o destino dos mencionados recursos. Para isso estava-se
tentando realizar a assembleia extraordinaria, porem não se
reuniu o quorum estabelecido nos Estatutos em nenhuma das duas
tentativas realizadas.

Posteriormente, em um contato com outros tecnicos
da Associação, teve-se notícias de que essa assembleia extra
ordinaria aconteceu e que a Diretoria foi destituída e se cri
ou uma Comissão Provisória para reorganizar a Associação e
convocar para uma eleição. Essa Comissão entrou ja em conta
tos com a FENATA para legitimar o seu mandato e-esta realizan
do v ã r io s int e ntos p a r a re v iv if i c a r a -As so c iaç-ão •

Na verdade, as entrevistas apenas confirmam os da
dos dos questionarios, no sentido da desinformação que os tec
nicos agrícolas têm sobre a sua Associação de classe. Existe
ate uma grande confusão a respeito do que e de fato uma Asso
ciação de classe. Os entrevistados consideram, por exemplo,co
mo Associação de classe, tanto o Conselho Regional de Eng~
nheiros, Arquitetos e Agrônomos, como a Associação de Ex- alu
nos do Colegio Agrícola de Crato - cuja presidência e exerci
da pelo próprio Diretor d o Co lé q io --,ou a Associação de Servi



dores da EMATER (ASSEMA), Muitos nem sabem que a SOTACE pa~
sou a denominar~se ATACE,

Não participam da Associação varios dos entrevis
tados: Maria, Pedro, Carlos, Ivan, Antônio, Francisco, Jose,
Raimundo. Francisco comenta que teve apenas um contato casual
com o Presidente da ATACE quando ambos participaram de um con
curso do BNB. O Presidente aproveitou a ocasião para informar
aos tecnicos concursantes sobre a Associação.

Mas Francisco e Antônio participam de outras Asso
ciações de classe. Antônio faz parte da Associação de Veteri
narios. Francisco participa ativamente da Associação de Aro
fessores do Estado do Ceara. Luiz, em Rondônia, e tambem um
participante at1vo da ATARON, Associação de Tecnicos AgricQ
las de Rondônia.

Como concebem os tecnicos a sua Associação? Uma
breve revisão das tarefas que eles consideram que a Associa
ção deve realizar, oferecera subsidios para responder essa
pergunta.

A tarefa que se coloca em primeiro lugar para a
Associação, e a regulamentação da profissão. Sebastião relata
que a UTAI, na sua epoca de maior atividade, mandou fazer ade
sivos plasticos reivindicando essa regulamentação. Agora, no
momento em que a Associação volta a nascer, o primeiro traba
lho e conseguir firmas de pollticos importantes para reivindi
car o tratamento da questão no Congresso. Todos consideram
que e ne ce s s à r i o fazer pressão para que a .profissão sej.a .re co
nhecida.

Uma se g u nda t a r e f a se r i a r e iv i nd ic.ar mel ho re s co n
dições de trabalho para os tecnicos. Luiz considera que esta
belecer um piso salarial e defendê-l0, e uma das ações mais
importantes da Associação de Tecnicos Agricolas. Embora falan
do da Associação de Veterinarios, Antônio salienta tambem a
importância dessa tarefa:

"Com relação a luta pelo emprego, por uma maior
participaoão da categoria em algumas empresas, eu



acho que o papel da Associação e muito fraco, Nós
estamos perdendo muito campo de ação pela falta de
luta dos dirigentes de nossas entidades de classe~

João se lamenta da falta de resposta dos tecnicos
quando sao convocados para discutir os programas das Associa
ções de classe, A desorganização da classe e para ele a causa
de que as empresas tomem medidas arbitrárias, que prejudijquem
os tecnicos, A Associação, sem apoio dos proprios tecnicos,
não tem forças para se posicionar diante dessas medidas.João
comenta que a ASSEMA tambem não se posicionou nunca ainda em
defesa dos interesses dos tecnicos.

Uma terceira tarefa mencionada pelos tecnicos en
trevistados, se relaciona com a estruturação da própria Asso
ciação; aprovar estatutos, fundar novos nucleos, construiruma
sede, organizar os arquivos, abrir um escritorio em Fortalez~
dar uma carteira de identificação para os associados, etc.

A P r e s ta ç ã o d e a 1g uns se r v i ç o s a o s as so c i ados cons
tituiria a quarta tarefa mencionada para a Associação,Antônio
ressalta o fato da Associação de Veterinária oferecer uma se
rie de cursos pa~a os associados e propõe que a Associação de
Tecnicos Agrlcolastenha tambem uma polltica de capacitação.P~
dro menciona a possibilidade da Associação oferecer assisten
cia medica e dentãria, ou ainda conceder emprestimos para os
tecnicos, De fato, as Associações de Funcionãrios assumem es
sas tarefas, mas apenas conseguem atender ao pessoal sediado
na Capital e arredores,

50 não mencionou espontaneamente uma quinta tare
fa da Associação: apoiar os interes~s dos tecnicos e dos pr~
prios trabalhadores rurais com relação -às -pollticas agrãrias,
oferecer respaldo para possibilitar um compromisso maior dos
tecnicos com esses interesses. A Associação de classes dos
tecnicos agrlcolas, segundo João, deveria apoiar os processos
de organi~ação dos trabalhadores rurais.

Sebastião, que tinha uma participação mais ativa
na Associação, foi consultado especialmente sobre a possibil~



dade desta tarefa, e relatou o seguinte:
"Nós jã falamos disso com o presidente da Associa
ç ã o, e p o r in c r I v e 1 que p a re ç a, e 1e d i s se: 11 Ra paz,
i s so a I é uma b r ig a que a g e nt e na o d e v e sem e t e r ".
AI ele começou a argumentar com argumentos que não
me convenceram. Eu acho que a nossa associação, a
classe, deve posicionar-se e lutar um pouco ta~
bem pelos direitos dos agricultores. Mas, depois
dessa conversa aI, eu não tive mais contato com o
presidente, não foi posslvel tambem discutir em
reunião o assunto. Mas e pensamento da classe dis
cutir tambem esse assunto e tentar tomar um rumo
co m r e 1 a çã o a is so a I, ã s. : a b e r r a ç õe s que e s tão
acontecendo em matéria de polltica agrIcola ... I~
so aI e só um pensamento da gente agora, mas an
tes ninguém pensou nisso ..• Nós ainda não t Tn h amo s
despertado para a coisa, não."
Foi difIcil conseguir que Sebastião chegasse a

compreender a pergunta. As suas primeiras respostas voltavam
ao assunto do regulamento profissional e da competição com os
agrônomos como pontos centrais do'que ele entendia por "poli.
tica agricola" em relação com a Associação. Colocou-se para
ele refletir a relação posslvel entre as pollticas agrãrias e
agricolas do Governo e o mercado de trabalho para a categ~
ria. Jã nos ultimos momentos da entrevista, Sebastião colocou
o probl ema da fa 1 ta de respa 1 do dos t e c n i cos e medo de p e rid e r
o emprego como a causa pela qual não se tomavam posições dia~
te dos problemas politicos, inclusive das pollticas estrita
mente relacionados com a esfera de ação profissional do tecni
co:

"Tanto a Associação como os Nucleos, eles nao se
posiconam a respeito de determinadas questõe~ por
que parece que uma voz fala lã;, no subconsciente
de cada um: "Rapaz, ninguém é regulamentado, quem
é que vai responder por nós se a gente tomar um
posicionamento desses?" Jã existe o medo no sub



consciente ~e cada um desses t~cnicos. Eles dizem
assim: "Rapaz., n i nç uàm pode se posicionar, porque
a outra classe tem Sindicato, e nós?" As vezes, v~- -ce ve a coisa, quer tomar o seu posicionamento,mas
aI você pensa: E na hora da revirav~lta, quem es
tã com a gente aqui? Só a gente mesmo?"
Em resumo, o papel da Associação e para os tecni

cos predominantemente, pelo menos ate agora, a defesa dos in
teresses "corporativos" da profissão. Ainda não se pensa na
organização como um instrumento da classe para interferir nas
pollticas especificamente relacionadas com o contexto da ação
profissional dos tecnicos agrlcolas. Falta ainda descobrir o
elo q~e liga o trabalho do tecnico-às pollticas que formulam
e implementam para o setor primãrio, desvelar a dimensão poli
tica da profissão.



A GUISA DE CONCLUsAO

De fato, o presente trabalho nao pretende chegar a
conclusões, mas abrir um debate. Nas primeiras pãginas, re
fletindo sobre os estudos que analisam a vinculação de edu
cação e trabalho, rejeitou-se a perspectiva de oferecer sub
sldios para uma melhoria do currIculo. Essa melhoria não p~
derã acontecer senão como resultado de uma discussão dos tec
nicos agrIcolas e dos educadores sobre a prãtica professio
nal dos egressos no Brasil, e mais especificamente, no Nor
deste do Brasi 1, hoje.

DaI que não faça sentido enunciar uma serie de con
clusões que orientem os executivos do sistema educacional
na tomada de decisões a respeito da formação dos tecnicos
agrIcolas. Não teria nenhuma utilidade chegar a concluir
que devem agregar-se aos currIculos disciplinas como Soci~
logia ou Economia Rural - Economia Polltica da Agropecuãria
e não tecnicismos econômicos. O que interessa é o conteudo
das discussões sobre a situação social - econômica,polltica
e cultural - dos agricultores do Nordeste, e esse conteudo
não muda por decreto, por decisão dos administradores do sis
tema educativo.

Uma refle~ão-de um-dos técnicos eDtre~istados ajud~
-ra a compreender melhor o enfoque deste estudo:

liA escola não teve quase nenhuma contribuição ne~
sa formação que a gente poderia chamar de polltica,
mas de maneira alguma. Ela é uma escola fiel ao si~
tema e uma questão dessas jamais seria discutida al
... sã se houvesse pessoas-serias, preocupadas com
a p o lf t i c a , pois mesmo em uma instituição do existem
pessoas comprometidas realmente com os camponeses .
Mas, no contexto geral, a escola em si não teve ne



nhuma participação nessa minha formação polltica, o
que me ajudou mesmo foi a convivência com os agricu.l
tores ... 1I (João, extensionista).
Assim, este estudo estã dirigido a essas pessoas IICO!!!

prometidas realmente com os c arnp o ne s e s :", às que João se refe
re, e visa contribuir para um debate em torno da formação e
da profissão do tecnico agrlcola. São essas pessoas, no dia
-a-dia de sua prática educativa, as que podem ir construin
do uma pedagogia alternativa, esboçando a imagem de um novo
p ro fi s s io na 1 .

