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Dedico esta dissertação a todos aqueles que acreditam
em um Brasil Decente e que uma Reforma Agrária é possível;

em especial aos trabalhadores e trabalhadoras rurais
quejá conquistarem a terra, trabalho e produção,

pela co-responsabilidade que têm pelos sonhos de outros
companheiros:

"Quando chegar na terra
lembre de quem quer chega.

Quando chegar na terra lembre que tem outros passos pra dar.
Quando chegar na terra

lembre que ainda não tem liberdade"
(Ademar Bogo)
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RESUMO

o foco central dessa dissertação é um estudo sobre a relação entre os saberes de
assentados e técnicos, objetivando analisar como o trabalhador rural assentado, portador de um
saber, compreende a sua relação com outros atores que compõem a realidade do assentamento, e
portadores de outros saberes diferentes do seu. As análises pautam-se nas experiências dos
assentados de Santa Bárbara com os profissionais envolvidos nos programas federais
terceirizados de assistência técnica e extensão rural aos assentamentos rurais. Trata-se de uma
pesquisa educacional predominantemente qualitativa, realizada através de um estudo de caso,
contemplando princípios metodológicos da pesquisa participante, sendo utilizadas como
principais técnicas de coleta de dados: entrevistas, observação participante, levantamento e
análise de documentos. Para percorrer esse caminho procurei compreender o saber do assentado e
o saber técnico; entender a percepção dos assentados sobre seu saber prático e o saber do técnico
e; analisar através das falas e práticas dos assentados se existe um reconhecimento sobre a
contribuição do saber técnico para o assentamento. A compreensão da relação entre esses saberes,
iniciou-se pela descrição do cenário onde está situado o objeto da pesquisa e da metodologia
utilizada na sua abordagem. Num segundo momento, são identificados os sujeitos da pesquisa e
como se dá a relação entre seus saberes. Por fim, traz uma reflexão sobre o poder de intervenção
dos assentados nos programas de assistência técnica e suas proposições para melhoria dos
trabalhos dos profissionais nos assentamentos. A pesquisa discute a relação entre os saberes na
perspectiva do confronto e construção de novos saberes. No entanto, aponta os limites na
constituição de um trabalho baseado numa metodologia participativa, por parte de técnicos e
assentados. Na visão dos assentados, os motivos pelos quais nem todas as decisões acordadas em
reuniões e em outros espaços de intervenção profissional efetivam-se na prática, como é o caso
das decisões tomadas nos planejamentos, envolvem dois eixos básicos: a relação dos assentados
com técnicos e a relação dos assentados entre si. Afinal, se esses saberes em relação pretendem
colaborar na construção da reforma agrária preconizada pelos movimentos sociais, estes exigem
que seja com vistas a libertação. O estudo indica que o fundamental é entender que ela poderá ser
alcançada através da modificação das relações entre técnicos e assentados, nunca de um ou outro,
mas de um com o outro. Palavras-chave: reforma agrária, assistência técnica e extensão rural,
assentados, técnicos, saberes, identidade, poder, participação.
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ABSTRACT

The central focus in this work is to study about relattion between the land settlement and
technicals, to analyse how rural worker settlement that have knowledge, that comprehend his
relation with others. These analyses have experiences fron Santa Bárbara ofland settlement with
professionals involved in the "terceirizados" federal programs technical assistance and rural
extension. It refers and educational research qualitative and predominant that were realized across
a case study, regarding methodoogics ways in this research that in this case was utilized how
principal technicals: interviews, observation, surveyand documents for analyse. To go through
this way I will look for to comprehend the tecnicals and land settlement knowledge; to
understand the perception of the land settlement about your practice and technical knowledge;
and across your conversation and practice, because I' d like to know if had a know if had a
knowlegment about the contribution of the scenery where is situated the object in the research
and the methodololgy was utilized in his total abordage. In the second plan, they are identified
the subjects ofthe research and how it gives his knowledge. Finaliy, it gives us a reflection in the
technical assistance programs and propositions to improve the professional's works in the
"assentamentos". The research argues the relation between knowledge in perspective of
confrontation and construction of knowledge news. So, prove limited in constitution of work
basead in wants a participative methodology, between technicals and land settlements. Land
settlements said that agree decisions in meeting and others spaces ofprofessional intervention are
make in practice like decisions decided in the projections that have tow basics ways: land
settlements relation wilk technicals and between them. At last, the agrarian reform can be
approved by social movements and made to look the libertation. We understand that it will be
better to build by tecchnicals and land settlements.
Keys-words: agrarian reform, technical assistance and rural extension, land settlement,
knowledge, identity, power, participation.
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INTRODUÇÃO

A identificação com o projeto coletivo hegemonicamente construído pelo Serviço

Social', o qual tem como valores fundamentais a liberdade, a justiça social e a democracia,

comprometido com os interesses da classe trabalhadora, e posteriormente, o exercício de minha

prática profissional, suscitaram questionamentos que me levaram a desenvolver esta pesquisa.

Durante a graduação, passei por uma experiência de dois anos de estágio em

comunidades, questionando e redefinindo uma prática que superasse o mero repasse de serviços

sociais às classes subalternas, o que contribui para a fixação de valores e normas de

comportamentos estabelecidas pelos detentores do capital.

o estágio em comunidades urbanas da periferia de Fortaleza, propiciou-me uma

aproximação com o movimento popular na conjuntura da primeira metade dos anos de 1990,

levando-me a procurar desenvolver uma ação de cunho socioeducativo, que pudesse atender aos

interesses das classes subalternas, através da construção de uma nova sociabilidade, norteadora

da conquista da emancipação humana.

Saí da universidade com um ideal de intervenção profissional, que pretendia pôr em

prática. Compreendia as contradições da (des )ordem mundial vigente e o desafio era enfrentá-Ias,

a fim de poder contribuir para a transformação da realidade na qual estava inserida. Essa passou

a inquietar-me, quando no cotidiano profissional percebi que muitas vezes o idealizado

teoricamente exigia muitas mediações para efetivar-se na prática.

A partir dessa inquietação e procurando superá-Ia, percebi que a relação entre os saberes

poderia ser um dos fatores que exerciam maior influência na relação entre os profissionais e

aqueles para quem se dirigiam suas práticas.

I Trata-se do projeto ético-político do Serviço Social, definido a partir do Código de Ética de 1993. Sobre o assunto,
ver Paulo Neto, 1999.
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A produção do saber advém dele próprio, em transformação, e é produzido por agentes

detentores de saber. Ele não é desinteressado, alienado de si e do mundo, portanto, não é neutro,

como também não é a omissão.

Acredito que cada saber produzido possui uma intenção e que está a serviço, consciente

ou inconscientemente, da reprodução de relações sociais. É nesse sentido que a luta pela terra de

trabalh02 preconizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST não se reduz

simplesmente à conquista da propriedade mas de fazer dela um espaço de libertação, de

emancipação do homem, que se dá na prática, o que só é possível primordialmente pela

compreensão do sujeito de sua realidade"

A interpretação dessa realidade também faz parte da correlação de forças entre as

classes, pois a própria história está em constante conflito com a consciência que dela têm os

homens. Assim, o trabalhador assentado tem uma compreensão da realidade que pode aparecer

muitas vezes fetichizada, mas não absolutamente, uma vez que, segundo Martins (1989), se

compreendermos o devir do próprio antagonismo, a consciência deste não é somente alienação,

mas mediação crítica da história, produto e interpretação da experiência, isto é, da contradição e

das lutas sociais.

Conforme Martins (1989), há no interior da cultura popular uma contracultura do

possível, que não é transparente ao próprio subalterno.

A cultura popular não é apenas funcional, adaptativa e instrumental. É também interpretativa,
explicativa, formulação crítica, reconhecimento de uma realidade em que o sujeito não se
reconhece ou não se reconhece mais. Ela contém na sua lógica, elementos de explicação da
mudança e das inquietações sociais e não apenas elementos da justificação do passado.
(p.123).

Em meio aos vários atores sociais presentes nos assentamentos rurais, encontram-se os

técnicos, profissionais portadores de saberes, engajados ou não na luta pela reforma agrária dos

trabalhadores.

2 O uso deste termo aqui tem a conotação de Martins (1991) : " quando o capital social se apropria da terra, esta se
transforma em terra de negócio, em terra de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se apossa da terra,
ela se transforma em terra de trabalho. São regimes distintos de propriedade, em aberto conflito um com o outro." (p.
55).
3 É nesta discussão sobre a compreensão do sujeito de sua realidade que se localiza a questão do conhecimento e
saber neste estudo, como forma de se relacionar com o mundo. Os sujeitos teorizarn sobre sua realidade e
reproduzem seu saber nas práticas sociais.
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o trabalho de assistência técnica e extensão rural nos assentamentos é prestado por

profissionais, cujo saber é proveniente das universidades, escolas agrícolas e centros de pesquisa.

Caracteriza-se por possuir uma racionalidade científica e objetiva alcançar eficiência e

produtividade. A compreensão da realidade pelos profissionais que trabalham nos assentamentos

parte dessa racionalidade, mas possui outros elementos que direcionarão a sua atuação, como os

objetivos traçados pelas instituições a que se encontram vinculados e seus projetos

pessoais/profissionais de vida.

Acredito que o saber predominantemente científico produzido nas instituições

educacionais pode servir às classes trabalhadoras à medida que afirme seus interesses e contribua

com o processo de construção de identidade.

Entretanto, este mesmo saber pode reproduzir também interesses opostos a essa classe,

que já se encontram firmados na sociedade, pela reprodução das relações sociais, com

predomínio das hierarquias e da dominação. Às classes dominantes já satisfaz o fato de a

universidade existir para formar péssimos assessores da classe trabalhadora, para ajudá-Ia a lutar

mal. (Sales, 1986 ).

Entendo que o saber compreende tanto o conhecimento que obedece à racionalidade

cientifica, como aquele que se encontra mais próximo das práticas. Assim, refere-se tanto às

questões de ordem prática, presente nas ações de técnicos e assentados, como nas determinações

intelectuais e teóricas.

Minha inserção nos assentamentos rurais deu-se através do trabalho de assistência

técnica e capacitação no projeto LUMIAR4
, no período de julho de 1997 a fevereiro de 2000,

quando fiz parte do quadro social da Cooperativa de Prestação de Serviço e Assistência Técnica-

COPASAT. Esta cooperativa era fíliada à Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do

Estado do Ceará - CCA-CE, formada por mais quatro outras cooperativas de produção dos

assentamentos de: Lagoa do Mineiro, em ltarema, Santana, em Monsenhor Tabosa, 25 de Maio,

em Madalena e Santa Bárbara, em Caucaia.

4 Criado em janeiro de 1997, é um projeto de "assistência técnica aos assentamentos integrantes do programa de
qualidade e produtividade nos assentamentos de reforma agrária" este programa, grosso modo, tem como objetivo
geral "viabilizar os assentamentos, tornando-os unidade de produção estruturadas, inseridas de competitividade no
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A CCA-CE compõe o Sistema de Cooperação dos Assentados - SCA , setor do

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST, responsável pela produção dos

assentamentos e mobilização social dos assentados frente à política de teor agrícola do Governo.

Além de participar do corpo técnico da COPASAT, fui integrante da diretoria dessa

cooperativa, o que me favoreceu a ter uma noção mais ampla sobre a atuação e o papel dos

profissionais nos assentamentos, a poder participar mais ativamente das discussões sobre os

programas de assistência técnica e extensão rural e compreendê-los dentro das demandas do

Governo e dos movimentos sociais.

o trabalho no Projeto LUMIAR era desenvolvido em equipe, composta por profissionais

de formações diferentes, sendo a que trabalhei formada por: um assistente social, um agrônomo,

um veterinário, dois técnicos agrícolas e um técnico em contabilidade.

Minha participação como profissional da área social, dentro de um trabalho integrado,

dava ênfase ao apoio às atividades de organização dos assentados. Nesta oportunidade, pude

vivenciar uma realidade onde estavam presentes as lutas de classes, por vezes camufladas ou

ausentes do discurso dos intelectuais, interesses contraditórios e a luta pela reforma agrária como

parte integrante de um projeto societário.

Pude perceber em minha experiência profissional, e em especial, no trabalho em equipe

interprofissional", que havia esforço, tanto por parte dos profissionais quanto dos trabalhadores,

em desenvolver e propiciar um trabalho de qualidade. Mas alguns problemas podem ter

dificultado a construção de uma prática educativa no trabalho em assentamentos rurais, tais

como: a) limitações decorrentes da própria formação profissional, em desenvolver um trabalho de

cunho educativo com os assentados; b) diferenças culturais entre técnicos e assentados; c)

amadurecimento de um espírito de equipe, que pressupõe identidade e cooperação; d) demandas

de serviços por vezes conflitantes do trabalho dos profissionais, por parte dos assentados, INCRA

e cooperativas envolvidas, entre outros.

processo de produção, voltados para o mercado, integrados à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional"
(INeRA, 1997, p.27).
5 Trabalho interprofissionaJ é aquele onde há mais de um profissional envolvido, diferente de interdisciplinar, que
caracteriza uma relação de disciplinas a partir da relação hierárquica de uma disciplina geradora e coordenadora que
recombinam seus elementos internos. (MELO & ALMEIDA, 2000).
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Para ilustrar a problemática a ser investigada, referir-me-ei a uma das atividades da

equipe de assistência técnica e extensão rural, que é a discussão e implantação dos

planejamentos.

a maioria das vezes, a compreensão do trabalho do profissional pelo assentado é de

que ele é o facilitador da chegada do crédito no assentamento, e também, é através dele que o

profissional pode dar um retorno de seu trabalho de forma mais concreta e visível ao assentado,

dentro da concepção imediatista de assistência técnica. Neste momento, parece haver um

entendimento acerca da necessidade da implantação de um planejamento e dos processos

necessários para efetivá-lo. Mas o desenvolvimento das ações ou a ausência de sua realização

nem sempre ocorre do modo como foi planejado.

É gasto um tempo considerável na discussão dos planejamentos e acontece de, no

momento da discussão, nem todos opinarem, ou se o fazem apenas acenam com a cabeça dizendo

que concordam com o que está sendo dito pelos profissionais e/ou alguns assentados que se

envolvem mais nas discussões. Até mesmo planejamentos que conseguem maior participação

esbarram em questões que os levam a não serem satisfatoriamente executados. Isso é o que

ocorre principalmente nas atividades ligadas à produção agrícola e pecuária e, de um modo geral,

a idéia de planejamento é bem aceita entre os assentados.

Assim, refletindo sobre esta realidade, posso me questionar até que ponto o assentado

muitas vezes reproduz um discurso que não é o seu, se não no todo, mas parcialmente, apenas

para satisfazer necessidades imediatas, concordando com a idéia de se fazer o planejamento e,

assim, poder analisar se as relações entre assentados e técnicos são construídas através de

apropriação ou confronto/ construção de conhecimentos.

o que pude observar no cotidiano da prática profissional, e que se traduz como o

questionamento central desta pesquisa, é: por que nem sempre as decisões acordadas entre

assentados e técnicos em reuniões e em outros espaços de intervenção profissional, efetivavam-se

na prática?

Algumas situações decorrentes da relação entre assentados e técnicos podem ter levado a

este hiato, como, por exemplo: a) havia por parte dos assentados uma seleção do conhecimento



15

do técnico, naquilo que ele acreditava ou lhe era útil; b) as decisões poderiam advir de uma

relação de imposição do conhecimento do técnico, baseado na sua referência do que era melhor

para o assentamento; c) existia incompreensão do saber do técnico pelo assentado e vice-versa,

além de outros motivos.

Estas pressuposições estão aqui arroladas não como hipóteses, no sentido de que deverão

ser comprovadas ou não no decorrer da pesquisa. Mas para nortear a compreensão da existência

de problemas nessa relação de saberes, mesmo na prática de profissionais cuja metodologia de

trabalho era baseada no incentivo à participação, no respeito ao conhecimento do trabalhador

rural e da realidade na qual está inserido.

Neste contexto, parto da premissa de que tanto técnicos como assentados são

possuidores de saberes, importantes para o processo de construção coletiva do assentamento, e

que esses saberes estão em constante relação. No entanto, estas relações podem ser estabeleci das

de formas diferentes e provocar, conseqüentemente, resultados diversos. Podem contribuir, assim,

para a realização da reforma agrária preconizada pelo Governo, ou daquela que atenda ao

interesse coletivo dos trabalhadores.

Neste sentido, é relevante perceber qual retorno está sendo dado pelos profissionais aos

trabalhadores, uma vez que este trabalho é um investimento dos movimentos sociais ao nível de

demanda e do governo, em virtude da locação de recursos e implantação de políticas públicas,

que consolidam seu projeto político.

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a relação entre os saberes dos assentados e

técnicos, objetivando analisar como o trabalhador rural assentado, portador de um saber,

compreende a sua relação com os profissionais que trabalham no assentamento, portadores de

outros saberes diferentes do seu.

o projeto de pesquisa, a intenção era considerar na análise os saberes dos técnicos do

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e daqueles ligados a programas

de assistência técnica terceirizados. Entretanto, foram estes últimos a quem os assentados deram

mais ênfase nas suas reflexões, portanto, as relações analisadas são baseadas predominantemente
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neste tipo de profissional, embora tenham sido citados algumas vezes os técnicos do INCRA, e da

EMATER, entre outros que deram cursos de capacitação no assentamento pesquisado.

A partir do objetivo principal definido delineiam-se outros mais específicos: 1)

compreender o saber do assentado e o saber do técnico; 2) entender a percepção do assentado

sobre seu saber e o saber do técnico; 3) analisar através das falas e práticas dos assentados se

existe um reconhecimento sobre a contribuição do saber técnico para o assentamento.

Esta pesquisa é predominantemente qualitativa, mas comporta dados quantitativos,

considerando a relação de complementaridade entre estes dois paradigmas.

Trata-se de um estudo de caso, baseando-se em princípios metodológicos da pesquisa

participante. Foram utilizadas como principais técnicas de coleta de dados: entrevistas,

observação participante, levantamento e análise de documentos. Na organização dos dados

recorri ao programa NUDIST.

Para definir o loeus da pesquisa, parti da compreensão de que assentados e técnicos

relacionam-se em espaços que não se restringem ao assentamento, mas também que se estendem

ao interior das instituições, predominantemente públicas, e até mesmo nas ruas, quando ocorrem

as lutas e manifestações de interesses dos trabalhadores.

Escolhi como palco para compreender as relações entre técnicos e assentados o próprio

assentamento, por caracterizar-se como o espaço onde se direcionam as ações desses atores,

como também pela maior constância das relações darem-se neste local.

Primeiramente decidi pesquisar em um dos assentamentos onde já havia trabalhado, por

ter um maior conhecimento acerca da realidade e pela motivação pessoal de continuar

contribuindo com a construção do assentamento. O mestrado iria possibilitar que eu visse a

realidade, onde antes estava inseri da, com outra perspectiva. Manter distância dessa realidade

poderia contribuir para uma posterior intervenção, agiria na pesquisa não com os olhos de um

profissional imerso no cotidiano de sua prática, mas com olhos de pesquisadora.

A escolha pelo assentamento Santa Bárbara, localizado no Município de Caucaia - CE,

deu-se pelo fato de nele estarem presentes também as ações de outros atores que possuem um
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projeto de reforma agrária, que são os militantes do MST, fazendo-nos pressupor que os anseios

em relação ao trabalho dos profissionais possam refletir as demandas desse movimento e sua

concepção de reforma agrária, mesmo que não seja de forma homogênea entre os assentados.

A opção pelo Mestrado em Educação foi definida por se tratar de estudo sobre os

saberes, que por vezes questiona as limitações da formação profissional e aponta as necessidades

de um novo agir profissional. Refere-se a relações onde técnicos e assentados, para além de

outras condições, são educadores e educandos, pressupondo que: quem ensina aprende ao

ensinar e quem aprende ensina ao aprender.(Freire, 1999, p. 25).

As categorias de análise foram definidas no decorrer da pesquisa, principalmente após o

trabalho de campo, como esquemas alternativos que comportam, abrem e contradizem os

esquemas teóricos e o senso comum acadêmico dos pesquisados. São elas: saber, poder,

participação e identidade.

A partir da realização desta pesquisa e socialização das informações colhidas, pretendo

contribuir com os profissionais que trabalham nos assentamentos, para propiciar uma reflexão

acerca da dimensão educativa de suas práticas, que tenham como base a liberdade e emancipação

humana, como também, com o aumento do poder de decisão dos assentados, em intervir e

contribuir com os profissionais, sobre o tipo de assistência técnica que desejam para o

assentamento, bem como para a valorização de seus saberes.

Estudos dessa natureza podem contribuir para que os trabalhos realizados nos

assentamentos possam dar o retomo necessário aos assentados, de acordo com os esforços fisicos

e materiais gastos para sua execução. Uma vez que eles podem tanto continuar a favorecer a

consolidação do projeto político do Governo, onde as ações estão direcionadas primordialmente

para o aumento da produção, ou atender aos interesses dos movimentos sociais, que implicam

mudanças estruturais na sociedade, proporcionando a construção de homens e mulheres novos.

A realização deste trabalho no âmbito de uma sociedade "globalizada" sob a égide do

capitalismo - que ao mesmo tempo que encurta distâncias e avança na rapidez das informações,

também produz uma massa de excluídos (social, econômica, política, afetiva e ideologicamente)

- onde cada vez mais o saber ocupa lugar de destaque, justifica-se pelo desafio de poder estar
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contribuindo com a construção de um projeto coletivo que atenda às necessidades e interesses das

classes e/ou organizações trabalhadoras.

o desafio teórico é pensar a construção coletiva deste projeto societário que atenda aos

interesses dos trabalhadores e, nesse processo, pensar a relação da pessoa com seu contexto

social, ou do indivíduo com o coletivo, ou do sujeito com o movimento, para compreender como

está sendo construí do este projeto societário, a partir das práticas pedagógicas dos atores

envolvidos.

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. o primeiro, procuro contextualizar o

objeto de pesquisa, tentando retratar a conjuntura que o envolve, a partir de uma descrição

histórica. O segundo é dedicado à metodologia utilizada na pesquisa, enfocando os instrumentos

mais gerais, ao mesmo tempo em que opto por uma descrição detalhada de dados, por considerar

importante partilhar com o leitor o glorioso momento de construção/surgimento de um

pesquisadora.

o terceiro capítulo, identifico os sujeitos desta pesquisa, um pouco de suas histórias

coletivas, situando-os no contexto histórico descrito no capítulo anterior. A partir desse capítulo,

a ênfase maior é em um dos tipos de relação que esses atores têm com o mundo, como sujeitos de

saber.

No quarto capítulo, está a discussão central da pesquisa, compreendendo o saber em

relação. Comporta debates sobre a relação entre os saberes dos técnicos e assentados,

contemplando situações reais e desejáveis.

O quinto capítulo traz uma discussão sobre o poder de intervenção dos assentados nos

projetos de assistência técnica e são expostas algumas proposições dos assentados para a

melhoria nesse tipo de trabalho.

Nas conclusões, procuro responder aos questionamentos postos à pesquisa, e, bem

subjetivamente, a algumas das inquietações profissionais, mas, principalmente, compartilhar

algumas lições de pesquisa, de vida, aprendidas pelos caminhos da reforma agrária.
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1. REFORMA AGRÁRIA: A LUTA POR UMA POLÍTICA AMPLA E DIFERENCIADA

Essa terra é desmedida
e devia ser comum,
devia ser repartida

11mtaco para cada um,
mode morar sossegado
eu já linha imaginado

que a baixa, o sertão e a serra,
devia ser coisa nossa,

quem não trabalha na roça,
que diabo quer com terra?

(patativa do Assaré)

Procurarei neste capítulo situar o contexto histórico no qual está localizado meu objeto

de pesquisa, quais sejam: a história da luta pela reforma agrária e nele, as atividades de extensão

rural e assistência técnica. Utilizarei a literatura que versa sobre os assuntos, e por fim, já no final

da década de 1990, reportar-me-ei a dados por mim vivenciados e sistematizados através da

experiência profissional.

Por via da descrição desse contexto mais geral, será possível nos aproximarmos de Santa

Bárbara, pois ele foi um dos assentamentos desapropriados na gestão de Fernando Henrique

Cardoso e inserido nos programas de assistência técnica. No entanto, as especificidades desse

assentamento serão descritas nos capítulos posteriores.

1.1. A luta pela Reforma Agrária no Brasil: destaques na sua história

Se formos discutir a história da luta pela terra no Brasil, iremos nos reportar ao

descobrimento formal do País, quando aqui chegaram os colonizadores, travando lutas com os

primeiros habitantes dessas terras, os índios. Logo, essa é uma luta antiga e atual, sem que

tenhamos de nos orgulhar do modo como continua ela até hoje sendo travada, tendo como base
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relações de exploração e dominação. São alguns dos protagonistas dessa história: os índios, os

negros, Canudos, as Ligas Camponesas e mais recentemente o MST.

Nesse estudo, deter-me-ei na compreensão do processo de implementação de uma

política de teor agrário no Brasil, através de uma abordagem histórica, destacando três grandes

eixos: a) diferentes concepções de reforma agrária, procurando perceber como esse conceito

modificou-se ao longo do tempo; b) ênfase no registro das legislações sobre o assunto e; c)

destaque aos eventos de trabalhadores e organizações da sociedade, que defendiam sua

participação na luta pela reforma agrária. Ao final, procurarei deter-me nos últimos anos, numa

abordagem mais conjuntural, enfocando o Governo FHC e a atuação do MST.

A intenção é registrar a existência de dois projetos societários distintos, referentes a

concepções de reforma agrária. De um lado, a reforma agrária do Governo e, de outro, o sonho de

reforma agrária dos trabalhadores rurais organizados.