Evidentemente, tenta-se tambem abrir um campo para
a realização de outros estudos similares. De uma parte, co~
sidera-se necessário começar a utilizar um enfoque mais in
tegral das relações educação-trabalho, que não escamoteiem
a dimensão po li t i c a da inserção dos t é c n ic o s no "mundo do tra
balho". Por outra parte, procura-se mostrar que algumas ques
tões só poderão ser respondidas desde uma determinada per~
pectiva metodológica. O modo de se colocar o sujeito diante
da realidade permite a formulação de perguntas que não seri
am posslveis a partir de outras opções teóricas básicas - 0E.
ções teóricas que têm elas mesmas uma dimensão polltica.

Porem, tratando-se de um estudo exploratório, deve
ter, com certeza, várias limitações. E preciso não esquecer
pelo menos as seguintes:

. Trabalha-se apenas com os dados de uma turma de
egressos. Essa limitação surge da própria caract!
rlstica do estudo como trabalho individual de dis
sertação para obter o grau de_mestre. Não era po~
slvel, em conseqUência, abr.anger várias turmas de
egressos. Seri a conveni ente repeti r o trabalho com
outras turmas de concludentes do ensino agrlcola,
incorporando tambem os egressos dos colegios par-
ticulares, para confrontar os resultados das ana
lises e aprofundar os debates posteriores.
Os que fazem o ensino agrlcola e os tecnicos não
participaram como sujeitos na pesquisa. Novamente



essa limitação origina-se na caracter;stica pró-
pria de uma tese de mestrado. Mas, as reflexões e
resultados' provisórios deste estudo, assim como a
sua proposta metodolãgica, poderão ser uteis para
o planejamento de pesquisas participativas. Esse
e o caminho para gerar uma permanente reformulação
das estrategias e prãticas educativas.Não e possi
vel aceitar que os curr;culos continuem sendo ela
borados a partir do que umas poucas pessoas com
poder acham que e o que deve ser. Porem, uma pr~
posta de participação não implica necessariamente
que se atue de maneira improvisada e não cient;fi
ca. A tecnologia não e apenas dos tecnocratas, e
necessãrio valorizã-la e apoderar-se dela como ins
trumento para transformar a realidade .

. Os cinco anos de vida profissional da turma que
constitui a população deste estudo foram marcados
pela seca. Algumas pessoas podem considerar os r~
sultados do trabalho como invãlidos~ argumentando
que os egressos de 1978 vivenciaram uma situação
"excepcional" - a longa estiagem que assolou o No.!:.
deste nos ultimos cinco anos -, o que faz com que
a sua história profissional seja diferente da hJ~
tória de outros tecnicos. Porem, para concordar
com essa posição, seria necessãrio aceitar que a
seca e um fenômeno excepcional no Nordeste e que
os t e cn í co s a qr f c o las na região ..d e v em is e r formados
para trabalhar sã nos anos de chuvas normais, ·0
que e uma afirmação muito discut;vel.

Os resultados mostram que a maior parte dos tecnicos
agr;colas trabalham em programas de assistência aos agricul
tores, que em geral não provêm de fam;lias de camponeses e
que a sua consciência pol;tica estã ainda pouco desenvolvi
da. Porem, não se pode esperar que, pela sua origem de cla~
se, uma maior clareza pol;tica implique necessariamente em
assumir a defesa dos interesses dos trabalhadores rurais.ls
so sera poss;vel apenas como uma opção consciente, como uma



tomada de posição em favor das maiorias.
A reflexão final de um dos egressos, depois de uma

longa entrevista que foi mais um dialogo aberto sobre o seu
trabalho como professor no colegio agricola, enuncia com cl~
reza o que poderia ser um programa de ação para esse tecni
co comprometido com interesses dos camponeses:

liA gente esta agora mais conscientizada e e necessa
rio começar a discutir esses problemas em classe.E~
sinar agricultura não e sã ensinar a plantar. A ge~
te tem que ensinar tambem o problema social da agri
cultura e tudo isso ai, porque o aluno e filho de
a g r ic u 1to r e tal vez ,q ua n d o e 1e vo 1t a r p a r a a roça do
pai ,tenha condições de lutar para melhorar a sua si
tuaçãoll.
Um tecnico que domine as dimensões politicas do seu

trabalho e não seja apenas dominado por elas, que ponha sua
pratica a serviço dos camponeses, que procure localizar as
margens possiveis de ação nas instituições e as utilize p~
ra apoiar a organização dos trabalhadores, que procure fazer
com que sua associação de classe seja instrumento para inte~
ferir na formulação de politicas no setor que respondam aos
interesses dos pequenos agricultores: esse seria um tecnico
comprometido com as maiorias.

E isso não depende apenas de incorporar novas disci
plinas ao curriculo. Ainda mais, pode-se ate pensar que in
corporar disciplinas especificas para discutir a situação
social dos agricultores não seja finalmente mais do que uma
nova armadilha. Que seria senão recortar um espaço pequeno
do curriculo dentro do qual seja valido falar dos problemas
sociais da agricultura, se o acumulo de definições preVlas
da tempo para chegar a falar dos problemas concretos? A cri
ação desse espaço fechado não possibilita, ao mesmo tempo,
que se continue ensinando a tecnologia sem atender a suas di
mensões politicas,econõmicas e culturais? r a pratica mesma
do ensino agricola o que deve mudar e para isso e preciso
pensar em uma pratica profissional alternativa.



REFERfNCIAS BIBlIOGRAFICAS

A AN~LISE econômico-social da Enclclica Sobre o Trabalho.Ca
derno do CEAS. Salvador, (80):54-63, jul./ago. 1982.

ANDRt, Mart. Elisa Dalmazo Afonso de. Texto, contextos e si..9.
nificados; algumas questôes na analise de dados qualita
tivos. Cadernos de Pesquisa. são Paulo, (45):66-71,maio
1983.

. Estudo de caso; seu potencial na educação. ~-------
dernos de Pesquisa, São Paulo, (19):51-54, maio 1984.

ALMEIDA, Jose. Industrialização e emprego no Brasil. Rio de
Janeiro, IPEA/INPES, 1974.

ALTVATER, Elmar. La calificaciôn de los recursos humanos y

la complejidade del trabajo; comentarios al problema de
la reducciôn. In: LABARCA, Guillermo, com. Economia Po
lltica de la educaciôn. Mexico, Nueva Imagem, 1980. p.
191-248.

ANTUNIASI, Maria Helena Rocha. Trabalhador infantil e esco-
larização no meio rural. Rio de Janeiro, Zahar, 1983.

ARROYO, Miguel G. Educação para novas relações de trabalho
no campo. In: BRASIL. Ministerio da Educação e Cultura.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
Anais do Seminario Educação no Meio Rural; Ipu, RS, 19
a 4 de junho de 1982. Brasllia, MEC/INEP, 1983. p.15-20.

BAGOLINI, Luigi. O trabalho na democracia; filosofia do tra
balho. Brasllia, UnB, 1981.

BARAN, Paul A. La economia polltica del crescimiento. 2.ed.
M-exico, Fondo de Cultura Econômica, 1975.

BISCHOFF, J. et alii. Trabajo productivo e improductivo.In:
LABARCA, Guillermo, comp. Economia Polltica de la Educa



ciõn. Mexico, Nueva Imagem, 1980. p.249-281.
OS BISPOS do Nordeste sobre a seca. Cadernos do CEAS. Salva

dor, (79):36-38, maio/jun. 1982.
BORDENAVE, Juan Diaz. Bases pedagõgicas para o curriculo

dos colegios agricolas de nivel medio. s.n.t. (xerox)
. El papel de las Instituciones de educaciõn--------------agricola formado en el proceso de desarrollo rural lati

no-americano. s.n.t. (xerox)
BLEGER, Jose. Temas de psicologia. (Entrevista y grupos).B~

enos Aires, Nueva Visiõn, 1974.
BRASIL. Ministerio da Educação e Cultura. Minuta de exposi

ção de motivos do Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cul-
tura ao Exmo. Sr. Presidente da Republica sobre o Proj~
to de alteração da Lei 5682/71. s.n.t. (xerox)

· Centro Nacional de Aperfeiçoamento do Pessoal para------
a Formação Profissional - CENAFOR. Divisão de Pesquisa
e Desenvolvimento. Algumas considerações relacionadas ã
questão da relação educação-trabalho. São Paulo, MEC/CE
NAFOR, s.d.

· Educação e mercado de trabalho; texto para uso em--~--
Seminário de estudos de Grupo de Reorganização do Ensi-
no de 29 Grau da Secretaria de Educação do Estado do Ce
ará. Fortaleza, MEC/CENADOR, 1983.

· Serviço de Pesquisa. A escola agricola como Centro------
de Desenvolvimento Rural; problemas e perspectivas. São
Paulo, MEC/CENADOR, 1981.

· Coordenação Nacional de Ensino Agropecuário. Cadas------
tro das escolas de 29 grau - ~rea primária. Brasilia, -
MEC, 1983.

· A COAGRI; seu trabalho, perspectivas e linhas de a-------
ção. Brasilia, MEC, 1982 (xerox).

· Educação agricola 29 grau; linhas norteadoras. Bra-------
silia, MEC, 1983.



· Normas de funcionamento de uma escola agrotecnica fe------
deral. Brasllia, MEC, 1983.

· Programa de ensino agrlcola 1981-85. Brasllia, MEC,------
1981. (xerox)

· Relatõrio Geral 1982. Brasllia, MEC, 1982.------

· O tecnico em agropecuãria e o mercado de------
VI Encontro Nacional de Diretores e Tecnicos
lecimentos de Ensino Agropecuãrio. Brasllia,

trabalho;
de Estabe-
MEC, 1979.

· Departamento de Ensino Medio. Plano de desenvolvi -------
mento do ensino agrlcola de 29 grau. Brasllia,MEC,1973.