Considero que a reforma agrária não se deve restringir apenas a redistribuição de terra,

mas implica também mudanças na correlação de forças" entre as classes sociais fundamentais. É a

partir dessa compreensão, que envolve uma questão não só econômica e social, mas também

política, que analisarei o estado atual da reforma agrária no Brasil.

o período de modernização do campo, a partir de 1960, caracteriza-se por intensa

capitalização e tecnificação da produção agropecuária. Como descreve Gonçalo, o processo

ocorreu de maneira excludente, com alta concentração de renda e da terra, ao lado de elevados

níveis de expropriação do trabalhador rural. (2001, p.52).

A desapropriação por interesse social foi estabelecida na Constituição Federal de 1946, e

significava que a terra deveria atender às necessidades dos trabalhadores rurais, buscando uma

maior justiça social e entrosamento mais perfeito às normas jurídicas e a realidade agrária do

Brasil. (Sodero, 1990 in Sueli de Sousa, 2000).

Este tipo de desapropriação foi a principal demanda de várias organizações de

trabalhadores, como: Ligas Camponesas, Trompas e Formoso, entre outras. Elas reivindicavam

6 Essa correlação de forças é estabelecida entre aqueles que querem dominar e aqueles que não querem ser
dominados. (Masselli, 1998).
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reformas de base, levando o Presidente João Goulart a promulgar a legislação sobre Reforma

Agrária, o que favoreceu posteriormente o golpe militar de 1964. Nesta década, foram baixados

vários atos institucionais pelos militares para contenção dos conflitos pela terra.(Sueli de Sousa,

2000). Na forma do Ato Institucional de 9/4/1964 é encaminhado ao Congresso Nacional, um

dos responsáveis em restaurar a ordem social e econômica do País, o projeto de lei que dispões

sobre o Estatuto da Terra, objetivando atender às reivindicações dos trabalhadores com a

desapropriação de terras.

o Estatuto da Terra (lei n? 4.054, de 30/11/1964) é um marco em termos de lei sobre

política de cunho agrário. No entanto, durante o período do regime militar, segundo Gonçalo

(2001), houve aumento do número e extensão dos latifúndios, favorecendo os interesses da

propriedade capitalista.

As desapropriações com fim social objetivaram mais a redução dos conflitos no campo e

desmobilizar as organizações dos trabalhadores. Esse foi um fator estratégico da elaboração e

aplicação do Estatuto da Terra. (Gonçalo, 2001, p.62).

Mesmo numa conjuntura "ditatorial", as classes de trabalhadores procuravam avançar

em termos de organização. Se assim não fosse, teria sido impossível promover um processo de

democratização da sociedade brasileira, possível somente pela correlação de forças existentes na

sociedade.

Esse processo de democratização deve ser entendido para caracterizar a passagem de um

regime ditatorial instituído, no qual a autoridade era proveniente do pensamento militar, para

outro que começava a permitir a liberdade de expressão e seria marcado pela instituição do

sufrágio universal, característico de sociedades democráticas; no entanto, compreendendo que

esses são apenas dois elementos identificadores de uma sociedade democrática, e que esta se

fundamenta filosoficamente em dois conceitos, liberdade e igualdade, como destaca Chauí

(1993). Desta compreensão, defino o Brasil como um país que está lutando pela implementação

da democracia'.

7 A democracia pode ser entendida pela articulação de três elementos: o poder, as leis e o saber. "O essencial, ao meu
ver, é que a democracia institui-se e se mantém pela dissolução dos marcos de referência da certeza. A democracia
inaugura uma história na qual os homens estão à prova de uma indeterminação última quanto ao fundamento do
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Nesse cenário, é realizado em 1973 o nCongresso da CO TAG, tendo como principal

bandeira a luta pela reforma agrária, no entanto, nos moldes do Estatuto da Terra. Já em 1979, no

III Congresso da CONT AG, essa lei é tomada não como um fim em si mesma, mas como ponto

de partida.

A Igreja Católica é também um relevante ator nessa conjuntura, e defende alguns

conceitos importantes na compreensão sobre Reforma Agrária. No documento da CNBB N° 17 -

"Igreja e Problemas da Terra", condena-se a terra de exploração, apropriada pelo capital para

geração contínua de lucro, e exalta-se a terra de trabalho, possuída por quem nela trabalha

(Documentos da CNBB, N°17 in Graziano da Silva, 1985, p.50).

Outro momento importante no processo de organização dos trabalhadores e de abertura

política foi a realização, em 1981, da P Conferência acional das Classes Trabalhadoras -

CONCLAT unificada, reunindo dirigentes sindicais urbanos e rurais e entidades não sindicais,

como funcionários públicos e associações.

Mais uma vez é levantada a bandeira pela reforma agrária, com a seguinte concepção:

... Reforma Agrária ampla, imediata e com a participação dos trabalhadores rurais, visando
promover a melhor distribuição da terra e uso da propriedade, afim de atender aos princípios
da justiça social e ao aumento da produtividade. (1a CONCLAT in Graziano da Silva, 1985, p.
52).

E possível perceber que nesse momento o conceito de Reforma Agrária está mais

voltado para satisfazer às necessidades imediatas de uma melhor redistribuição de terras no

Brasil, com ênfase na melhoria das condições de vida da população em termos de reprodução

social e geração de renda. A participação popular também revela-se como fundamental para que

isso ocorra, tomando a luta um cunho político-ideológico. No âmbito do movimento sindical, a

luta pela reforma agrária épolitico-ideolàgica, representando a libertação do trabalhador rural

de uma dominação que não é apenas econômica, mas também política. (Gonçalo, 2001, p. 57).

Na década de 1980, também toma corpo uma nova organização de trabalhadores

envolvidos na luta pela terra de trabalho, o MST, para quem o Estatuto da Terra representava a

política de modernização do latifúndio, porque era mais favorável a implantação da empresa

Poder, da Lei e do Saber, e quanto ao fundamento da relação de um com o outro, sob todos os registros da vida
social ..." (Lefort, 1991, p. 34).
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rural. Para os Sem Terra, a empresa capitalista no campo é sinônimo de "terra de exploração ",

oposta à "terra de trabalho" que reivindicavam. (Graziano Da Silva, 1985, p. 59).

Em 1985, realizou-se em Curitiba o I Congresso Nacional dos Trabalhadores Sem Terra,

revelando que desde o início de sua organização, já estavam claros os posicionamentos e

compreensão acerca da luta de classes e modelo de reforma agrária que almejavam. Uma das

exigências ao Governo recém-eleito, mas ainda não empossado, Tancredo Neves, era o controle

total dos trabalhadores sobre a reforma agrária, com poder de decisão sobre a divisão, cultivo e

forma de titulação. (Graziano da Silva, 1985, p. 58).

Outras organizações da sociedade civil, além dos sindicatos e Igreja, como a Associação

Brasileira de Reforma Agrária - ABRA e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas

- IBASE, lançaram em 1983 a "Campanha Nacional pela Reforma Agrária", visando a esclarecer

as populações urbanas sobre as vantagens de implementação dessa política. Um dos pontos

importantes nessa campanha foi a proposição das "15 Providências para o Desenvolvimento

Imediato de uma Reforma Agrária", expostas através do presidente do Conselho Deliberativo da

ABRA, José Gomes da Silva, que posteriormente se tomou presidente do INCRA.

A proposta da ABRA era de fazer imediatamente uma reforma agrária no País. A visão

estava na mesma direção do Movimento dos Sem Terra, concebendo o Estatuto da Terra como

um ponto de partida, pois uma nova legislação só seria possível após a elaboração da Nova

Constituição, sem garantias de que seria uma lei mais progressista, como na realidade não foi,

pois a correlação de forças dos movimentos pró e contra reforma agrária estavam bem acirrados.

Entretanto, durante o período do regime militar, o Estatuto da Terra não saiu do papel, e

aqueles que ousassem reivindicar mudanças sociais eram enquadrados no Ato Institucional n05,

estando passíveis a torturas e perseguições políticas. Por este motivo, os conflitos sociais

tenderam a diminuir nesse período. A abertura política só aconteceu praticamente duas décadas

depois, iniciando um período de "democratização".

Após o período do regime militar, como o início da Nova República, um marco em

termos de legislação é a aprovação, pelo Governo José Sarney, do Decreto 91.766, que contém o

Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA, em 1985.
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A aprovação do Plano acional de Reforma Agrária - PNRA foi um marco nessa luta.

Em virtude das pressões exercidas pelas organizações de trabalhadores e outros adeptos da

bandeira da reforma agrária, fazia-se necessário traçar um plano para implementação de uma

política agrária no País.

A história do PNRA é marcada por avanços e retrocessos. Dois importantes atores de

interesses opostos surgem nesse período, uma organização dos fazendeiros, a UDR, e uma

organização dos trabalhadores, o MST. O primeiro, posicionando-se inclusive contra a realização

doPNRA.

No entanto, da formação dos grupos voluntários, da apresentação da proposta no 4°

Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais e da aprovação do texto final, travou-se uma luta

que revela a vitória do movimento contra a reforma agrária: União Democrática Ruralista - UDR,

Confederação Nacional dos Agricultores - CNA, Sociedade Rural Brasileira - SRB, entre

usineiros e grandes proprietários agrícolas.

No PNRA, a reforma agrária se justifica por duas razões básicas, uma de cunho

econômico, outra social. A razão econômica está ligada à conjuntura de desemprego e inchaço

das grandes cidades, promovidos, entre outros fatores, pelo êxodo rural. O Governo diz constatar

que é menos dispendioso gerar uma oportunidade na agricultura do que um posto de trabalho no

setor urbano.

A outra razão, que diz respeito à dimensão social da proposta, trata de integrar e restituir

a cidadania das pessoas do campo, que estão excluídas, justamente pela impossibilidade de

acesso à terra. A reforma agrária:

... desponta, igualmente, como uma exigência social, enquanto resposta adequada à
compensação da enorme divida social da Nação para com a maioria da população rural,
estigmatizada pela pobreza e no cumprimento do preceito constitucional da observância da
função social da propriedade. (10 PNRA, 1985).

A participação da sociedade civil na realização da reforma agrária é um dos princípios

do 1° PNRA, que considera ser imprescindível, sendo estimulada e garantida através de:

instituições, sindicatos, associações, grupos e movimentos, objetivando constante interação com

os trabalhadores assentados. Também tem como importante garantir um diálogo intenso e

construtivo entre a sociedade civil e o Estado.



25

A versão final do 1° PNRA, aprovado em 10 de outubro de 1985, revela, além da vitória

das forças políticas contra a reforma agrária, a falta de compromisso com sua execução. A meta

era assentar, no período compreendido entre 1985/86 e 1989, um total de 1,4 milhão de famílias,

sendo assentadas apenas 84.852 famílias, representando um percentual de 6,06% da meta

estabelecida.

Após o movimento "Diretas Já", dá-se continuidade a esse período de efervescência

política no Brasil, com o movimento pró-Constituinte, sendo promulgada em 1988 a nova

Constituição Federal.

o direito de propriedade faz parte dos direitos e garantias fundamentais (CF 88, art. 5°,

XXII) e continua sendo de competência da União a desapropriação por interesse social,
-

necessitando de lei complementar e rito sumário para definir o conceito de propriedade produtiva,

estabelecer o processo judicial de desapropriação e os procedimentos para dar agilidade à imissão

de posse das terras desapropriadas (CF 88, art.184 a 191).

Durante o Governo de Fernando Collor (1990/1992), pouco se fez pela reforma agrária,

e, com o seu afastamento, assume o vice-presidente Itamar Franco. Durante seu mandato

(1993/94) no INCM registram-se 208 ocupações de terra (INCM 1995 in Gonçalo, 2001).

Em 1992, foi votada e aprovada uma lei agrária, fruto da pressão dos partidos PT,

PSDB e PMDB, sendo aprovada pelo Presidente Itamar Franco, após o afastamento de Fernando

Collor, em fevereiro de 1993. Os artigos discutidos com a Coordenação Nacional do MST e o

então Presidente da República foram vetados na proposta final.

Sem o apoio de uma legislação consistente que garanta a realização de uma reforma

agrária, os trabalhadores rurais intensificam a luta pela terra, através das ocupações dos

latifúndios improdutivos'', nem sempre estando o Governo de acordo com essa classificação.

A concepção de reforma agrária dos novos movimentos sociais avança em termos de

amplitude. Ela não significa mais apenas distribuição de terras e garantia do direito à propriedade

8 É a propriedade rural que não cumpre a função social. (lei 8.629/93). Cumprir com a função social é atender os
seguintes requisitos: "aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente; observância das disposições que regulam as relações de trabalho; exploração que
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores". 0JP1. 774.21/99 e MP1 901-30/99).
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para melhorar a vida dos trabalhadores rurais em termos de sustento e geração de renda, pois ela

requer mudanças estruturais na sociedade, pela extinção das relações de exploração até hoje

estabelecidas.

Incorporam-se à luta pela terra condições para que nela se possa permanecer, através de

linhas especiais de crédito agropecuário, fomento, apoio à comercialização, capacitação e

assistência técnica. A concepção de social também amplia-se não só em termos de justiça, mas

pela compreensão de que a vida no campo também requer melhoria nos setores de saúde,

programas sociais e educação, sendo esta última uma das grandes bandeiras do MST.