: Secretaria de Ensino de 19 e 29 graus. Setor Primã------
rio. Brasllia, MEC, 1981. (xerox)

BRAUERMAN, Harry. Trabajo y capital monopolista; la degrad~
ciõn del trabajo en el siglo xx. Mexico, Nuestro Tiempo,
1980.

BRIONES, Guillermo. Segmentaciõn y heterogeneidad educativa
en mercados laborales urbanos; el caso del Gran Santia-
go. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Me
xico, ~(4):11-28, Cuarto Trimestre, 1982 .

. Mercados de trabajo y educaciõn-------
una economia neo-liberal; el caso de
Santiago, PIIE, 1982 (mimeografado).

universitaria en
Chile, 1976-1981 .

BURSZIYN, Marcel. O poder dos donos; planejamento e cliente
lismo no nordeste. Petrõpolis, Vozes/CNPq, 1984.

CARDOSO, Fernando Henrique. Autoritarismo e democratização.
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975 .

. As classes nas sociedades capitalistas contemporã--------
neas; notas preliminares. Revista de Economia Polltica,
São Paulo, 2/1(5):5.28, jan/mar 1982.

CARNEIRO, Ricardo. Relações de produção e emprego na agricul
tura do nordeste. Revista de Economia Polltica, São Pau
10, 2/1(5):123-138, jan/mar 1982.

CARVALHO, Rejane Vasconcelos Accioly. Peuqenos produtores no



Cearã; a mobilização em torno dos IIdireitosll
• Cadernos

do CEAS, Salvador,(86):37-47, jul/ago 1983.
CEAR~. Comissão Estadual de Planejamento Agricola-CEPA. Se-

minãrio A questão agrãria e a pequena produção no Esta-
do do Cearão Fortaleza, CEPA-CE, 1982.

· Projeto de desenvolvimento .rural integrado do Cearão---
Diagnosticos; aspectos sacio-econômicos. Fortaleza,CEPA
-CE, 1979.

· Projeto de desenvolvimento rural integrado do Cearã;---
educação. Fortaleza, CEPA, 1979.

· Coordenadoria de Planejamento. Estudo do impacto de---
extensão rural no PDRI da Ibiapaba. Fortaleza, s.ed.,
1982. (xerox)

· Secretaria de Educação. Catãlogo de habilitações do---
29 grau. Fortaleza. Centro de Informações-CEDIN, 1981.

___ o Convênio 97/78; Termo aditivo, celebrado entre a C~
ordenação Nacional do Ensino Agropecuãrio-COAGRI e a S~
cretaria da Educação do Estado do Cearã, em Brasilia,DF,
aos 21 de julho de 1978. s.n.t. (mimeografado).

___ o Convênio 01/80; Extrato, celebrado entre a Coorden~
çao Nacional do Ensino Agropecuãrio-COAGRI e a Secreta
ria da Educação do Estado do Cearã, em Bras~lia,DF, aos
2 3 de j ane iro de 1980. s. n .t. (mim e o g ra fa.do )

. Sinopse do ensino de 29 grau - 1979. Centro de Infor---
mações-CEDIN, 1981 .

. Sinopse do ensino de 29 grau - 1980. Fortaleza, Cen---
tro de Informações-CEDIN, 1982.

___ o Quadro de identificação da programação do Ensino A-
gricola - 1980. s.n.t. (mimeografado)

___ o Departamento de Ensino. Unidades de produção agrope
cuãrias. ·s.n.t. (mimeografado) •..

___ o I Seminãrio sobre Ensino Agricola. Fortaleza, s.ed.,
1980. (mimeografado)



· Estrutura organizaciona1 dos Co1egios' Agrlco1as da---
Rede Estadual. Fortaleza, s.ed., 1980.

· Financiamento de programas agropecuãrios dos Co1egi---
os Agrlco1as da rede estadual. Fortaleza, s.ed., 1980 •
(mimeografado)

· Coordenação de Ensino do 29 Grau. Unidades de produ---
ção agropecuãrias. Fortaleza, s.ed., 1982.

· Secretari a de Educação. Departamento de Ensino / De----
partamento de Apoio Tecnico. Diretrizes e normas do en-
sino do 19 grau e do 29 grau; 1982-1983. Fortaleza, s.
ed., 1982.

___ o Secretaria de Educação. Departamento de Apoio Tecni
cO. Coordenação de Estudos e Pesquisas. Situação atual
do ensino agrlco1a estadual. Fortaleza, s.ed., 1980 (mi
meografado)

· Secretaria de Planejamento e Coordenação. Coordenado---
ria de Informações para o Planejamento. Anã1ise conjun-
tura1 da economia cearense. Fortaleza, s.ed., 1980.

CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTICACION Y DOCUMENTACION SOBRE
FORMACION PROFESIONAL. CINTERFOR. Reunion Tecnica sobre
determinaciôn de necesidades de formaciôn profesiona1 .
Montevideo, CINTERFOR-OIT, 1981.

CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONDMICO Y SOCI
AL-CEPADES. Paraguay: educaciôn tecnica agropecuãria e
inserciôn en e1 sistema ocupaciona1 y educativo. Asun-
cion, CEPADES, 1981.

CHONCHOL, Jacques. A reforma agrãria e o desenvolvimento r~
ra1 como estrategia de uma nova ordem econômica interna
ciona1. Cadernos do CEAS, Sa1vador,(85):7-13,maio/jun ,
1983.

COELHO, Jorge. O mito da ãgua. Fortaleza, s.ed., s.d. (xerox).
COMISSAo ECONÔMICA PARA A AMERICA LATINA-CEPAL. Desenvolvi

mento econômico e educação; perspectivas. In. PEREIRA,
Luiz, org. Desenvolvimento, trabalho e educação. 2. ed.



Rio de Janeiro, Zahar, 1974. p.64-79.
CONFERtNCIA sobre educação e desenvolvimento econômico e so

cial na America Latina - Santiago de Chile, 1962;concl~
soes e recomendações. In: PEREIRA, Luiz, org. Desenvol
vimento, trabalho e educação, 2. ed., Rio de Janeiro,Z~
har, 1974. p.217-254.

CORUAL~N, Grazziella. Educaciõn tecnica de nivel medio y mer
cado de trabajo; informe profesional. Asunciõn, Centro Paraguayo
de Estudios Sociologicos, 1979. (mimeografado)

. Empleadoresy la oferta de tecnicos de nivel medio.------
Revista Paraguaya de Sociologia, Assunciõn, 16(45):57 -
79, mayo/ago. 1979.

COSSIO, Carlos. La educaciõn agrícola en Bollvia. Lima,IICA
/OEA, 1971.

COUTINHO, Adriana Amelia Pinto. Funções, tarefas e competên
cias da escola para a formação do tecnico-agrlcola do 29
grau; em enfoque organizacional contingente. Rio de Ja-
neiro, UFRJ, 1982.

CUNHA, Luiz Antonio C.R. Polltica educacional no Brasil; a
profissionalização no ensino medio. 2.ed., Rio de Janei
ro, Eldorado, 1977.

DAL-ROSSO, Sadi & SALIM, Celso A. Pequena produção e custos
de reprodução da força de trabalho: Crltica e hipõteses
alternativas. Brasllia, UnB, Instituto de Ciências Huma
nas. Departamento de Ciências Sociais, 1980. (mimeogra-
fado).

DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri & LANG, Alice Beatrizda Sil
va Gordo. Educando para o trabalho: famllia e escola co
mo agências educadoras. In: BRASIL. Ministerio da Educa
ção e Cultura. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais. Anais do Seminário Educação no Meio Rural.
Ipu, RS, 19 a 4 de junho de 1982. Brasllia, MEC/INEP, -
1983. p. 196-209.

DEMO, Pedro. Duvidas sobre profissionalização. Brasllia, s.



ed., 1981. (mimeografado).
DURKHEIM, Emile. A educação como processo socializador; fu~

ção diferenciadora. In: PEREIR~, Luiz & FORACCHI, Mari~
la M. Educação e Sociedade. 8.ed. são Paulo, Nacional,
1971. p.34-48.

LA EDUCACIaN por el trabajo. Cuadernos de Pedagogia, Barce-
lona, (43/44):40-41, 1978.

EMPRESA DE ASSISTENCIA TtCNICA E EXTENSAO RURAL,CE-EMATERCE.
Extensão rural - 30 anos a serviço do homem e da terra,
a verdade histõrica de 30 anos de extensão rural. Forta
leza, EMATERCE, 1984.

ESTEVA, Gustavo. La balalla en el Mexico rural. Mexico, Si
glo XXI, 1980.

EZPELETA, Justa. Notas sobre investigaciõn párticipante y
construcciõn teorica; Conferência realizada no Seminãrio
Nacional de Pesquisa Participativa promovido pelo INEP
no periodo de 14 a 16 de março de 1984. s.n.t. (xerox)

• e ROCKWELL, Elsie. Proyecto La prãctica docente en----
primaria y su contexto institucional y social. Mexico,
Centro de Investigaciõn y de Estudios Avançados del Ins
tituto Politecnico Nacional, 1980. (mimeografado)

FERREIRA, Assuero. O nordeste brasileiro, contraponto inaca
bado da acumulação? Revista de Economia Politica, São
Paulo, 1(3):71-87, jul/set 1983.

FERREIRA, Solange Carneiro Molinaro. Texto e contexto das
leis orgânicas dos ensinos industrial, comercial e agrl
cola: 1942-1946. Rio de Janeiro, FGV/IESAE, 1980 (xerox).

FERRETI, Celso. fonsiderações crlticas a respeito da Orien-
tação Vocacional. Educação e Sociedade, são Paulo,4(10)
:89-105, set. 1981.

FINKEL, Sara. El "capital humano"; concepto ideolõgico. In:
LABARCA, Guillermo. La educaciõn burguesa. Mexico,Nueva
Imagem, 1977. p. 263-299.



. La clase media como beneficiaria de la expansion---
del sistema educacional argentino, 1880-1930.In: LABAR
CA, Guillermo. La educaci6ri burguesa. M~xico, Nueva
Imagem, 1977. p.93-136.

FLOOD, Carlos & TOBIN, Ana. Escuela rural productiva; ele-
mentos para la formulaciôn de modelos en la Republica
Argentina. Buenos Aires, Centro de Investigaciones Edu
cativas, 1978.