De forma mais ampla, o MST não se restringe às especificidades da luta pela reforma

agrária, mas está envolvido pelas mudanças nas bases da sociedade capitalista, caracterizando-se,

na atualidade, como novo movimento social.

A idéia diretriz da argumentação é de que têm surgido "novos movimentos sociais" (NMS) que
almejam atuar nos sentidos de estabelecer um novo equilíbrio de forças entre Estado(..) e a
sociedade civilt...), bem como no interior da própria sociedade civil nas relações de força
entre dominantes e dominados, entre subordinantes e subordinados. (Scherer-Warren, 1993,
p. 49 e 50).

1.2. Contraposições da Reforma Agrária: MST e FHC

Os anos de 1995 a 1998 representam um marco histórico na luta pela reforma agrária no

Brasil, no final do século xx. De um lado, o Governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC é

propagado pelos meios de comunicação como o que fez a reforma agrária no País; por outro, o

MST é reconhecido como o maior movimento em termos de organização do século xx. O que

está em jogo são projetos societários distintos: um neoliberal, outro socialista.

O discurso do governo neolibeal9 é de que a arrancada da pós-modernidade exige a

operacionalização da reforma agrária, tendo como cerne o desenvolvimento da agricultura

9 O governo de FHC caracteriza-se como neoliberal porque implementa reformas de perfil neoliberal. "O
neoliberalismo é uma ideologia capitalista que defende o ajuste dos Estados Nacionais às exigências do capital
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familiar, possibilitando uma política mais barata de geração de emprego e a associação de metas

produtivistas e distributivistas (Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma

Agrária! INeRA, 1993).

o discurso do Governo, o objetivo básico da reforma agrária é a democratização do

acesso à propriedade da terra, concebida essencialmente sob dois aspectos: o econômico e o

social. O econômico, na perspectiva da produção, comercialização, emprego e renda; e o social,

como uma exigência de justiça social, com caráter compensatório. Desta compreensão, decorrem

as políticas públicas direcionadas para essa população.

Por outro lado, estão no cenário político os movimentos sociais, cujas características dão

ênfase à construção da cidadania. No campo, tem destaque o Movimento dos Trabalhadores

Rurais Sem-Terra - MST, defendendo um projeto popular que contemple mudanças estruturais

na sociedade, e, na agricultura, estão compreendidas: reforma agrária, segurança alimentar,

fortalecimento da agricultura familiar, cooperativismo e agroindústria, emprego, educação, meio

ambiente, novas tecnologias etc.

Esse movimento compreende a reforma agrária como democratização da propriedade da

terra e organização dos assentamentos, de maneira a garantir renda e melhoria permanente das

condições de vida (MST, 1998).

Percebo que, no discurso, os projetos do Governo e dos movimentos SOCIaISse

aproximam, no entanto, enquanto um procura se efetivar pela realização de políticas

compensatórias, o outro preconiza mudanças estruturais na sociedade.

É o discurso o elemento articulador do saber com o poder. Não há discursos excludentes,

ou um que seja admitido e outro excluído, mas sim uma multiplicidade de elementos discursivos

que se utilizam de estratégias diferentes, para, a partir de um mesmo discurso, alcançar objetivos

distintos.

transnacionalizado, portanto, contrário aos pactos que subordinam o capital a qualquer forma de soberania popular
ou instituições de interesse público". (Abreu, 1999, p.4I).
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Em termos de legislação, o Governo FHC promoveu ampla reforma na legislação

agrária, procurando atender contraditoriamente as pressões dos movimentos SOClalS e

preocupando-se com que ela não saísse dos moldes do projeto neoliberal em que está envolvido.

As principais mudanças na legislação foram: lei do rito sumário, em 1996, para apressar

o tempo de tramitação dos processos agrários; lei n? 9.415/96, permitindo o acompanhamento do

Ministério Público nas ações de reintegração de posse; decreto n? 2.250/97, permitindo às

entidades representativas de trabalhadores rurais a indicação de áreas a serem desapropriadas;

medida provisória de junho de 1997, introduzindo mudanças na lei agrária e lei n08.437/92, sobre

o processo de vistoria prévia e ações revisórias; lei n? 9.393/96, implementando modificações no

Imposto Territorial Rural - ITR; decretos n? 2.614/98 e 2.680/98, autorizando o INCRA a

participar de leilões de terra; e por fim, a lei complementar n? 93/98, criando o Banco da Terra.

Essa última, na realidade, significa a instalação da reforma agrária pelo mercado.

Nos quatro primeiros anos do Governo FHC, são destacados no Balanço da Reforma

Agrária - 1995/1998, os projetos Cédula da Terra, Banco da Terra, Casulo e LUMIAR.

Irei nesse estudo tecer breve análise sobre os projetos Cédula da Terra e Banco da Terra,

por considerá-los importantes na definição da concepção de reforma agrária do Governo, e

posteriormente, mais ao longo do texto, escrever sobre o projeto LUMIAR, no qual trabalhei.

Convém inicialmente registrar o que é o projeto Casulo, uma vez que não me deterei

nele nessa discussão. O projeto Casulo, realizado em parceria com os estados e municípios tem

por finalidade propiciar o retorno ao campo das populações rurais que vivem na periferia das

grandes cidades, incorporando-as às unidades de produção agrícola (Ministério do

Desenvolvimento Agrário - MDA, 2002).

O Projeto Cédula da Terra é decorrente da experiência do Programa Reforma Agrária

Solidária que teve início no Ceará em 1997, com o apoio do Banco Mundial e tratava-se de um

projeto-piloto. A partir de 1998, contou também com recursos do Ministério de Desenvolvimento

Agrário. O objetivo do Reforma Agrária Solidária era viabilizar o acesso à terra aos

trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, associando outros investimentos necessários
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que lhes assegure desenvolvimento econômico e social sustentável. (Notícias do

IDACE/fevereiro de 2001).

Nas palavras do Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará, Pedro

Sisnando, a parceria, portanto, do Ceará com o Governo Federal, o Banco Mundial e

associações deprodutores está ganhando a batalhapelo combate àpobreza e o desenvolvimento

econômico e social do estado (IDACE, 2001, p. 3).

o Cédula da Terra incorporou à sua concepção a idéia de reforma agrária de mercado.

Como analisa Carvalho (1999), esse projeto assim se caracteriza por incorporar as teses

neoliberais de livre mercado no processo de reforma agrária. Trata-se de um financiamento a

pequenos proprietários, trabalhadores rurais assalariados, meeiros ou parceiros organizados em

associações, para compra de terras.

o Banco da Terra, criado por lei complementar, como já me referi, objetiva financiar a

compra de imóveis rurais e infra-estrutura da propriedade. (lei complementar n? 93/98).

o impacto que esses projetos de mercado trouxeram para as organizações dos

trabalhadores foi marcante. Eles, na realidade, surgiram de uma estratégia governamental de

desmobilizar os movimentos sociais no campo.

Os programas Cédula da Terra, Banco da Terra e, posteriormente em 2001 o lançamento

do Programa de Acesso Direto à Terra, através da realização de cadastro via Correios, para que

os trabalhadores rurais pudessem ter acesso à terra, podem ser analisados como uma forma do

Governo em articulação com o capitalismo mundial, frear as ocupações no País. Investiu-se em

propagandas usando imagens semelhantes às fotografias de Sebastião Salgado, fotógrafo que

acompanhou e registrou momentos históricos da história do MST, e apostou-se num discurso que

reproduz, nos planos macro e micro, a posição dos sujeitos como centros de transmissão do

poder.

Ao se tomar como referência a concepção de poder em Foucault (1985), percebe-se que

o poder não tem seu foco central no Estado, podendo disseminar-se também numa relação

ascendente, ou seja, de baixo para cima. Ele se exerce ao mesmo tempo e serve de suporte ao

conjunto do corpo social. O poder é nesta concepção uma multiplicidade de correlação de forças.
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Desta forma, foram reproduzidos por aqueles que estão comprometidos com o projeto

neoliberal, discursos que contrariam as ocupações de terra, sendo aceitos por trabalhadores que

ainda não compreenderam ou não tiveram a oportunidade de ter uma visão crítica sobre a reforma

agrária. O lema difundido foi: por que pular a cerca, se a porteira está aberta?

Como uma forma de visualizar e propor futuras reflexões sobre essa correlação de

forças, exporei um quadro que demonstra o fortalecimento da reforma agrária de mercado e a

estratégia do governo em conter as ocupações de terra, ou melhor, a base organizativa dos

movimentos sociais.

QUADRO 1

Áreas Destinadas à Reforma Agrária no Ceará - 1997 a 03/2002

Quadro Comparativo: Desapropriações com Fim SociallINCRA E PCT

PERlODO INCRA PCT TOTAL

AREA(ha) % AREA(ha) % AREA(ha) %

1997-2000 241.589 65,77 125.735 34,23 367.324 100

2001-2002 4.680 17,41 22.196 82,59 26.876 100

TOTAL 246.269 147.931 394.200 -- -
. . , . , .Fonte: levantamentorealizadoJunto ao Ministériode DesenvolvunentoAgrano - MDA / INeRA,

junho - 2002.

Podemos rapidamente analisar, considerando as questões já levantadas, que, à medida

que o PCT vai se solidificando no Ceará, as desapropriações por fim social vão diminuindo.

O Balanço da reforma agrária, sob o olhar do MST, questiona os dados do Governo,

quando confronta os números do. Governo com o de um estudo da ABRA Enquanto a

Coordenação Geral de Monitoramento do INCRA, diz ter assentado 482.206 famílias em sete

anos, o referido estudo declara que esse número atinge no máximo 234.062 famílias, concentrada

em 60% nos Estados do Pará, Maranhão e Mato Grosso (ABRA, 2002).

No primeiro semestre de 2002, foi lançado outro projeto - o Crédito Fundiário de

Combate à Pobreza Rural - reforçando a reforma agrária de mercado, através do financiamento
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da compra de terras, em caráter complementar aos já executados pelos Governos federal e

estaduais.

Durante o Governo FHC, posso observar que houve avanços em termos de execução de

medidas para implementação de ações dirigi das ao meio rural, reflexo da capacidade de

organização dos trabalhadores, no entanto, caracteriza-se como uma política compensatória, mais

para conter as pressões sociais do que fazer parte de um planejamento maior no plano

governamental.

Mesmo o conceito e objetivos da reforma agrária, são os mesmos definidos no Estatuto

da Terra, da época do regime militar. Logo, pensar em redefinir as bases do que seria essa

política não foi uma preocupação do atual Governo.

o Estatuto da Terra define a reforma agrária em seu parágrafo pnmeiro do artigo

primeiro, como sendo: o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da

terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de

justiça social e ao aumento de produtividade. Essa ainda é a definição atual na qual se baseia o

Governo FHC. (MDA: Reforma Agrária - Conceitos e Objetivos, 2002).

Será que essa definição dá conta das mudanças ocorridas hoje no campo e da

necessidade de se redefinir modos de organização, relações de gênero e geração, assistência

técnica, capacitação, educação voltada para a realidade do campo, entre outras demandas atuais,

consideradas pelos movimentos sociais como integrantes do projeto de reforma agrária?

Se o Estatuto da Terra continua sendo referência, então, está certa a afirmação do

Governo no seu relatório sobre o Balanço da Reforma Agrária e Agricultura Familiar / 1999,

onde enfatiza logo no primeiro parágrafo, que: As metas estabelecidas forma cumpridas, e até

superadas, ... (MDN2002).

No mesmo relatório o Governo federal destaca várias ações e programas para

consecução da reforma agrária: criação de um novo ministério - Ministério da Política Fundiária

e do Desenvolvimento Agrário, desapropriação como principal forma de obtenção de terras,

redução nos custos dos imóveis rurais, infra-estrutura, créditos concedidos, Programa Nacional

de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, ações contra as superindenizações, Projeto
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LUMIAR, meio ambiente, Banco da Terra, Cédula da Terra, Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, criação dos Conselhos de Desenvolvimento

Rural, dentre outros.

Tomarei como base três destas ações ou programas, situando alguns dos principais

problemas que presenciei na minha vivência profissional, para demonstrar como se caracterizou a

política agrária do atual governo.

Com relação aos créditos para financiar atividades de custeio agrícola e investimentos

agropecuário, foi extinta a linha de crédito especial para os assentados, com rebate de 50% no

valor principal, denominado Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária - PROCERA,

uma conquista dos trabalhadores. Os assentados passaram a ser incluídos no PRONAF grupo A,

com rebate de 40%. Pela lógica do Governo, o agricultor passa por uma trajetória que o eleva de

sem-terra a assentado, para, depois de um período médio de três anos, tomar-se um agricultor

familiar.

Teixeira (2001) considera o PRO AF como uma política de crédito compensatória, pois

a política liberal do Governo visa a favorecer a modernização dos setores que produzem em larga

escala, com vistas ao mercado externo, estando o PRONAF atendendo aos segmentos tidos como

não dinâmicos. (Teixeira, 2001).

Durante o período em que trabalhei nos assentamentos, presenciei a liberação dos

recursos acontecerem em sua maioria no fmal do ano, tendo as empresas elaboradoras de projetos

de fazê-los em curto tempo, anunciado pelas instituições financeiras. O recurso disponível que

não é gasto em um ano sofre cortes no ano subsequente, pois, já que não foi usado, é porque não

há demanda para investimentos no setor.