FOXLEY, Alejandro & MONOZ, Oscar. Pollticas de empleo en eco
nomips heterogeneas. Revista Paraguaya de Sociologia.
Asunciôn, l.i(38):81-100, enero/abril, 1977.

FREIRE, Paulo. Extensão da comunicação? 6. ed. Rio deJanei
ro, Paz e Terra, 1982.

FUNDAÇAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATTsTICA -
IBGE. Censo demogrãfico-Cearã. Rio de Janeiro,IBGE,,1973
(Recenseamento geral do Brasil, 1970. S~rie Regional,
v.l, T. 7).

· Censo demogrãfico; dados gerais, migração, ins-----
trução, fecundidade, mortalidade. Rio de Janeiro,IBGE,
1982. (Recenseamento geral do Brasil, 1980, Cearã, n9
9, v. 1, T.4).

· Censo demogrãfico; mão-de-obra. Rio de Janeiro,-----
IBGE, 1983. (Recenseamento geral do Brasil ,1980,Cearã,
n9 9, v. 1, T.5).

· Censo agropecuãrio - Cearão Rio de Janeiro, IG-----
GE, 1979. (Censos Econômicos, 1975. Serie Regional, v.
1, T.7).

· Censo agropecuãrio - Cearão Rio de Janeiro, IB-----
GE, 1983. (Censos Econômicos, 1975. S~rie Regional, v.
1,T.7).

FUNDAÇAO MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇAO. Terminolo
gia e conceituação em ãrea de formação profissional;um
ensaio de dicionarização. Rio de Janeiro, MOBRAL,1978.

FUNES, Santiago. La gestion campesina en e1 desarrollo ru-



ralo Mexico, s.ed., 1979. (mimeografado)
FURTADO, Celso. O nordeste; reflexões sobre uma politica

alternativa de desenvolvimento. Fortaleza,Imprensa Uni
versitãri da UFC, 1984.

GADOTTI, Moacir. Concepção dialetica da educação;um estudo
introdutõrio. São Paulo, CortezjAutores Associados,
1983.

GALLART, Maria Antonia. La articulaciõn entre la educaciõn
formal y el trabajo en los tecnicos de nivel medio en
la industria de la construccion de Buenos Aires. Revis
ta Paraguaya de Sociologia. Asunciõn, ~(55):69-94,set
jdic. 1982.

GALVAN, Cesare Giuseppe. r possivel uma economia da educa
ção? Educação e Sociedade, São Paulo, l(2):166-176,jan

1979.
GASTIAZORO, Eugenio. Lexico de Economia. Buenos Aires, Cen

tro Editor de America Latina, 1978.
GELPI, Ettore. Pour une nouvelle relation entre travail et

education. Quebec, s.ed., 1977. (mimeografado)
GINTIS, Herbert. Educaciõn, tecnologia y caracteristicas de

la productividad del trabajador. In: BIASUTTO, Carlos,
comp. Educaciõn y clase obrera. Mexico, Nueva Imagen ,
1978. p.53-77.

GODOFREDO JUNIOR, Oscar Lamounier. Palestra proferida na
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados,
no dia 10 de março de 1982. Brasilia, s.ed., 1982 (xe-
po x ) •

GOLDMAN, Lucien. Ciências humanas e filosofia; que e a So-
ciologia? Rio de Janeiro, Difel, 1978.

GOMEZ CAMPO, Victor Manuel. Educaciõn Superior, mercado de
trabajo y practica profesional; analisis comparativi de
diversos estudios en Mexico. Revista Latinoamericana de
estudios educativos, Mexico, ~(3):57-84, Tercer Tri-
mestre, 1982.



· Relaciones entre tecnologia. divisiõn del trabajo y---
calificaciõn ocupacional; implicaciones para la forma -
ciõn profesional. Revista Latinoamericana de Estudios
Educativos. Mexico, ~(2):81-95, Segundo Trimestre,1982.

GONZALEZ, Luis Eduardo & MAGENDIO. Abraham. Analisis de la
e d uc a c iõ n me d ia te c n ic0- p ro fe s io na 1. S a n t i a go ,P IIE, 1982.

GRUBB, Norton W & LAIERSON, Marvin. Continuidad y falacia
en la educaciõn profesional. In: BIASUTTO. Carlos. Edu
caciõn y clase obrera. Mexico, Nueva Imagen. 1978.p.19-
51.

HARBISON, Frederick. Mão-de-obra e desenvolvimento econômi-
co; problemas e estrategia. In: PEREIRA, Luiz, org. ~-
senvolvimento. trabalho e educação. 2. ed. Rio de Janei
ro, Zahar, 1974. p.151-165.

HARNECKER. Marta. Os conceitos elementares do materialismo
histõrico. 2. ed. são Paulo, Global. 1983.

HUISKEN. Freerk. Esboio de categorias marxistas que pueden
contribuir a la critica de la economia burguesa de .la
calificaciõn. In: LABARCA. Guiller, comp. Economia po-
litica de la educaciõn. Mexico. Nueva Imagen, 1980. p.
165-190.

IMAI, Jose Luis. El "t e c n i c o " y algunos sistemas p o lIt i c o s
latinoamericanos. Revista Paraguaya de Sociologia, 10
(26):49-64, enero/abril, 1973.

INFORMATIVO. Brasilia, n. 5/6, 1983. (MEC/INEP).
INSTITUT CANADIEN D'EDUCATION DES ADULT-ICEA. Ou travail et

ses impliacations sur l'education. Quebec, s.ed., 1978.
(mimeografado)

JELIN, Elizabeth. El tiempo biografico y el cambio histõri-'
co; reflexiones sobre el uso de historias de vida a pa!
tir de la experiencia de Monterrey. Revista Paraguaya do
So c io 1o 9 ia , As unc iõ n , 14 (38): 181 - 1 94, e n e ro / a b r i 1 ,1977.

KERLINGER, Fred. Pesquisa a t ra vé s de "Su rv ey '", tradução do
CENADOR. In: . Foundations of Behavioral Research.
New York, Holt. Rinehart and Winston, 1964. p.392-408.



KOSIK, Kare1. Dia1~tica do concreto. 2 .. ed. Rio de Janeiro,
Paz e Terra, 1976.

LABARCA, Gui11ermo. P1anificaciõn de recursos humanos: T~c-
nica o ideologia? In: . La educaciõn burguesa.
M~xico, Nueva Imagen, 1977. p.239-261.

LABARCA, Gui11ermo, com. Economia po11tica de 1a educaciõn.
M~xico, Nueva Imagen, 1980.

LATAPI, Pab10. Profesiones y sociedad: un marco teorico pa-
ra su estudio. Revista Latinoamericana de Estudios Edu-
cativos. M~xico, ~(4):59-74, Cuarto Trimestre, 1982.

LE NY, Jean-François. Materialismo e Psicologia Social. In:
ALTHUSSER, Louis et a1ii. Dia1etica e Ciências Sociais.
Rio de Janeiro, Zahar, 1967. p.121-150.

LEWIN, Helena. Capitalismo e planejamento regional: algumas
considerações sobre o caso brasileiro. s.n.t. (xerox).

L IMA, A nto n io Pire s. As d ua s pa ne 1as. Fo rtal e z a, s. e d. ,1980.
LIMA, Pedro Jorge Ferreira et a1ii. Sistemas de comercia1i-

zacção agrlco1a e formação de renda nas pequenas unida-
des de produção. Fortaleza, s.ed., 1978. (xerox)

LORING, Ruth Paradise. Socia1izaciõn para e1 trabajo: 1a in
teracciõn maestro-a1umnos en 1a escue1a primaria. Mexl
co, Instituto Po1it~cnico Nacional, Centro de Investig~
ciones y de Estudios Avanzados, 1979. (Tesis para obte-
ner e1 grado de Maestria en Ciencias, especia1idad Edu-
caciõn).

MACHADO, Lucl1ia R. de Souza. Educação e divisão social do
trabalho; contribuição para o estudo do ensino tecnico
industrial brasileiro. São Paulo, Cortez/Autores Associ
ados, 1982.

MADURO, C~lia Pereira; FONSECA, Marl1ia; GODOFREDO, Oscar
Lamounier. Atuação da COAGRI para o desenvolvimento do
ensino no setor primãrio da economia, 1979. Separata de
Educação, Brasl1ia, ~(31):49-64,ju1/set 1979.



MAGENDZO, Abraham & GONIALEZ, Luis Eduardo. Estudios de ca-
sos sobre aplicaciõn de la recomendaciõn revisada de la
UNESCO relativa a la educaciõn tecnica y profesional.Sa~
tiago, UNESCO-OREALC, 1982. (mimeografado).

MANACORDA, Mario Aliguiero. Para una interpretaciõn histõri
ca de la Pedagogia Socialista. Cuadernos de Pedagogia,
Barcelona, (43/44):21-27, 1978.

MARTINS, Jose de Souza. A valorização da escola e do traba-
lho no meio rural. In: WERTHEIN, Jorge & BORDENAVE,Juan
Diaz. Educação rural no terceiro mundo. Rio de Janeiro,
Paz e Terra, 1981. p. 249-270.

MARX, Karl. El capital. Libro Primero; el proceso de produ~
ciõn del capital. 7 ed. Mexico, Siglo XXI, 1978.

___________ . Para a critica da economia politica; salário,pr~
ço e lucro. O rendimento e suas fontes; a economia vul-
gar. são Paulo, Abril Cultural, 1982. (Os economistas).

MtNDEZ, Maria Julia. Las cooperativas agrárias de producciõn
y las parcelaciones; situaciõn actual y perspectivas.ln:
EGUREN, Fernando, ed. Situaciõn actual y perspectivas
del problema agraria en el Peru-Lima, DESCO, 1982.p.95-
136.

MOREAU, Altenides Caldeira. O emprego de mão-de-obra tecni-
co-agricola na região cacaueira do Estado da Bahia. Rio
de Janeiro, FGV/IESAE, 1980. (xerox)

MOREIRA, Roberto Jose. A pequena produção e a composição or
gânica do capital. Revista de Economia Politica,São Pau
10, l(3):41-55, jul/set 1981.

MOTTA, Fernando C. Prestes. As organizações burocráticas e
a sociedade. Educação e Sociedade. São Paulo, 1(4): 63-
78, sete 1979.

MOVIMENTO SINDICAL DE TRABALHADORES RURAIS. 111 Encontro Re
gional sobre a problemática da seca. Cadernos do CEAS ,
Salvador, (88):40-47, nov/dez. 1983.

MUCCHIELLI, Roger. O questionário na pesquisa psicossocial.



São Paulo, Martins Fontes, 1978.
MUELLER, Charles C. Formulação de politicas agricolas. Re-

vista de Economia politica, São Paulo, 2/1(5):89-122
jan/mar 1982.

MULLER, Geraldo. Agricultura e industrialização do campo no
Brasil. Cadernos PUC, São Paulo, (12):15-19, mar. 1982.

MuNoz IZQUIERDO, Carlos & CASTILLAS MUNOZ, Maria de Lourdes.
Educaciõn Secundaria, desarrollo regional, tecnologias
de producciõn e mercados de trabajo. Revista Latinoame-
ricana de Estudios Educativos, Mexico, ~(2):7-44,Segu~
do Trimestre, 1982.

MYINT, Hla. Educação e desenvolvimento; um balanço teõrico.
In: PEREIRA, Luiz, org. Desenvolvimento, trabalho e edu
cação. Rio de Janeiro, Zahar, 1974. p. 130-145.

NASCIMENTO, Heliane Morais & TORRES, Ieda Mary de Araujo Li
ma. O trabalho das escolas agrotecnicas federais.ln:BR~
SIL. Ministerio da Educação e Cultura. Instituto Nacio
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais. Anais do Semi-
nário Educação no Meio Rural; Ijui, RS, 19 a 4 de junho
de 1982. Brasilia, MEC/INEP, 1983. p.1l4/l19.

NAGLE, Jorge. A reforma
e problemas. In:
tões da atualidade.

da escola de 19 e 29 graus;soluções
, org. Educação br a s i leire i q ue s

São Paulo, EDART, 1975. p.9-24.
NAKANO, Yoshiaki. A destruição da renda da terra e da taxa

de lucro na agricultura. Revista de Economia politica ,
São Paulo, l(3):3-16, jul/set 1981.

ORGANIZAÇAO DAS .COOPERATIVAS DO ESTADO DO CEAR~. Departame~
to de Educação e Comunicação. Encontro Estadual de Asso
ciados de Cooperativas. Fortaleza, OCEC, 1983. (mimeo -
grafado) .

. Encontro Regional de Associados de Cooperativas,----
Senador Pompeu, ~, 13/14 de março de 1984. Fortaleza,
OCEC, 1984. (mimeografado).

ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT. Formação pro-



fissiona1 e desenvolvimento econômico. In: PEREIRA,Luiz,
org. Desenvolvimento, trabalho e educação. 2.ed. Rio de
Janeiro, Zahar, 1974. p.166-193.

OLIVEIRA, Francisco de. A economia brasileira; crftica ã ra
zão dua1ista. Petrõpo1is, Vozes/CEBRAP, 1981 .

. Elegia para uma re(li)gião. Rio de Janeiro, Paz e----
Terra, 1977.

PALACIOS, Jesus. Cuien es ... P.P.B1onskij. Cuadernos de Pe-
dagogia. Barcelona, (41):37-38, mayo, 1978.

PARO, Vitor Henrique. Escola e formação profissional; um es
tudo sobre o sistema regular de ensino e a formação de
recursos humanos no Brasil. São Paulo, Cu1trix, 1983.

PATRICK, George F. A empirica1 study of education and agri-
cultural development in Easte~n Brazi1; Thesis submitted
to the Faculty of Purdue University, in partia1 fu1 fil}
ment of the requeriments for the degree of Doctor of Phi
losophy. s.l. s. ed., 1969. (mimeografado)

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O campesinato brasileiro;
ensaios sobre civilização e grupos rusticos no Brasil.
2. ed. Pe t rõ po 1is , Voz e s ,1 976 .

PICHON RIVItRE, Enrique. E1 proceso grupa1. Buenos Aires,N~
eva Visiõn, 1975.

POLETTO, Ivo. A CPT e a questão agrária. Cadernos do CEAS.
Salvador, (90):30-38, mar/abro 1984

POULANTIAS, Nicos. As classes sociais no capitalismo de ho-
je. Rio de Janeiro, Zahar, 1975.

RAMOS, Cesar Augusto. Tecnocracia e escola.Educação e Socie
dade, São Paulo, ~(5):108-122, jan. 1980.

RATTNER, Henrique. Planejamento da ciência para o desenvo1
vimento; comentário crftico. Educação e Sociedade, São
Paulo, 2((5):80-88, jan. 1980.

RIQUELME, Marcial Antonio. Educaciõn y empleo; una re1aciõn
cuestionable. Revista Paraguaya de Estudios Sociológicos,
Asunciõn, 12(53):85-104, enero-abri1, 1982.



RUGIU, Antonio Santoni. Utopia educativa y divisiõn del tr~
b aj o. In: B IAS UTTO, C a r 1os, c om p. E d uc a c iõ n y c 1a se obre
ra. México, Nueva Imagen, 1978. p.79-100.

SALM, cláudio Leopoldo. Escola e trabalho. São Paulo, Brasi
li e n se , 1980.

SALVATORE, Dominick. Microeconomia. São Paulo, McGraw-Hill
do Brasil, 1977.

SAMPAIO, Elny. Currlculo e destino do técnico em agropecua-
ria; estudo em um colégio. Caderno Omega, Recife, 2(1):
145-152, jul. 1978.

SANDRONI, Paulo. Questão agrária e campesinato; a "f un c io na
lidadell da pequena produção mercantil. São Paulo,Polis,
1980.

SAVIANI, Dermeval. Extensão universitária; uma abordagem nao
-extensionista. Educação e Sociedade. São Paulo, 3(8)
61-73, mar. 1981.

SCHIEFELBEIN, Ernesto & FARRELL, Joseph. Eight years of their
}ives; through schooling to the labor market in Chile.
Otawa, International Development Research Center,1982.

SCHULTZ, Theodore W. O capital humano. Rio de Janeiro,Zahar,
1973 •

. Valor econômico da educação. Rio de Janeiro,Zahar,----
1967 .

. Educação como investimento. In: PEREIRA, Luiz,org.----
Desenvolvimento, trabalho e educação. 2.ed., Rio de Ja-
neiro, Zahar, 1974. p. 100-110.

SEGRt, M.; TANGUY, L.; LORTIC, M.F. Una nueva ideologia de
1a educaciõn. In: LABARCA, Guillermo, comp. Economia po
11tica de la educaciõn. México, Nueva Imagen, 1980. p.
331-374.

SHANIN, Teodor. A definição do camponês: conceituações e de~
conceituações - o velho e o novo em uma discussão marxis
ta. Estudos CEBRAP (Trabalho e Dominação), são Paulo,
(26):41-80,1980.



SILVA, Jose Graziano da. O que e a questão agrãria. São Pau
10, Brasiliense, 1980.

et alii. Estrutura agrãria e produção de subsistên
cia na agricultura brasileira. 2.ed. São Paulo, HUCITEC,
1980.

SINGER, Paul Israel. Economia polltica do trabalho; elemen
tos para uma anãlise histõrico-estrutural do emprego e
da força de trabalho no desenvolvimento capitalista. 2.
ed. São Paulo, HUCITEC, 1979.

SNODGRASS, Donald S. El anãlisis de la planeaciõn de recur
sos humanos em los palses en desarrollo; el estado del
arte. Revista latinoamericana de estudios educativos.Me
xico, 10(4):55-86. Cuarto Trimestre, 1980.

SOARES, Glãucio Ary Dillon & COLLINS, Jane. A idiotia da vi
da rural. Dados; Revista de Ciências Sociais. Rio de Ja
neiro, ~(2):209-227, 1982.

SOLARI, Aldo E. Estudios sobre educaciõn y empleo. Santiago
de Chile, CEPAL/ILPES, 1973.

-SOUSA, Mauro Wilton de, coord. Escolas de 29 grau da area
primãria no Brasil; um estudo quantitativo e qualitati-
vo. São Paulo, MEC/CENAFOR, 1975. 4 v.

SOUZA, João Gonçalves de. O nordeste brasileiro; uma experi
ência de desenvolvimento regional. Fortaleza, Banco do
Nordeste do Brasil/Fundação Getulio Vargas, 1979.

STEDILE, João Pedro. A polltica agrlcola e o cooperativismo.
Cadernos do CEAS, Salvador, (89):37-44, jan/fev. 1984.

STINSON ORTIZ, Ivonne. Los determinantes del ingreso labo-
ral; el enfoque de rendimientos a la escolaridad.Mexico,
Universidad Autônoma de Nuevo Leon, 1980.

TAVARES, Carlos A. A formação profissional do tecnico agrl-
cola. Recife, Universidade Federal Rural de Pernambuco,
1971. (xerox)

Estudo comparativo entre a aspiração profissional
do aluno concluinte do curso tecnico agrlcola e sua ocu



pacao real. Recife, Universidade Federal Rural de Pernam
buco, 1972. (xerox)

. Realidade ocupacional dos concluintes de 1972-----
dos colegios agrlcolas da região nordeste. Recife, Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco, 1975. (xerox)

TEIXEIRA, Paulo Couto, redatn. Projeto Nordeste; Encontro
do Subgrupo ilAção Fundiãriall com as Federações de Traba
lhadores Agrlcolas dos Estados do Nordeste do Brasil ,em
Bras;lia, maio de 1983. s.n.t. (xerox)

T O R R E S, Ie d a M a ry A ra Li j o L ima. C a r a c t e r iz a çã o o c u p a c iona1 do
te c n i c o em a g r o pe c uã r i a. B r as 11 i a, M E C / S E P S/C O A G R I ,1983.

TRAGTENBERG, Mauricio. Pistrak: uma pedagogia socialista.ln:
PISTRAK. Fundamentos da escola do trabalho. São Paulo,
Brasiliense, 1981, p.7-23.

VALLE, Edênio & QUEIROZ, Jose J., orgs. A cultura do povo.
2a. ed. São Paulo, EDUC, 1982.

VICENTINI, Maria Inês Fini Leite & ASSIS, Mucio Camargo de.
Terminalidade geral e continuidade de estudos de 29 grau.
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, (45):29-42,maio,1983.