O Governo também anunciou que até dezembro de 1999 seriam gastos R$ 105,6 milhões

em obras de infra-estrutura, mas o que ele não apresenta é o percentual executado em relação a

demanda.

Há muitos assentamentos que carecem de uma melhor infra-estrutura, sendo a falta

d'água um dos principais problemas. Em um dos assentamentos onde trabalhei, Lagoa da Serra,

localizado no Município de Caucaia, seu principal problema era a escassez de água para o
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consumo humano e mesmo animal. O abastecimento dava-se por carro-pipa. Este projeto de

assentamento, criado em 1996, foi beneficiado com a recuperação de uma parede de um açude

em 2000, quatro anos depois da desapropriação, além do tempo médio para aqueles ex- sem terra

tornarem-se agricultores familiares.

E o terceiro exemplo, o projeto de capacitação e assistência técnica, Projeto LUMIAR,

que ao longo de seus três anos de existência sofreu paralisações por falta de recursos. No Ceará,

ele encerrou em junho de 2000, quando a maioria das dezesseis equipes existentes no Estado

haviam discutido e elaborado projetos de investimento agropecuário para os assentamentos,

através da linha de crédito do PRONAF.

O programa de assistência técnica,já sem a denominação de projeto LUMIAR, reiniciou

em fevereiro de 2001, quando os projetos estavam sendo contratados, e durou até dezembro de

2001, por falta de recursos, não havendo portanto, acompanhamento na implantação dos projetos

de investimento, no mínimo, no primeiro ano. Isso sinaliza, para que os recursos alocados possam

ter grandes chances de não serem bem-sucedidos.
GC.{ 1

Desse modo, a reforma agrária, para que possa ser efetivada, deve ser pensada em

termos de questão social1o e ser enfrentada através de uma política social redistributiva.

No estádio atual de desenvolvimento da sociedade brasileira, ela caracteriza-se por ser

distributiva. As políticas sociais que se referem ao processo de reprodução da força de trabalho

através de serviços e beneficios financiados por fundos específicos, quando estruturados pelo

capitalista, é um mecanismo distributivo de renda e riqueza socialmente produzida, sob aforma

de beneficios, proteção e serviços, sem que sejam afetadas, entretanto, as relações de produção

capitalistas. (Faleiros, 2000, p. 43).

Para que pudesse ser redistributiva e promover também a autonomia dos sujeitos

envolvidos, Gonçalo (2001) destaca a necessidade de se redistribuir dois bens sociais: a renda e o

poder. Mas, isso fere os princípios historicamente construídos pelas classes dominantes de nossa

sociedade.

10 Questão social como categoria significa em sentido amplo, um conjunto de contradições e conflitos, originados na
sociedade, incidindo sobre ela e questionando-a. Em sentido restrito, corresponde às modificações concretas e

8HIUFC
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Somos um país rico, mas com alta concentração de renda. Há 50 anos os dados são os

mesmos: enquanto 50% da população mais pobre tem 10% da renda, os 10% mais ricos detêm

50% dela, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em

2000. (Isto é, 1/512002).

E mesmo considerando que o poder não é algo que se detém, portanto, que não possa ser

dividido, a referência à redistribuição de poder serve para alertar quanto ao papel dos conselhos-

federal, estaduais e municipais - de desenvolvimento rural, pois a cultura política brasileira de

promover a participação popular é utilizada como estratégia de manipulação, de manter sobre o

controle governamental as decisões que deveriam ser da sociedade civil.

É sob a constante pressão dos movimentos que as políticas sociais, e a política agrária

como uma política social especial, podem promover a redução, nesse segmento, das

desigualdades sociais de nosso país.

1.3. Assistência Técnica e Extensão Rural na Reforma Agrária: aproximando-se de Santa

Bárbara

No período da ditadura militar, a partir do golpe de 64, o Estado visa a promover a

industrialização no País. Sem querer contrariar os interesses da oligarquia rural, financiou

também uma modernização parcial da agricultura, pela inserção de tecnologias modernas.

Cabe explicitar que é, também, fruto desse processo de industrialização que se toma

cada vez mais dificil definir o que é rural e o que é urbano. Para fins deste trabalho, quando me

refiro ao rural, compartilho da compreensão de Graziano da Silva (1997), ao conceber o rural

como:

... um "continuum" do urbano do ponto de vista espacial; e do ponto de vista da organização
da atividade econômica, as cidades não podem mais ser identificadas apenas como a atividade

peculiares daquelas mesmas situações de conflito, requerendo reconhecimento e enfrentamento pelos sujeitos sociais.
(Arcoverde, 1999).
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industrial, nem os campos com a agricultura e a pecuária. E do ponto de vista social, a
organização do trabalho na cidade se parece cada vez mais com a do campo e vice-versa ...
(Graziano da Silva, 1997, p.43).

Entre outras políticas de modernização na agricultura, define-se a extensão rural. Ela

surge no Brasil na década de 1940, como reação ao insucesso da educação rural. (Fonseca, 1985).

A educação rural pensada pelas elites brasileiras da passagem de 1920 a 1930, fora

utilizada para conter as migrações. Segundo Maia (1982), citada por Fonseca (1985), a proposta

do movimento ruralista era a criação de uma escola integrada às condições locais, integrada à

realidade, baseada no princípio da "adequação".

Na década de 1940, surgem outras propostas e são estabeleci das as condições propícias à

Campanha Nacional de Educação Rural. A intenção era superar a condição de atraso das zonas

rurais através da difusão de idéias e do valor da auto-ajuda. A educação rural sai agora da escola

para espaços não formais, sendo a extensão rural definida pelo movimento extensionista como

um processo de educação extra-escolar. (Fonseca, 1985).

o elemento propulsor do movimento extensionista era a comunidade rural, vista de

forma homogênea, sem contradições, reunindo diferentes segmentos das classes rurais:

fazendeiros, minifundiários e agricultores, beneficiários da assistência técnica. O objetivo era

alcançar melhores níveis de condição de vida, saúde e educação, possíveis através do aumento ?a

produção e produtividade. (Fonseca, 1985).

A Extensão Rural distingue-se da Assistência Técnica por incorporar à sua prática a

preocupação com o fator humano e enquanto a assistência técnica tinha objetivos mais

"fomentistas" e destinava-se aos grandes produtores. (Masselli, 1998).

O ano de 1948 é considerado como o ano de início da extensão rural no Brasil. Para

Fonseca (1985), ele significa o resultado das conversações e convênios realizados entre o Brasil

e os Estados Unidos. Ela analisa a idéia de que a experiência extensionista brasileira:

... não pode ser tomada apenas como a de mais um país que adotou o modelo de adoção
difusionista americano do início do século, mas sim como uma experiência singular em termos
da formação social aqui preconizada, e como algo consentido pelas elites na defesa de seus
interesses imediatos e não como algo necessário e imprescindível aos interesses das camadas
populares. (Fonseca, 1985, p. 66).
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o modelo americano propunha a intervenção de agentes no meio rural tradicional, a fim

de modificar o comportamento dessa população, por via da adoção de práticas cientificamente

válidas para solução de seus problemas. (Masselli, 1998).

Em 1956, é fundada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural - ABCAR,

sob a forma de entidade privada, sem fins lucrativos, financiada pela Associação Internacional

Americana - AIA e passando a contar com o apoio do Presidente da República, Juscelino

Kubitschek. (Fonseca, 1985).

A ABCAR congregava as várias experiências estaduais do país, tendo por finalidade

varrer a pobreza rural e aumentar a produtividade no campo. Seu caráter era

coordenador/controlador e assistencial. Conforme o documento "Sumário da na Reunião de

Técnicos da ABCAR, 1957", essa associação é conceituada como uma:

... entidade nacional de apoio, auxilio e defesa das entidades filiadas que, no país, executam
um programa educativo no meio rural, objetivando a melhoria do nível de vida de sua
população, através de um Serviço de Extensão Rural conjugado com Crédito Supervisionado.
(ABCAR, 1957, p. 16 in Fonseca, 1985, p. 117).

Em 1961, a AIA saiu institucionalmente da direção da ABCAR, e, pela primeira vez na

história da extensão rural brasileira, somente técnicos brasileiros foram chamados a participar da

elaboração do Plano Diretor Qüinqüenal, que serviria de base para articulação do Sistema

Brasileiro Cooperativo de Extensão Rural, com a política de desenvolvimento do País e os

planos governamentais de assistência e fomento à agricultura nos níveis nacional, regional,

estadual e municipal. (ABCAR, 1962, p. 2 in Fonseca, 1985, p. 154).

o discurso, os fundamentos da extensão rural enfatizavam o fator humano, através dos

estímulos à capacidade de ação, de desvendar e resolver os problemas. Fonseca (1985), que teve

a oportunidade de realizar um trabalho mais aprofundado sobre essa conjuntura, acha que não

havia espaço para a descrição dos problemas concretos, já denunciados pelos movimentos sociais

camponeses. Procurava-se naquele momento encobrir contradições sociais para legitimar um

novo projeto político. A ABCAR posicionava-se nesse contexto, para colaborar com os órgãos

governamentais na execução do programa de reforma agrária. (Fonseca, 1985).
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A partir das medidas implementadas pelo Governo militar, o Ministério da Agricultura

fica responsável por coordenar as atividades de extensão rural, através do Instituto Nacional de

Desenvolvimento Agrário - INDA

o principal questionamento da ABCAR, nesse período, é de adotar um novo conceito de

educação e redefinir sua clientela. A concepção de educação passa, pois, a fundamentar-se na

teoria do capital humano, entretanto, o objetivo último de tal conceito continua sendo servir à

lógica capitalista. A nova clientela da ABCAR ampliou-se pela incorporação de dois outros

grupos, além dos pequenos e médios agricultores: os grandes empresários, beneficiários da

assistência técnica, e os meeiros e assalariados, que representavam 80% da população rural,

seriam conduzidos à sindicalização rural, que naquela conjuntura se tratava do sindicalismo

atrelado ao Estado. (Fonseca, 1985).

Essas mudanças constituem parte integrante do projeto do Estado de continuar utilizando

a extensão rural como forma de garantir os interesses das classes dominantes.

A partir desses dados, pode-se concluir que a extensão rural no Brasil não se dirigiu às

classes trabalhadoras, tampouco constituía uma de suas reivindicações; o modelo adotado, o

difusionista-inovador, baseava-se no paradigma de Rogersll, consistindo essencialmente na

transferência de tecnologia.

Figueiredo e Canuto, citados por Masselli (1998), identificam dois grandes períodos da

Extensão Rural no Brasil. O primeiro, a que já nos reportamos, está compreendido entre 1948-68,

caracterizado por propósitos mais "sociais", e o segundo, de 1969-80, de propósitos mais

"produtivistas". Alegam que, no plano do discurso, o primeiro enfatiza a melhoria de vida das

populações rurais e as características educacionais da ação extensionista. No mesmo plano, o

segundo preocupa-se mais com a transferência de tecnologia.

Analisando o primeiro período, posso questionar esses propósitos sociais, colocados

entre aspas, porque, na realidade se tratou no campo governamental de estender a modernização,

11 "Em essência o paradigma de Rogers fornecia uma proposta teórico metodológica para se conseguir, em menor
prazo, que os habitantes de 'áreas tradicionais ou subdesenvolvidas' modificassem seus comportamentos pela adoção
de práticas consideradas cientificamente válidas para a solução de seus problemas e consequentemente o alcance do
desenvolvimento econômico-social". (Fonseca, 1985).
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que vma através da industrialização, à agricultura. Num segundo plano é que

estão incorporados os elementos educacionais, de cunho mais social.

Foram incorporados à prática extensionista dois elementos instrumentalizadores

básicos: desenvolvimento/ organização de comunidade e práticas pedagógicas. O primeiro

consistia em o extensionista buscar legitimar-se frente às lideranças locais. Tratava-se, pois, de

um enfoque a-histórico e acrítico do processo social, onde os aspectos estruturais e as relações

sociais de produção que vigoravam no meio rural não eram questionados. (Masselli, 1998, p.

35).

A educação sena utilizada, aSSIm, como instrumento de controle social. A ação

educativa, o segundo elemento - complementar e indispensável para se conseguir a pretendida

adoção - possibilitaria a substituição dos conhecimentos tradicionais das populações rurais por

procedimentos e equipamentos considerados modernos. (Masselli, 1998, p. 35).

Percebe-se é que a educação está sempre posta em segundo plano, vindo a atender

subsidiariamente aos interesses econômicos e não como pressupostos para construir sujeitos

autônomos capazes de pensar sobre as condições históricas, econômicas, sociais e culturais que

os fazem permanecer em determinada classe social. O propósito da educação era levar os

trabalhadores a aceitar com disciplina sua condição dentro do sistema de produção.

Em 1974, foi criada a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural -

EMBRATER, órgão governamental responsável pela extensão rural e assistência técnica. Mais

uma vez preocupado com a modernização, o Governo passa a assumir financeira e

institucionalmente esse setor. Seus funcionários dividiam-se entre aqueles mais ligados com uma

prática "humanista" e outros mais "produtivistas".