VELLOSO, Jacques R. Socialização e trabalho; escola e prod~
ção capitalista. Educação e Sociedade, São Paulo, 2(7):
141-157, sete 1980.

WEBER, Max. Dominaciõn legal con administração burocrãtica.
In: O U R K H E 1M, Emil e & W E B E R, M a x . L a S o c i o 1o g i a c 1 a s ic a.
Editor de America Latina, 1977.

WOODHALL, Maureen. Educaciõn, trabajo y empleo; resena suma
ria. Ottawa, Centro Internacional de Investigaciones p~
ra el desarrollo-CIID, 1981.



A N E X O S





Prezado Senhor,

o presente questionirio objetiva colher informa
çoes sobre a situação ocupacionaJ dos tecnico-agricolas e-
gressos no Estado do Ceari, em 1978

As informações sõ têm por finalidade o mencionado
estudo, visando dar subsidios para melhorar os curriculos
dos Colegios Agricolas.

Agradeço especialmente a sua colaboração.
Atenciosamente,

A. Informações Pessoais
Nome ---------------------------------------------------
------------------ Sexo --------- Ano de nascimento ----
Endereço para correspondência --------------------------

CEP ---------------------
B. Informações sobre quem responde o questionirio

Se o questionirio não for preenchido pelo tecnico-agric~
la, indique os seguintes dados sobre o informante:
Nome ---------------------------------------------------

Relação com o tecnico-agricola -------------------------
Data aproximada da ultima comunicação com ele

mes ---------------- ano ----



1. Seu pai e agricultor? (Obtem renda de atividades de lavou
ra ou pecuária)

Sim Não ( )

Se respondeu SIM ã questão anterior,
1.1 Em que condições trabalha na agricultura?

Diretamente ( )
Tem empregados (
Entrega a terra a outros para trabalharem (

1.2 r dono da terra em que trabalha?
Sim Não

1.3 Qual a extensão aproximada da terra?
ha--------

1.4 Obtêm renda de alguma outra atividade?
Qual? ----------------------------------------------

2. Você participa de alguma associação de classe?
Sim ( ) Não

3. Se você está empregado, isto e, trabalha em relação de
dependência e percebendo um salário, responda as mesmas
questões para cada um dos empregos em folhas separadas.



EMPREGO

3.1 Qual o nome da empresa ou estabelecimento?

3.2 Qual a atividade principal da empresa ou estabelecimen~
to?

3.3 Quanto você recebe de salario mensalmente nesta empresa
ou estabelecimento?
Cr$ ---------------

3.4 Desde quando trabalha na empresa?
-mes----------------- ano

-3.5 Assinale as duas atividades mais importantes que voce
desenvolve. Indique ordem de importância, dando o n9
àquela que ocupa mais tempo de seu trabalho.

( ) Atividades agrlcolas do campo
( ) Atividades de pecuaria
( ) Aulas de tecnicas agropecuarias
( ) Aulas de outras disciplinas
( ) Treinamento de agricultores
( ) Assistência tecnica a agricultores
( ) Atividades industriais
( ) Atividades comerciais
( ) Tarefas administrativas
( ) Atividades financeiras (solicitações, providenci~

mento e/ou supervisão de creditos)
) Outra atividade (especifique) --------------------



4. Voc~ desenvolve atualmente alguma(s) atividade(s) inde-
pendente(s) (por conta propria)?

Sim ( ) Não (
4.1. Qual a renda mensal aproximada que voc~ obtem de su

as atividades independentes? Cr$ _
4.2 Essa atividade e ~1~~!~~~~!~agropecuãria (na lavou

ra ou pecuãria)?
Sim ( ) Não (

Se respondeu SIM ã questão anteriort

- -4.3. Na terra que trabalha, voce e
Proprietãrio ( )
Co-proprietãrio (
Familiar ( )
Rendeiro ( )
Outra (especifique) --------------------------

4.4. Qual a extensão aproximada da terra em que tr~
balha? ---------- ha

4.5. Se sua atividade independente não for diretamente
na lavoura ou pecuãria, tem ~l~~~~_~~l~~ª~com a
agropecuãria?

Sim ( ) Não (
Se respondeu SIM especifique a(s) ativl
dade(s) -------------------------------

5. Se voc~ cursa estudos de n1vel superior
Estabelecimento ----------------~-----------------------
In1cio ano ------ semestre -------
Data aproximada em que espera concluir seus estudos
Semestre ---------- ano ------------.
T1tulo a obter -----------------------------------------

6. Se jã cursou estudos de n1vel superior
Estabelecimento ----------------------------------------
In1cio ano ------ semestre --------
T1tulo obtido ------------------------------------------
Formatura ano ------ semestre ------
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TABELA 1. CEARA. Estabelecimentos com área total de 1000ha
e mais, segundo gênero da atividade econômica.
1975-1980.

1975 1980
Gênero da atividade Est. Ha Est. Ha

Algodão arbõreo em caroço 263 538.326 163 373.136
Banana 6 15.216 5 12.160
Caj u 23 107.727 22 79.321
Coco-da-Bahia 5 13.249 6 8.606
Algodão em caroço 50 102.334 41 78.488
Arroz em casca 17 33.522 1 .380
Cana-de-açucar 9 17.270 7 13.803
Feijão em grao 23 49.920 66 132,798
Forragens 1O 23.422
Mandioca 33 58,405 23 40.239
Milho em - 32 51.577 18 56.546grao
Bovinos 460 1 ,O20,041 624 1.394,139
Extração vegetal 33 72.033 29 54.783
Outros 48 102,914 73 142.187

TOTAL 1 •OO2 2 .18 2 ,534 1.088 2 .4 11 ,OO8



TABELA 2. CEARA, População total por situação de domicllio.
1970-1980

TOTAL

RURAL

URBANA

4.343.121

2,580.226

1,762.895

5.288.429

2.478.056

2.810.373

Fonte: FIBGE



TABELA 3. CEAR~. Alfabetização das pessoas de 10 anos e mais.
1970 - 1980.

1970 1 980

TOTAL RURAL TOTAL RURAL

Sabem 1er e escrever 1.289.504 487.126 2.040.679 611.366

Não sabem 1.625.964 1.188.307 1.721.875 1.076.595

Sem declaração 14.270 9.068 1 .647 765

Totais 2.929.738 1.684.501 3.764.201 1.688.726

Fonte: FIBGE



TABELA 4. CEARA - População Rural. Pessoas de 10 anos e mais,
estudantes e com curso completo. 1970-1980.

1 970 1 980

Total 201.852 316.606

Estudantes 19 grau (séries iniciais e sem
declaração de série)e Alfabetização 157,282 166.938

,
Estudantes 19 grau (séries terminais) e
Supletivo 8.819 29.944
Estudantes 29 Grau e Nl v e 1 Superior 2. 777 5.355
Curso Completo 19 grau. Séries iniciais 27.418 100.657
Curso Completo 19 grau. Séries terminais 3.61 7 10.092
Curso Completo 29 grau e nlvel superior 1 .939 3.620

Fonte: FIBGE



TABELA 5. CEARA- Estabelecimentos Agropecuârios e Area por
grupos de ârea total. 1970-1975-1980.

1970 1975 1980
Grupos de Area (Ha) Est. Area(Ha) Est, Area(Ha) Est. Area(Ha)~

Me,nos de 10 120,046 471.156 130.005 516.828 117.683 461.820
10 a menos de 100 101.830 3,326.661 99,770 3.204.303 104.445 3.409.242
100 a menos de 200 12,556 1,730.669 11 ,882 1,628.397 12.768 1.728.932
200 a menos de 500 7,466 2.232.709 6.973 2.083.809 7.548 2.259.781
500 a menOs de 1 .OOO 2.054 1.404.350 2 .017 1.375.709 2. 155 1.472.478
1 j OOO e mais 1.238 2.939,266 1 .OO2 2.182.534 1 .088 2.411.014
Sem declaração 242 191

TOTAL 245.432 12.104.811 251,650 10.991.580 245.878 11.743.267

Fonte: Censos Econômicos. Censo Agropecuãrio. CEARA, F,IBGE



, , , I

TAB LA 6. CEARJ1: - Condiçao do produtor segundo grupo de area tota 1 .
1975-1980

• • I

C O N O I ç A O DO P R O O U T O R
An o Grupos J'\rea total Total Proprietãrio Arrendatãrio Parceiro Ocupante

(Has) Est. Ha. Est. Ha. Est. Ha. Est. Ha. Es t. Ha.
1975 Menos de 10 130.005 516.828 59.719 263.617 19.174 60.167 21.328 78.969 29.784 114.075

10 a menos de 100 99.770 3.204.303 79.737 2.698.318 3.786 96.757 4.668 98.940 11 .579 310.288
100 a menos de 1.000 20.872 5.087.915 18.652 4.575.804 425 101).129 270 66.404 1 .525 344.578
1.000 e mais 1 .002 2.182.534 960 2.106.273 10 18.859 6 9.220 26 48. 182
Sem declaração 1 1
Totais 251.650 10.991.580 159.068 9,644.012 23.395 276.912 26.272 253.533 42.915 817.123

1980 Menos de 10 117.683 461.818 62.778 277.661 21 .045 62.743 13.501 48.708 20.359 72.706
10 a menos de 100 104.445 3.409.240 88.864 3.023.004 4.590 110.861 3.829 91 .683 7.162 183.692

,
5.461.191100 a menos de 1.000 22.471 20.951 5,110.332 445 96.132 348 87.376 727 167.351

1.000 e mais 1.b88 2.411.012 1 .037 2.319.691 15 25.716 7 8.571 29 57.034
Sem declaração 191 58 9 124

Totais 245.878 11.743.261 173,688 10.730,688 26,104 295.452 17.685 236.338 28.401 480.783



TABELA 7. CEAR.1\.. Imóveis segundo categoria, ãrea total e area
aproveitãvel não explorada. 1976.

Categoria Imóveis .1\rea tota 1 (Ha) .1\rea aproveitãvel
nao explorada(Ha)

Minifundio 130.435 3.080.854 657.542 5

Empresa Rural 2.293 820.886 45.900

Latifundio 35.558 8.886.260 1.917.237 54

168.286 12.788.000 2.620.679



TABELA 8. CEARA, População economicamente ativa (PEA) do setor
"Agricultura, pecuaria, silvicultura, extração vege-
tal, caça e pesca" segundo posição na ocupaçao, das
pessoas de 10 anos e mais, 1970.1980.