No final da década de 1980, a própria EMBRATER, passa a questionar a antinomia

entre a ação extensionista "humanista" e a "produtivista", consideradas até então como

excludentes.

O estímulo era para que na ação extensionista pudessem ser consideradas as duas

práticas. A extensão rural deveria ser entendida como uma ação educativa, baseada na troca de

saberes, o que tomaria possível a transferência de tecnologias.
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Pautada num discurso ainda meio confuso, a EMBRATER procura repassar aos

extensionistas a importância do aprofundamento da condição de educador democrático.

É por se comprometer com a promoção humana - de homens concretos - que o extensionista
considera tudo que diz respeito às condições em que o agricultor produza como de suma
importância. É por entender que educação é um processo de troca de saberes que os
extensionistas transferem tecnologia e aprendem tecnologias que lhes são transferidas por
agricultores, pesquisadores e outros agentes sociais. (EMBRATER, 1988).

o termo "extensão" constantemente utilizado nesse texto é questionado por Paulo Freire

(1980), pois significa: "estender algo a". Nesse sentido, o extensionista busca estender seus

conhecimentos e suas técnicas, para que os homens possam transformar o mundo em que vivem.

Com base nessa análise, considero as contradições utilizadas no discurso da EMBRATER, ao

procurar articular os termos "extensão" e "educação", fundamentado-se numa relação de troca de

saberes.

Para fins deste estudo, como extensão rural é o termo mais comum ente adota pelas

instituições que trabalham com os trabalhadores rurais, ele será adotado compreendendo-o como

uma ação que pretende ter um caráter educativo, realizado num espaço de tempo mais

prolongado, distinguindo-se mesmo da assistência técnica, que por si só refere-se a ações mais

pontuais.

Ao acentuar-se as contradições do sistema EMBRATER, despontam as organizações

não governamentais - ONG's, preocupadas com a prestação de serviços de assistência técnica e

extensão rural, como uma de suas atividades no meio rural. Baseiam-se em princípios como: a

valorização do saber camponês; busca de opções para a produção, considerando aspectos

econômicos, sociais, culturais e ecológicos; questionamento da situação de exploração em que

vivem as populações rurais; adoção de técnicas educativas e pedagógicas etc.

Estas entidades nascem em especial, ligadas às Igrejas Católica e Luterana e aos

movimentos sociais. São exemplos disso, no sul do País, o Centro de Tecnologias Alternativas

Populares - Cetap, o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor - CAPA e o Centro Vianei de

Educação Popular'<.

12 Mais informações sobre essas entidades podem ser vistas em Almeida (1999): A construção social de uma nova
agricu ltu ra.
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Tratarei agora, após esse breve relato histórico, sobre os trabalhos realizados junto aos

trabalhadores rurais assentados, a partir da década de 1990. Tomarei como referencial o Estado

do Ceará, onde se desenvolveu essa pesquisa, procurando evidenciar o papel dos movimentos

sociais e a postura do Governo frente à incorporação da redefinição do modelo de assistência

técnica e extensão rural pelos trabalhadores, dentro de sua concepção de reforma agrária. É da

vivência nessa conjuntura, que se definiu a problemática desta pesquisa.

Cabe considerar mais uma vez, em relação ao uso do termo "extensão rural", que nos

atuais programas do Governo não se utilizava essa denominação, embora apareça na justificativa

dos programas. Mas, como foi o caso do projeto LUMIAR, eles não se restringiam a ações

pontuais característico da assistência técnica, como veremos posteriormente, sendo a conotação

de extensão rural discutida em algumas entidades executoras do projeto. Os movimentos sociais

no Ceará também utilizavam em suas demandas com o Governo, somente o termo assistência

técnica, embora almejassem dos profissionais uma permanência cotidiana no assentamento,

utilizando-o até mesmo como moradia.

No Ceará, até 1994, a assistência técnica nos assentamentos era prestada através de

convênios com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE e o

Centro de Treinamento e Desenvolvimento - CETREDE. A partir de 1995, os trabalhos

realizam-se através da prestação de serviços terceirizados ao INCRA, com a realização de dois

projetos de assistência técnica e extensão rural - o Programa de Apoio à Gestão de Organização

de Pequenos Produtores Rurais/ CONT ACAP e o Projeto LUMIAR Ambos constituem uma

demanda dos movimentos sociais. No ano de 2001, em continuidade ao projeto LUMIAR, os

trabalhadores têm mais onze meses de assistência técnica.(INCRA, 2002).

A terceirização dos serviços deu-se através de cooperativas e ONG's, constituída dentro

dos princípios já referenciados, a exemplo do sul do país. Umas já existiam anterior a esse

processo de terceirização e outras foram criadas a partir da necessidade dos profissionais de

redefinir novos espaços. A maioria compartilhava com o projeto político e ideológico dos

movimentos sociais. As principais prestadoras de serviço de assistência técnica e extensão rural

aos assentamentos rurais federais durante a década de 1990 e início do séc. XXI foram: CCA,

COPASAT, Terra Viva, CIPAT, CONTACTE, CETRA, COOTAP e CEPAC.
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o projeto LUMIAR era uma proposta de assistência técnica e extensão rural para os

assentamentos, contraditoriamente elaborado para atender às necessidades dos trabalhadores e do

Governo Federal em dar respostas a esta classe, no tocante ao Programa Nacional de Reforma

Agrária.

o projeto LUMIAR foi definido pelo Governo como um projeto de assistência técnica e

capacitação a assentamentos rurais, cujo objetivo é viabilizar os assentamentos, tornando-os

unidades de produção estruturadas, inseridas de forma competitiva no processo de produção,

voltadas para o mercado, integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional.

(Manual do projeto LUMIAR, 1997, p. 27) .

Para as organizações dos trabalhadores rurais envolvidas no processo de discussão da

assistência técnica, o projeto deveria cumprir mais um requisito para a construção da reforma

agrária, entendida como democratização da terra. Para o Governo federal o LUMIAR era parte

integrante de um programa mais amplo de Qualidade e Produtividade nos Assentamentos da

Reforma Agrária, dentro do plano "Brasil em Ação".

Conforme escrito no manual do referido Projeto, a proposta foi resultado de amplo e

polêmico processo de discussão, principalmente porque respondia a uma antiga reivindicação

dos trabalhadores. Tratava-se de um projeto emergencial para suprir as deficiências da extensão

rural para os estados menos eficientes e de caráter excepcional, uma vez que esta atividade

extrapolava as funções do INCRA de órgão executor da política fundiária.

A assistência técnica constitui-se como uma demanda dos movimentos sociais, como

parte integrante do projeto de reforma agrária, pois, para que o assentamento possa se

desenvolver, urge, entre outras coisas, que ele tenha condições de promover uma melhoria na

produção e produtividade, bem como, nas condições sociais, culturais e da gestão.

Nos dois primeiros projetos, houve a participação da organização dos trabalhadores na

execução, direta ou indiretamente. No CONTACAP, o programa era executado através da

Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do Ceará, vinculada ao MST; no LUMIAR,

houve a participação do MST e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará

- FETRAECE, na indicação das cooperativas envolvidas; e, no terceiro, apenas denominado de
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Programa de Assistência Técnica, tratando-se mais de uma alocação de recursos para atender à

necessidade de implantação de projetos agropecuários, não houve a participação direta dos

movimentos sociais como nos dois primeiros, havendo uma seleção direta das empresas pelo

INCRA.

As empresas envolvidas na prestação desse serviço eram em sua maioria cooperativas de

profissionais e ONG's, cujos princípios de atuação eram de compromisso com os trabalhadores

rurais assentados. No entanto, o número de assentamentos beneficiados é mínimo em relação ao

número de assentamentos existentes, como também, muitos conflitos ideológicos surgiram pelo

fato de os movimentos sociais, em especial o MST, demandar do profissional um compromisso

não só no nível de habilidades técnicas para o trabalho, mas também político. Pretendia-se que o

profissional tivesse identidade com o trabalho realizado no assentamento e com o modelo de

reforma agrária preconizada pelo movimento. Enquanto isso, o INCRA demandava do

profissional a execução de ações que possibilitassem o desenvolvimento do assentamento como

unidade produtiva.

A demanda do MST dava um novo cunho à assistência técnica: o caráter político-

ideológico. Este fato trouxe alguns incômodos ao Governo, na figura do INeRA, principalmente

na relação com os profissionais e cooperativas envolvidas, refletindo na definição do novo

programa de assistência técnica, com início em 2001, onde não houve a participação dos

movimentos sociais em sua discussão. Apenas a assistência técnica continua como demanda na

pauta de reivindicações dos movimentos com o Governo.

o teor educativo das ações de assistência técnica e extensão rural irá novamente

redefinir a atuação dos profissionais desta área. Mas, certamente, por ser uma construção

histórica, servirá de base para o confronto de velhas e novas práticas.

A metodologia participativa passa a ser utilizada no Brasil na década de 1980, quando da

emergência das forças democráticas, proporcionando aos "extensionistas" a adoção das idéias

"humanistas".

o tema participação começa a ser foco das organizações governamentais e não

governamentais, quando estas procuram compreender os erros decorrentes das práticas que
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ignoraram o fator humano, e procuram ainda, entender como transformar a população rural de

objeto em sujeito do desenvolvimento (Furtado, 1995, p.222).

Essas idéias tem origem em Paulo Freire que vê a educação na perspectiva de

humanizar o homem, na ação consciente que este deve fazer para transformar o mundo.

(Furtado, 1995, p.222).

No Ceará, na década de 1990 quando o !NCRA, através do projeto LUMIAR, terceiriza

os serviços de assistência técnica, adota-se uma abordagem que leva à proposta de uma nova

metodologia, na qual os técnicos de áreas diversas trabalharão com os assentados o processo de

desmistificação da realidade mitificada, tendo como trabalho inicial a construção, conjunta com

os assentados, de um autodiagnóstico da realidade, que conforme sistematizado por Furtado e

Furtado (1998):

Constitui uma forma simples, de conhecer a realidade cientificamente, isto é, com base numa
ação organizada. Para isso, a participação deve ser incentivada, tendo em vista, a ação
conjunta, a conscientização, o senso de responsabilidade, a valorização do conhecimento e da
cultura local. É importante também, que a avaliação perpasse todas etapas do processo, sendo
portanto, uma atividade coletiva e contínua. Os técnicos atuam como facilitadores,
contribuindo com sua capacidade teórica, de análise e metodologia. São também atores do
processo. (p. 9).

A metodologia utilizada, a Intervenção Participativa dos Atores - INPA, exige do

técnico uma nova postura diante da realidade, posicionando-se juntamente com o assentado,

como sujeitos de saberes, o que constituirá um desafio para os profissionais, provocando as bases

de sua formação profissional, predominantemente tecnicista.

Após a elaboração do autodiagnóstico, os assentados, tendo os técnicos como

facilitadores, teriam condições de traçar um Plano de Ação, que constitui um instrumento que, a

curto, médio e longo prazo, defmirá as ações a serem realizadas no assentamento no setor

agropecuário, social e de apoio à gestão do assentamento. Esse plano deve ser apropriado pelos

assentados e utilizado pelos técnicos para definir suas ações.

Após a descrição desse contexto histórico mais geral, serão descritas as especificidades

do assentamento pesquisado, iniciando pelos caminhos utilizados na investigação.
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2. PERCURSO METODOLÓGICO: O CAMINHO ATÉ SANTA BÁRBARA

Ando devagar, porque já tive pressa
e levo esse sorriso, porque já chorei demais.

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe,
eu só levo a certeza, de que muito pouco sei,

ou nada sei ...
(Renato Teixeira)

Esta pesquisa envolveu um trabalho de campo, sem pretensões de mudar o ambiente,

utilizando técnicas que a caracterizam como uma pesquisa qualitativa, lançando mão da

observação participante, entrevista intensiva semi- estruturada (roteiros em anexo), e análise de

documentos.

Bodgan e Biklen (1994) apontam cinco características que conferem a feição de uma

pesquisa qualitativa, considerando que nem todos os estudos Ipatenteiam ~stas características com
'--

igual Ieloquência São elas: 1) na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente
'-- J

natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 2) a investigação qualitativa é

descritiva; 3) os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que

simplesmente pelos estudos ou produtos; 4) os investigadores qualitativos tendem a analisar os

seus dados de forma indutiva; 5) o significado é de importância vital na abordagem qualitativa.
f .., ,

(Bodgan e Biklen, 1994, p. 47-50).

Optei por pautar-me em princípios metodológicos da pesquisa participante, justificado

por este tipo de busca reconhecer as contribuições do conhecimento popular para a sociedade,

considerando ser válida a interpretação da história e da sociedade pelos sujeitos a serem

pesquisados.
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2.1. Estudo de caso

Esta pesquisa teve como objeto de estudo a relação entre os saberes dos assentados e

técnicos, objetivando analisar como o trabalhador rural assentado, portador de um saber,

compreende a sua relação com outros atores que compõem a realidade do assentamento, e

portadores de outros saberes diferentes do seu.

Trata-se de um estudo de caso, porque enfatiza o conhecimento do particular. O

interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que

posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos ou situações

(Lüdke e André, 1986). Desta forma, entenderemos agora como se definiu esse campo de estudo

como um caso.

Relações sociais entre profissionais e assentados da reforma agrária do INCRA são

estabelecidas em todos os assentamentos desapropriados por este órgão, inicialmente através dos

assessores de área, e em 2001, pelos empreendedores sociais". Uma minoria dos assentamentos

na última década recebeu assistência técnica de entidades terceirizadas na prestação de serviços a

esta instituição, através de programas de assistência técnica como: Programa de Apoio!

CONTACAP, Projeto LUMIAR e Programa de Assistência Técnica 2001. Este último programa,

iniciado em fevereiro de 2001, priorizou na escolha os assentamentos que tinham um plano de

desenvolvimento traçado e foram contemplados com projeto de investimento do Programa

Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF.

Nos assentamentos contemplados com assistência técnica, além de receberem a

assessoria do INCRA, as relações entre técnicos e assentados são mais prolongadas, com visitas

semanais ou permanência diária do profissional na área.

13 Até 2000 existia um cargo no INCRA denominado assessor de área. Eram funcionários responsáveis por
acompanhar os assentamentos, dividido-se no Estado pelas regiões. Em 2000 houve um concurso interno no órgão
para o cargo de empreendedor social, ficando este, responsável por fazer o acomapanhamento. No primeiro semestre
de 2002, houve uma nova redefmição, e o acompanhamento se dá por uma equipe interprofissional, da qual os
empreendedores e assessores fazem parte. Logo, as redefinições desse órgão são muito dinâmicas, podendo esta
pesquisa não dar conta.
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Portanto, considerando que meu objeto de estudo está presente em todos os

assentamentos federais, embora sua intensidade possa variar, enfatizei um conhecimento do

particular, ou seja, a realização de um estudo de caso.

A pesquisa foi realizada no assentamento Santa Bárbara, localizado no Município de

Caucaia, no Ceará. Este assentamento recebeu assessoria do INCRA, assistência técnica do

Projeto LUMIAR no período de julho de 1997 a junho de 2000 e recebeu de fevereiro a

dezembro de 2001 assistência técnica da COPASAT em convênio entre a associação do

assentamento e INCRA. Os assentados também mantêm relações com outros profissionais

através de cursos e implantação de projetos. o entanto, para fins desta pesquisa me deterei no

estudo das relações dos assentados com os profissionais que fizeram parte da assistência técnica.

2.2. De volta ao campo

Havia trabalhado no assentamento Santa Bárbara por um período de dois anos e oito

meses ininterruptos. No entanto, com minha inserção no mestrado, foi depois de quatorze meses

que voltei ao assentamento, iniciando a pesquisa de campo. Nesse sentido, o que antes era campo

de trabalho transformou-se em campo de estudo.

O anúncio de que eu iria começar a pesquisa aconteceu numa reunião da coordenação do

assentamento. O retorno ao assentamento foi na verdade fisico, porque, durante o tempo em que

passei sem ter nenhum vínculo formal com o assentamento, acompanhei através da COP ASAT os

acontecimentos mais gerais do assentamento, como liberação do crédito, assistência técnica,

eleições de diretoria etc.

A reunião da coordenação foi também um momento de confirmação da relevância da

problemática da minha investigação e do objeto de estudo. As cabeças balançaram

afirmativamente e percebi pelas discussões que as relações que envolvem os saberes destes dois

atores - técnicos e assentados - e, por consequência, seus desdobramentos na prática, ainda se

deparam com elementos limitantes das ações a serem realizadas no assentamento.
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Deparei-me, ainda obscurecidamente, com um "elemento novo" que veio compor o que

eu não defini nas minhas supostas hipóteses, pois foi, no decorrer da pesquisa que os fatos foram

se desmistificando no meu pensamento de experimentada profissional e nova pesquisadora.

Os primeiros dias no campo foram basicamente de observação. Esta observação,

caracterizada como participante, contempla dois aspectos: o geral e o particular. A intenção

inicial era rever o assentamento, observando as mudanças no seu aspecto físico, como também as

pessoas. Neste aspecto mais geral, as primeiras conversas trataram das novidades e essa interação

aconteceu com homens, mulheres, jovens e crianças do assentamento.

A manifestação de fatos referentes ao foco central da minha observação, que é a relação

entre os saberes dos assentados e técnicos que trabalham no assentamento, foi também nos

primeiros dias logo observada por mim e anunciada pelos assentados.

Por já haver trabalhado neste assentamento, ocorreu que as pessoas identificaram

inicialmente em mim ainda a figura do técnico. No entanto, durante a observação, este fato

propiciou também a que os assentados ficassem à vontade para falar do que estavam achando do

novo programa de assistência técnica. As pessoas voluntariamente chegavam para conversar

sobre esse assunto.

Durante os outros dias de observação, minha postura foi permanecer o máximo possível

como observadora participante, sendo essa uma das técnicas utilizadas na coleta de dados.

2.3. Com olhos de participante observadora

A minha permanência no campo aconteceu entre os meses de maio e julho de 2001.

Inteirar-me do que as famílias estavam vivendo naquele momento foi a minha primeira atividade.

Isso interviria também nas entrevistas, pois o que acontece muitas vezes com grupos organizados

ou não é que, quando estão carentes de ações que possibilitem o diálogo e discussão de seus

problemas, eles têm maior facilidade de empatia com pessoas de fora do grupo ou comunidade,
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para que possam relatar - talvez desabafar seja a palavra subjetiva mais apropriada - sobre suas

vidas e a realidade onde estão inseridos.

Foram justamente esses fatos mais conjunturais que observei durante a pesquisa, tanto

porque eram os que se mostraram mais visíveis, como acredito, serem eles os fatos que os

assentados quisessem mais que eu notasse. Estes fatos tinham relação com o meu objeto de

estudo, pois o momento que estavam vivendo era de recebimento de um crédito de investimento

agropecuário, tendo os profissionais que lá estavam trabalhando, um papel importante a

desempenhar nessa fase de organização do assentamento.

Por já haver trabalhado no assentamento, jamais podia me posicionar como o observador

completo (Gold, 1958 in Bogdn e Bilklen, 1994), que não participa das atividades do local,

olhando a cena através de um espelho de um só sentido. Também não me situei no outro extremo

de ter um envolvimento completo com o assentamento. Deveria ficar evidente para mim e para os

assentados que eu não estava mais ali como profissional remunerada para prestar serviço ao

assentamento, mas como uma pesquisadora que tem um propósito de estudo.

Entretanto, por esta mesma razão, a familiaridade com o assentamento possibilitou-me

uma observação mais direcionada acerca do objeto de pesquisa, pois eu já tinha conhecimento

sobre a história e realidade do assentamento e do trabalho dos profissionais, ultrapassando então

esta fase de interação mais geral com a realidade, necessária a um observador que se depararia

com ela pela primeira vez. Bem assim facilitou, o fato de, na minha relação com as famílias, elas

já direcionarem nas nossas conversas, suas necessidades de discussão sobre a relações que

estavam se estabelecendo entre profissionais e assentados. Tudo isso propiciou a que eu pudesse

me dedicar mais sobre a investigação da minha problemática.

Na participação como investigadora, pude questionar com os assentados, através das

conversas informais, elementos da realidade em que estavam vivendo e por eles relatados. Logo,

a intensidade, o modo e a forma da participação e observação de cada pesquisador dependem de

quem ele seja, do grau de interação que ele consegue estabelecer com os sujeitos e do significado

que a pesquisa tem para o pesquisador.
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A importância da pesquisa para os assentados, não querendo aqui falar por eles, poderá

nem ser percebida de imediato, mas acredito que a minha passagem pelo assentamento tenha sido

importante à medida que propiciou às famílias assentadas o diálogo sobre dados de sua realidade

e possivelmente uma reflexão sobre eles. É a reflexão um caminho para o questionamento e

possível intervenção na realidade.

Quando nós, pesquisadores iniciantes, nos propomos realizar uma pesquisa, pensamos

que através dela poderá ser mudada a realidade. Ao iniciarmos o trabalho de campo, percebemos

que ela tem significados diferentes para o pesquisador e os sujeitos pesquisados, podendo ser,

sim, instrumento de reflexão sobre determinada realidade.

Além da observação participante, realizei entrevistas, a fim de melhor apreender a

relação entre os saberes.

2.4. A relevância da entrevista como técnica de coleta de dados

A entrevista nesta pesquisa foi utilizada como técnica de coleta de dados em conjunto

com a observação participante e a análise de documentos.

o tipo de entrevista pela qual optei foi a semi-estruturada, pois o objetivo era colher

dados comparáveis entre os sujeitos entrevistados. O roteiro da entrevista iniciou-se com breve

relato da história de vida dos entrevistados, procurando conhecer onde o assentado morava antes

de ir para o assentamento e que tipo de trabalho executava, enfocando a relação patronal e com os

técnicos, se fosse o caso.

Numa segunda etapa, objetivando conhecer o saber do trabalhador rural e a

compreensão que o assentado tem de seu saber, questionando sobre os conhecimentos que ele

trouxe para o assentamento, com quem aprendeu e que de mudanças ele foi objeto quando passou

a residir no assentamento. Procurei conhecer quem foram os sujeitos que contribuíram para a
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mudança do saber do assentado, quando houve, aprofundando mais na investigação quando os

profissionais que trabalham nos assentamentos eram citados.

Para entender a compreensão do saber técnico pelos assentados, fiz questionamentos

para que eles pudessem refletir sobre a diferença entre esses saberes, de onde vinha o

conhecimento do técnico e qual o significado dele para o assentamento no processo de construção

da realidade cotidiana dos assentados.

Nesse momento, foram destacadas atividades que envolveram os seguintes assuntos:

técnicas de manejo agrícola e pecuário, formas de organização social, política, de trabalho e

produção, exploração e uso da terra, crédito, saúde e educação. Procurei também conhecer quais

os principais entraves para realização dos planejamentos realizados no assentamento, em especial

com a equipe técnica, na prática. A pretensão era identificar que pactos ou consensos são

estabelecidos pelos assentados na realização de atividades que envolvem a relação entre esses

dois saberes.

É importante atentar para o fato de que, como eu adotei um roteiro de entrevista e este

não era utilizado diretamente, ou seja, não estava nas minhas mãos no ato das entrevistas, nem

todas as pessoas opinaram necessariamente sobre todos os pontos por mim elaborados, pois cada

assentado possui também sua intenção, as quais foram exploradas de acordo com o que eles

estavam querendo discorrer mais naquele momento. Mas, de um modo geral, as entrevistas

seguiram o processo antes referido.

Escolhi como indicador para definir as pessoas a serem entrevistadas a organização dos

assentados por comissão: agricultura, pecuária, saúde, educação e piscicultura.

Todos os assentados cadastrados fazem parte de alguma comissão. Há duas mulheres

cadastradas, mas os maridos é que participam da comissão. E há algumas mulheres solteiras e

casadas, que participam também de comissões, mais especificamente das de saúde e educação. A

comissão da pecuária se subdivide em manejo, cerca e capineira. Existe ainda a comissão de

apicultura formada em sua maioria por jovens do assentamento. Não entrevistei as pessoas dessa

comissão por ser uma comissão nova, tendo os técnicos pouca experiência de trabalho com ela,
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bem como por ser constituída por Jovens, que estão se envolvendo agora nas atividades

produtivas do assentamento.

Há também a comissão de disciplina, formada por quatro pessoas que também

pertencem a outras comissões, por isso não selecionamos esta comissão. E três pessoas do

assentamento não participam de comissão alguma, dois são responsáveis pelos transportes do

assentamento e participavam da comissão de serviços gerais, que foi extinta. A outra pessoa é

aposentada e atualmente não participa de nenhuma comissão, pois não trabalha mais.

No trabalho de assistência técnica, a discussão sobre os planejamentos realiza-se

considerando, entre outras, essa condição.

A população objeto de estudo definida foi constituída por oitenta pessoas distribuídas

em sete comissões, em maio de 2001. Realizei vinte e três entrevistas com pessoas que

participam dessas comissões. Como não pretendia considerar a representatividade ou a

característica de liderança, decidi lançar mão da técnica de amostragem'" que se segue:

QUADRO 2

Distribuição das Pessoas por Comissão no Assentamento

Santa Bárbara - 2001

COMISSAO N° DE MEMBROS

Agricultura 21

Piscicultura 14

Saúde 06

Pecuária - capineira 14

Pecuária - cerca 13

Pecuária - manejo 05

Educação 07

TOTAL 80
Fonte: Assentamento Santa Bárbara - maio / 2001

14 Para tomar essa decisão, baseei-me em Dezin & Lincoln (1994, p. 244) quando discorrem sobre amostra no estudo
de caso.
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Considere-se essa variável distribuindo-se com variância 02=32,95. Tomando-se a

estimativa do número médio de pessoas nas comissões, através de uma amostra aleatória simples

tamanho n, tem-se o erro da estimativa da média populacional para uma confiança

C: e = z z., (I) ,onde:

c ~n

e= erro da estimativa da média
n= tamanho da amostra aleatória simples
N= tamanho da população
02= variância populacional
z= limite da região da distribuição normal padrão correspondente a confiança C.
De (1) tem-se: n= NZ202 o tamanho mínimo da amostra a ser tomada.