1970 1980

Empregados 195.407 243.924
Conta própria 252,347 232.074
Parceiros 169,374 129.246
Empregadores 7,816 14,827
Não remunerados 124,146 117,971
Sem declaração 3. 173

TOTAL 749,090 741.215



TABELA 9, CEARA, Rendimento mensal das pessoas economicamen
te ativas de 10 anos e mais,ocupados na agropecuã
ria e na produção extrativa vegetal e animal.
1970-1980

1970 1980

TOTAL 723.600 694.241

Sem rendimento 121.890 144.400

1 • ate 1/2 SM 535.016 234.712

2. mais de 1/2 a 1 SM 31.775 235.686

3. mais de 1 a 2 SM 23,443 56,965

4 • mais de 2 a 3 SM 3.689 9.597

5. mais de 3 SM 1 ,627 7.128

Sem declaração 6. 160 5.753

Fonte: F IBGE
O Censo Demográfico de 1970 não utilizou como base p~

ra constituir os grupos, o Salário Mlnimo. Em consequê~
cia, levando em consideração que o Salário Minino Regi~
nal na epoca do Censo era de CR$ 144,00, constituiram -
se o s 9 r u P o s P o r a p r o x im-aç ã o , -co m o --se -in d ic a -a s e 9 u ir :
1. ate CR$ 11)0,00 (69% do SMR)
2. de CR$ 101,00 ate CR$ 150,00 (entre 69% e 104%)
3. de CR$ 151,00 ate CR$ 300,00 (entre 104% e 208%)

4. de CR$ 301,00 ate CR$ 500,00 (entre 208% e 347%)
5. de CR$ 501,00 e mais (mais de 347%)



TABELA 10. CEARA. Pessoal ocupado nos estabelecimentos por grupos de
à r e a total. 1980

-Grupos de area
( H a)

Total Responsàve is Empregados
e membros não Permanentes
remunerados
da famÍlia

Empregados
Temporarios Parceiros

Outra
Condição

Estabelecimentos
s/pessoal contra
tado na data do-
Censo

Menos de 10 375.889 322.297 10.348
482.174 322.562 43.330

l.

40.694
96.953
54.302
11 .380

4

10 a menos de 100
100 a menos de 1.000 183.655 68.006 33.535

27.166 2.776 7.8191.000 e mais
Sem declaração 374 319 51

Totais 1.069.258 203,333715,960 95,083

1.774

17,132
26.341

5.009

776
2.197
1.471

182

98.634
61.622

7.595
183
160

50.256 4.626 168.194

Fonte: Ce n so s E co n ô m i cos de 1 980. C e n so A g ro p e cu a r io - C e a r a. F, IB G E



TABELA 11. CEARA. Pessoas de 10 anos e mais por setor de atividade de
dependência, segundo a condição de atividade. 1970-1980

Setor de atividade TOTAL
1980 1980 1970

Não economicamente ativos
1980

Economicamente ativos
1970 1970

Agropecuarias, de extração veg~
tal, caça e pesca
Industrias de transformação, da
construção e outras atividades
industriais
Serviços - Comercio de mercado-
rias, transporte e comunicações,
prestação de serviços,atividades
sociais, administração publica,
outras atividades
Procurando trabalho
Condições inativas
Totais

1.640.848

325.635

680.392

282.602
2.929.477

1.569.296 749.090 741.215 891.758 828.081

262.901

460.847
5.463

492.003
2.049.295

Fonte: F.IBGE

583.770 163.754 320.869 161.881

1.069.003
50.289

492.003
3.764.361

342.596 608.156 337.796
44.826

282.602
1.255.440 1.715.066 1.674.037

.J



T ABE LA 11- A
Estabelecimentos de ensino agrico1a de 29 grau por região,

segundo esfera administrativa. 1974/1983.*

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL TOTAL
ESFERA 1974 1983 1974 1983 1974 1983 1974 1983 1974 1983 1974 1983ADMINISTRAT.
Federa 1 (1) 2 2 122 10 3 4 9 14 3 3 29 33(COAGRI)
Federa 1 1 13 I?(outros órgãos)

Univers itãri a 4 5 6 5 8 7 18 17

Estadual 3 31 9 34 44 12 80 47 167

Municipal 4 14 21

Particular 1 11 2 1 17 6 21 7 52

CEPLAC 1 4 4

TOTAL 2 8 18 65 3 17 50 94 30 112 103 296
Fonte: CENAFOR e COAGRI (1) Em 1973, administrados pelo DEM

(2 ) Um co1egio administrado por convênio entre o DEM e SEDUC-Ce(3) Distri to Federal



TABELA 12
Estabelecimentos por região, segundo o tipo de habilitação na area primãria

que oferecem. 1983

Tipos de
Habil itação

r- NtO tO til
tO .,... U tO
s::: U .,... s,
Q) s, til +-'

tO \tO ~o... o... a:l o

Estabelecimentos por Região

NE CO SE s TOTAL

x 7 44 9 67 34 159

x x 2 8 13

x x x 2 2

x x 15 3 7 12 39

x x 2 2 4

x x x 1 2

x 2 2 17 36 57

x x 20 20

x 5 17 13 19 29 93

x x 5 1 7 16 30

TOTAL 24 87 31 120 157 419

Fonte: COAGRI. -_::



TABELA 13
Ensino Agricola de 29 Grau

Evolução Cursos Oferecidos por Região, de 1950 ate 1983

1

I ,

i:

PER10DO S Total Taxa de
IncrementoNE CO SE

Ate 1950

1951-1960 6 8 4

1961-1970 13 3 28 27

1971-1974 2 22 3 67 43

1983 8 75 1 9 111 140

3

18

72 4

137 1 ,9

353 2 ,6

Fonte: CENAFOR e COAGRI.,



TOTAL 2 20 3 67 35 127

TABELA 14
Habilitações e Cursos oferecidos por Região . - . - 1974*na area pr imar i a

14.1 - Plenas (Tecnicos)

~

N NE CO SE S TOTAL
Habilitaçao
Agrimensura 1 2
Agropecuãria 2 15 2 48 27 94
Economia Domestica 4 1 18 4 27
Eno10gia 1
Florestal 2 2
LaticTnios 1 1

N NE CO SE S TOTAL

14.2 - Parciais (Auxiliar ou Agente)

REGIAO

Habilitação

Auxiliar Tecnico (1) 2 7 9

Fruticultura (2) -_1

TOTAL 2 8 10

Fonte: CENAFOR
(1) Envolve Auxiliares em Agricu1tura;-Pecuãria, Defesa Sanitãria, Cooperativismo e Anã1ise de Solos. -
(2) Em 1974, iniciou-se um curso nesta especialidade, considerado no come-ço como habilitação plena.



TABELA 15
Habilitações e cursos oferecidos por Região na ãrea primãria - 1983*

15.1 - Plenas (Tecnicos)

SE S TOTALNEN CO

AgrTcola 1

6

2

54

1

7 4

Agricultura 1 4

Agrimensura
Agropecuãria 72 507 10

Alimentos J

5

·1

_2

Economia Domestica 5

Enologia
Floresta 1
Leite e derivados 2

Pecuãria 2

Pesca

6

1

18
2

193
2

21

1

2

2

3

1

TOTAL 67 2468 72 16 83

Fonte: COAGRI.



o

15.2 - Parciais (Auxiliar Tecnico ou Agente)

~

N NE CO SE S TOTAL
Habilitaçao
Administração de Fazendas 2 2

Adubação 4 25 29

Agropecuãria 1

Anãlise de Solos 5 4 10

Classif.de Prod.Vegetais 1 3

Defesa Sanit.Animal 10 15 26

Defesa Sanit. Vegetal 1 5 18 24

Forragens e Rações 2 3 5

Fruticultura 3 3

Insp.de Leite e Derivados 1 1

Nutri cão 1

Oleoticultura 1 1

Produção Agricola 1

TOTAL 3 3 28 73 107

Fonte: COAGRI.



TABELA 16
Outros cursos e habilitações oferecidos nos Col~gios Agrlcola~ - 1983

Habilitações na Area Primária i

Outras Habilitações Total
BásicasPlenas Parciais

1. Administração
2. Cientlfico
3. Com~rcio
4. Construção
5. Contabilidade
6. Credito e Finanças
7. Desenho e Decoração
8. Educação (Magist~rio)
9. Eletricidade

10. Mecânica
ll. Eletrônica
12. Piscicultura
13. Pr~-Esco 1ar
14. Primeiro Grau
15. Quimí ca
16. Saiide
17. Secretariado e Aux.Escritõrio

5
]

6
1

5
I

2

8

4
1

15
1
2
1
1

12
2
6
3

32
4
2

43
1
3

1
1

1
1
1

19
12

1
17 7

21
1
7

1
1

1
3

5
9
5

7 -

2

TOTAL 61 27 14456

Fonte: COAGRI



TABELA 17
~rea dos estabelecimentos de ensino agrlcola por região

Anos 1983

REGIAO N NE CO SE S TOTAL -I INCRE -
~REA TOTAL 1974 1983 1974 1983 1974 1983 1983 1974 1974 1983 MENTO

:

O -ha --- 1 ha 1 14 4 3 6 2 28 13
1 ha --- 10 ha 4 1 4 . 1 3 2 11 4~p

10 ha --- 50 ha 2 9 6 16 3 7 u 32 1.9
50 ha 100 ha 3 10 11 6 12 19 26 0.6

.1

100 ha 200 ha 1 4 11 16 14 7 13 28 38 B:35,.
200 ha 300 ha 4 1 6 1 2 7 10 7 10 19 32 1.00

I

300 ha --- 500 ha 1 6 6 1 5 8 5 3 .17 18 0.05
I .

500 ha --- 750 2 1 2 3 1 2 5 6 R~2
750 ha --- 1000 ha 1 1 1 1 1 1 2 4 l.

1000 ha --- 1500 ha 1 1 1 1- o...
1500 ha --- 2000 ha - 1 1 2 1.

2000 ha --- 3 2 3 0.5
Sem informação 2 7 3 5 I (1) 17 ~-

I
TOTAL 2 8 ·18 63 3 15 50 (2)76 30 56 103 218 1.11

(1) Estaduais: 6; particulares: 8; municipais: 3.
(2) Não inclui um estabelecimento que oferece habilitação plena em pesca.



TABELA 18
Alunos dos Colegios Agricolas por Região - 1974(1) e 1983(2)

Habilitações Plenas,exceto Economia Domestica e Pesca

)U

A NOS 1974 1983
INCREMENTO

R E G I A O Abs. Rel. Abs. Rel.

Norte 253 1 ,73 1.443 3,55 5.7

Nordeste 2.494 17,05 12.866 31 ,62 5,16

Centro-Oeste 379 2,60 2.987 7,34 7,88

Sudeste 7.263 49,65 13.509 \ . 33,20 1 ,85

Sul 4.238 28,97 9.882 24,29 2,33

T O T A L 14.627 100,00 40.687 100,00 2,78
(1) Fonte: CENAFOR I

(2) Fonte: COAGRI. Falta informação de 17 estabelecimentos. Em outros 17, se informa total de alunos sem se
para-los segundo tipo de habilitação (Plena, Parcial ou Basica)



TABELA 19
lunos internos nos Colegios Agrotecnicos, por Região. Habilitações plenas, exce

to Economia Domestica. 1974 e 1983 (1)
A N O INT/TOTAL ALUNOS

1974 1983
E G I 1974 1983

orte 245 677 0,97 0,47
ordeste 1 094 3.778 0,44 0,29

Centro-Oeste 337 1.350 0,89 0,45
Sudeste 6.080 7.977 0,84 0,59
Sul 3.126 5.509 0,74 0,56

TOTAL 10.882 19.291 0,74 0,47 T

(1) Fonte: CENADOR e COAGRI (Ver nota 2, Tabela n9

TABELA 20
Preconcludentes(l) dos COlegios Agrotecnicos por Região
(Habilitações Plenas,exceto Econ.Domés t ice ) -1974-83(2)

~R E G I ]I; O
1974 1983 INCREMENTO

Norte

TOTAL

70 327 4.67
754 3.560 4.72
111 -717 6.46

1.959 3.429 1.75
1.196 2.443 2.04

4.090 10.476 2,56

Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

(1) Alunos que cursavam a ~ltimaserie no ano de refer~ncia.
(2) Fonte: CENAFOR e COABRI (Ver nota 2, Tabela n9 ).



TABELA 21
Estabelecimentos e matricula inicial do ensino de 29 grau em geral e do ensino agricola

(Habilitações plenas, exceto Economia Domestica), no Brasil e nq Ceara.
Anos 1974 e 1982-1983(1)

INDICADORES Brasil Ceara (3) %

1974 1982-832 1974 1982-832 1974 1982/83

Estabelecimentos 29 Grau 6.830 8.454 162 231 1.2 1.4

E.Agricola 100 219 3 8 2.2 2.7
% 1.5 2.6 1.8 3.5

'I
1

Matricula 29 Grau 1.681. 728 2.874.505 44.034 94.972 1.7 2. 1
E. Agricola 14.627 40.687 351 1.660 2.8 4.7
% 0.9 1.4 0.8 1.7

(1) Fonte: CENADOR, COAGRI (Ver tabela , nota 2) e IBGE
(2) Os dados do ensino de 29 grau correspondem ao ano de 1982 e os do ensino a~ricola a 1983
(3) Faltam dados de 2 estabelecimentos de ensino agricola em 1983, um estadual e outro particular.



TABELA 22
Ensino Agricola no Estado do Cearã - Total de alunos

78 79 80 81 82 83

FEDERAL
Crato 342* 369 350 366 388 385
Iguatu 55 124 248

ESTADUAL
Cedro 31 63 62 82*
Granja 37 71 131 119 163
Lav.Mangabei ra 275 360 425 301 416 433
Mombaça 89 100 161 144 177 221
Pacatuba 77 122 218 225 241 290

PARTICULAR
Icõ 214 147 209 274 446 476*
Jaguaribe 101 208 167

TOTAL FEDERAL 342 369 350 421 512 633
TOTAL ESTADUAL 441 619 906 864 1015 1189
TOTAL PARTICULAR 214 147 209 375 654 643

TOTAL 997 1135 1465 1660 2181 2465

Fonte: CEDIN-Secretaria de Educação do Cearã
(*) Estimado



TABELA 23
Ensino Agrico1a no Estado do Ceará - Alunos 1~ serie

78 79 80 81 82 83

Crato 144* 126 118 124 185 182
19uatu 55 85 118
Cedro 31 32 30 37*
Granja 37 33 62* 61* 82*
Lav.Mangabeira 127 164 160 24 187 165
Mombaça 44 40 84 48 90 89
Pacatuba 48 74 128 88 100 130
1co 71 48 83 136 183 183
Jaguaribe 46 46*

TOTAL 434 489 637 569 967 1032

Fonte: CED1N-Secretaria de Educação do Cearã
(*) Estimado



TABELA 24
Ensino de 29 Grau no Ceara - Total de Habilitações Plenas em Agropecuaria*

Estabelecimentos e Matricula Inicial - 1974-1982

1 9 7 4 982

Total H.P.Agrop. % Total H.P.Agrop. %

Estabelecimentos 162
44.034

3

351
1 ,8 231
0,8 94.972

9

2. 181

3,9
Matricula Inicial 2,3

íFonte: IBGE-CENAFOR
(*) Consideram-se como habilitação plena em agropecuaria as seguintes

habilitações: tecnico em agropecuari~, tecnico em agricultura e
tecnico agricola.



TABELA 25
Ensino Agrlco1a no Estado do Cearã - Egressos

78 79 80 81 82 83

Crato 82 70 92 135 89 89
Iguatu 42*
Cedro 17 15*
Granja 29 21 16
Lavras Mangabeira 77 68 118 122 155 70*
Mombaça 31 38 27 44 42*
Pacatuba 12 4 33* 49 73 68*
Icõ 71 56 68 47 85 150*
Jaguaribe 57 75*

TOTAL 242 229 349 409 541 567

Fonte: CEDIN-Secretaria de Educação do Cearã
(*) Estimado



TABELA 26
CEARA - Pessoas de 10 anos e mais, economicamente ativas, do setor

"At iv i d ad e s agropecuãrias, de extração vegetal, ·caça e" pe~
ca, segundo anos de estudo. 1970-1980

19801970

Total 749.090 741.215

Sem instrução e
menos de um ano 611.894 562.436

, .

de 1 a 3 anos 123.514 143.001

4 anos 7.003 26.434
I"

de 5 a 7 anos 5.255 q.516

8 anos 250 2.003

9 anos e mais 1.045 1 .745

Sem declaração 129 80



TABELA 27
CEAR~~ Pessoas de 10 enos e mais, economicamente ativas do setor "Agricultura,

pecuâria, silvicultura, extração vegetal, caça e pesca", segundo a sua.,
ocupação principal. 1970-1980

1970 1980

Ocupações Administrativas 8.574 21.239

TOTAL 749.090 741.215

Trabalhadores qua1if.na Agropecuâria 218 1.430

-Trabalhadores nao qualificados na
Agropecuâria 720.829 691. 125

Extração vegetal, caça e pesca 18.758 22.123

Outras ocupações (Ind. ,Comercio,
Transporte,Serviços,etc.) 711 5.298



TABELA 28
Principais Empresas Publicas e Privadas que empregam Tecnicos

Agricolas e total de tecnicos empregados em abril de 1984

Professores -Ens ino Agricola
OCEC
Empresas Privadas (Granjas e Fazendas)*
EMATER-CE
ITERCE
CODAGRO
SSAb
COELCE
BNB
INCRA-PROTERRA
EPACE
DNOCS

47
20
8

268
46

17
32
15

40
3

34

25

T O T A L 555

Fonte: Manuel Alberto Argomedo
(*) Foram consultadas 20 empresas



TABELA 29
Salário dos tecnicos agricolas empregados, egressos em 1978 dos colegios oficiais,

segundo caracterização da familia

S A L A R I O S E M S. M.
TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Pequeno produtor 4 2 12 5 4 1 29

Medio produtor 2 6 3 1 13

Grande produtor 3 3 1 7
Semi-Produtor 3 1 1 1 8
Proprietário nao produtor 2 3 1 6

Proprietario intermediário 4 3 2 9

Capas medias urbanas 1 3 5 21 12 3 46
I

TOTAL 1 10 7 51 30 9 4 6 118



TABELA 30
Salãrios dos tecnicos agr;colas empregados, egressos em 1978 dos colegios oficiais,

segundo dependência do colegio

S A L 7\ R I O S E M S , M " TOTAL
2 3 4 5 6 7 8

Estadua 1 1 8 2 24 18 3 3 60

Federa 1 2 5 2;7 12 6 3 3 58

TOTAL 10 7 51 30 9 4 6 118



TABELA 31
Salãrios dos tecnicos agrlcolas empregadoss egressos em 1978 dos colegios oficiaiss

segundo tipo de atividade

S A L A R I O S E M S . M •
TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Tecnicas Agrlcolas 8 4 45 28 7 3 3 101

Outras Atividades 2 3 6 2 2 3 19

TOTAL 10 7 51 30 9 4 6 118



x

TABELA 32
Salãrio dos tecnicos agr;colas empregados, egressos em 1978 dos colegios

oficiais, segundo as empresas onde trabalham

EMPRESAS
S A L ~ R I O SEM S. M.

Ate 1 1---12 2~3 '3--44 4-15 5-16 6-17 7e

xCo l. Agr; co 1a
ITERCE
Proj .Se rtenej o
Prefeitura
F.C.P. e C.
DNOCS
Agrovale
Sec.Educação
OCEC
EMATER-CE
Faz.e Emp.Agr;cola·
INCRA
EMATER-MA
Fãbri ca
Coop.Elet. Rural
Banco do Brasil
Comercio x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x x

xx
x
x
x
x
x

COELCE
LBA
EMURF
AMATER-RO
Caixa.Econ.Federal
CODAGRO
EPACE
EMBRAPA
BIC
Coop.Agr;cola
BEC
EMATER-Pó'
BNB
IBGE

x x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x x

x
x
x
x x

x
x