Z202 + (N-1) e2

Fazendo-se:
N=80
C= 95%~ z =1,96 e 02 = 32,95
e= 2 tem-se n= 22,9 == 23, o tamanho da amostra aleatória simples a ser tomada na

população.

A amostra foi distribuída pelas comissões, considerando-se a proporção do número de

membros em cada comissão em relação à população total, conforme o quadro a seguir:

QUADRO 3

Distribuição da Amostra

N° DE

COMISSÃO N° DE MEMBROS PERCENTAGEM ENTREVIS

TADOS

Agricultura 21 26,25 6

Piscicultura 14 17,50 4

Saúde 06 7,50 2

Pecuária - capineira 14 17,50 4

Pecuária - cerca 13 16,25 4

Pecuária - manejo 05 6,25 1

Educação 07 8,75 2

TOTAL 80 100 23
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Conforme a inserção dos assentados em determinada comissão, em suas experiências de

trabalho e na relação com os técnicos, eles relatariam mais sobre determinada área do

conhecimento: agricultura, pecuária, educação etc. o entanto, outros espaços de intervenção

profissional não foram contemplados, como o trabalho com mulheres, por exemplo.

Para realização das entrevistas, utilizei o gravador, a fim de ficar mais livre para ouvir os

sujeitos, não me preocupando com anotações, que foram tiradas após a entrevista.

Também foram realizadas entrevistas com os profissionais que estavam trabalhando no

assentamento na época da realização da pesquisa. Foram três os profissionais entrevistados: um

técnico agrícola, um veterinário e uma economista doméstica. O roteiro da entrevista seguiu a

mesma orientação daquela realizada com os assentados e encontra-se em anexo.

2.5. Análise de documentos e sistematização da experiência profissional

Os principais documentos utilizados para contextualização e investigação do objeto de

estudo foram alguns documentos governamentais, como: o 10 Plano Nacional de Reforma

Agrária e os Balanços da Reforma Agrária e Agricultura Familiar do Governo FHC: 1995/98,

1999, 2000 e 2001.

Também utilizei-me dos relatórios da equipe de assistência técnica do Projeto LUMIAR,

referente ao assentamento Santa Bárbara, de 1997 a 2000, e do Plano de Desenvolvimento do

Assentamento - PDA de Santa Bárbara.

Participei também no período de trabalho de campo do "I Encontro com as Equipes

Locais de Assistência Técnica 2001 ", promovido pelo INCRA. Minhas observações sobre o que

percebi no encontro e do novo projeto de assistência técnica, foram registrados no diário de

campo.
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Ao longo do curso de mestrado, produzi alguns artigos, sendo dois publicados, que

fazem parte da sistematização da minha vivência profissional, parte integrante dessa pesquisa.

2.6. Caracterização dos assentados entrevistados

As vinte e três entrevistas realizadas com os assentados de Santa Bárbara permitiram-

me caracterizar o perfil destes entrevistados.

A maioria das pessoas entrevistada é do sexo masculino, 91,3%, num total de 21

homens, e 8,7% do sexo feminino, ou seja, duas mulheres.

A idade dos entrevistados varia de 20 a 56 anos, numa média de idade de 37 anos, o que

caracteriza uma população adulta jovem. Ao identificar os assentados em suas falas, resolvi

considerar o elemento idade, pois considero importante a categoria geração. Embora este não seja

um estudo sobre esse tema, ele foi destacado para que o leitor em suas análises possa perceber as

diferenças e semelhanças nas falas dos assentados de gerações diferentes. Porém, como a

identificação dessas falas relaciona-se com a comissão a que pertencem e com a idade,

aconteceram algumas coincidências, pessoas da mesma comissão com a mesma idade.

o assentamento Santa Bárbara foi desapropriado em 1996, com imissão de posse da

propriedade concedida pelo INCRA aos assentados em outubro daquele ano. Em sua maioria, as

pessoas entrevistadas estão no assentamento desde esta data ou vieram logo em seguida, alguns

meses depois, quando o assentamento ainda estava se estruturando, principalmente em relação à

construção de moradias para as famílias. Apenas um entrevistado chegou ao assentamento algum

tempo depois, em 1999, mas já está portanto no assentamento, há dois anos.

Logo, das pessoas entrevistadas, 12 (doze) são ex-moradores, ou seja, moravam na

fazenda antes da data de imissão de posse, sendo moradores do antigo proprietário e lá

permaneceram quando a fazenda foi vendida ao INCRA, representando 52,2% dos entrevistados.

Também 10 (dez) entrevistados moram no assentamento desde quando ele foi desapropriado,
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vindo para o assentamento a partir de outubro de 1996 ou nos primeiros meses de 1997,

representando 43,5% dos entrevistados. E 4,3% chegaram ao assentamento em anos posteriores à

imissão de posse, que foi o caso de 1 (um) entrevistado.

A origem das famílias do assentamento Santa Bárbara será descrita no decorrer da

dissertação.

o grau de escolaridade das pessoas entrevistadas é: 21,7% só assinam o nome; 56,5%

têm o l°grau menor incompleto até a 43 série, e 4,3% têm o 1° grau maior incompleto, entre a 53

e a 83 série, o que correspondem atualmente o ensino fundamental; 13% têm o 1° grau completo,

equivalente ao ensino fundamental e; 4,3% o 2°grau completo, atualmente equivalente ao ensino

médio.

Os dados de escolaridade foram colhidos em janeiro de 2002. Convém destacar que

80% dos entrevistados que só assinam o nome estavam estudando no programa federal de

alfabetização ABC do Sertão. As turmas funcionam no assentamento. Uma das pessoas aprendeu

a fazer o nome também através de outro projeto de alfabetização, a Educação de Jovens e Adultos

- EJA, com turmas funcionando no assentamento.

Das pessoas que têm o antigo 1° grau incompleto até a 43 série, 92% estão estudando nas

turmas do ABC do Sertão. E a pessoa que tem o antigo l°grau maior incompleto está fazendo o

supletivo.

Das pessoas que têm o l°grau completo, uma não está estudando e saiu do assentamento

(dezembro de 2001), outra está fazendo o 2° grau pelo ABC do Sertão e outra pelo ensino

supletivo.

A pessoa que terminou o 2°grau o fez pelo programa governamental "Tempo de

Avançar", é professor e vai cursar a Faculdade de Pedagogia.

E, por fim, outra característica dessas pessoas que considero relevante, é quanto à sua

participação nos cargos de direção do assentamento. Considero, neste caso, tanto os cargos que as

pessoas já ocuparam, como os que ocupam atualmente, até a data das entrevistas.
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Os cargos já ocupados são: coordenador de grupo de família, coordenador de comissão,

membro da diretoria da associação ou cooperativa e membro do conselho fiscal.

Algumas pessoas já passaram por mais de um desses cargos, outros apenas uma vez, e

outros nunca ocuparam cargo algum no assentamento. Das pessoas entrevistadas, 11 (onze), ou

seja, 47,8%, estão ou já estiveram em algum cargo de direção. Destes, 45,4% estão atualmente

ocupando algum cargo de direção, o que equivale a 5 (cinco) pessoas. E 52,2% dos entrevistados

nunca ocuparam cargo algum, isto é, 12 (doze) pessoas.

E das 23 pessoas entrevistadas, uma já foi membro do coletivo de direção do MST e

uma outra pessoa está atualmente participando desse mesmo coletivo, ou seja, da direção estadual

desse movimento.

2.7. A conjuntura do assentamento durante a realização da pesquisa

Considero relevante situar o leitor na conjuntura particular do assentamento no momento

de realização da pesquisa, o que pode ajudar a entender a emoção de algumas falas quando os

assentados referem-se a sua relação com os técnicos; como acredito, isso fazer parte do caminho

metodológico.

O projeto LUMIAR terminou em junho de 2000, quando os assentados haviam acabado

de concluir a discussão sobre o projeto de investimento agropecuário do assentamento a ser

financiado pelo PRONAF Grupo A. O novo programa de assistência técnica iniciou sete meses

após, com quatro profissionais destinados a assistir inicialmente o assentamento Santa Bárbara,

sendo apenas um deles membro da equipe anterior.

Na distribuição dos profissionais, o técnico agrícola permanecia fixo na área e os outros

três se revezavam no decorrer da semana: agrônomo, economista doméstico e veterinário.
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Os assentados relataram que durante o período que ficaram sem a assistência técnica e,

coincidentemente, sem assessoria do INCRA, houve muitas dificuldades. Algumas comissões não

se reuniam e muitos cadastrados faltavam aos dias de trabalho coletivo. É provável que isso possa

ter ocorrido, em razão de uma espécie de freio na concretização de alguns sonhos que viriam com

o projeto de investimento, afinal, foram três anos amadurecendo essa idéia, para que não fosse

elaborado um projeto de forma precipitada.

No próprio momento de assinatura do convênio/2001, como as equipes são contratadas

por município - neste caso os municípios cearenses de Caucaia, Pentecoste e Chorozinho,

conjuntamente - e para esse Programa, envolvendo cinco assentamentos, houve uma

concorrência entre duas empresas cooperativas, a CCA e a COPASAT. Essas duas entidades no

projeto LUMIAR trabalhavam juntas, pois essa última era filiada a primeira.

O assentamento Santa Bárbara, apesar de preferir a CCA, organicamente ligada ao MST,

teve que aceitar a prestação dos serviços da COPASAT, pois os demais assentamentos preferiram

que esta realizasse a assistência técnica. Convém esclarecer que não se tratava de rejeição aos

profissionais da equipe, mas de uma questão política, que nem toda a comunidade entendia,

estando mais inteirada desse processo a direção do assentamento. Na fala de um assentado: ... até

a comissão técnica ainda era pelo LUMIAR, agora é pela COPASAT, né? Porque ano passado

era pelo LUMIAR, não tem esse negócio aí? Eu não entendo bem desse negócio aí não, mas tem

né? Muda só o nome, é a mesma coisa, né? (assentado de Santa Bárbara).

Ocorreram posteriormente à contratação alguns problemas com membros da equipe

técnica. A equipe completa para assistir os três municípios era composta por seis profissionais e,

numa realocação da empresa contratada, ficaram dois profissionais por assentamento. Os

assentados de Santa Bárbara ficaram com o técnico agrícola, especialista em comum aos três

municípios, e com o veterinário. A economista doméstica foi deslocada para os assentamentos de

Pentecoste, pois demandaram maior necessidade de um trabalho na área social. O agrônomo foi

para Chorozinho, onde havia trabalhado.

Posteriormente, o veterinário foi substituído, pois os assentados não estavam satisfeitos

com o seu trabalho, sendo sobre ele que se referem em alguns trechos das entrevistas. Reclamam

principalmente da frequência, pouco diálogo com os assentados, diferindo da metodologia do
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trabalho anterior, e ainda, algumas denúncias envolvendo questões pessoais, que considero ético

não serem apontadas nesse trabalho. Algumas dessas reclamações estendem-se também a outros

profissionais e apontam ainda a falta de iniciativa e de habilidades específicas em certos ramos do

conhecimento.

Essas insatisfações repercutiram inclusive na renovação do contrato, pois, no início da

semana de realização da pesquisa de campo, funcionários do INeRA visitaram o assentamento

para estabelecer a renovação dos contratos por oito meses, como aconteceu com as demais

equipes do Estado. Mas, em Santa Bárbara, os assentados preferiram que o prazo fosse de três

meses, para depois darem uma nova posição favorável ou não à permanência da equipe técnica.

No calor desses acontecimentos, a observação participante e as entrevistas foram

realizadas.
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3. ASSENTADOS E TÉCNICOS: SUJEITOS DE SABERES

o elemento popular 'sente ",
mas nem sempre compreende ou sabe: o elemento

intelectual 'sabe', mas nem sempre compreende
ou, sobretudo, 'sente' (..). O erro do intelectual

consiste em crer que ele pode saber sem
compreender e, sobretudo,
sem sentir e se apaixonar ...

(Antônio Gramsci)

Ao pretender apropriar-se das relações entre os saberes dos técnicos e assentados, faz-se

indispensável primeiramente conhecer um pouco mais das histórias desses sujeitos. Sairei da

dimensão macro, como foi enfocada no primeiro capítulo, quando pude conhecer um pouco da

história da reforma agrária e da assistência técnica e extensão rural, para uma dimensão micro.

Agora localizarei esses atores nessa história. O que faziam em seu cotidiano, enquanto tudo o que

já foi relatado acontecia? Que saberes eram gestados: reproduzidos ou transformados?

Para não transmitir uma idéia de passividade, é importante destacar o fato de que alguns

assentados de Santa Bárbara participaram diretamente das discussões sobre assistência técnica

através de suas representações no MST, havendo inclusive a liberação de pessoas para a

militância no movimento. Eles também sempre participaram ativamente das lutas, em

acampamentos, reuniões com o INeRA e entidades financiadoras de crédito, dentre outras

manifestações. Esses trabalhadores puderam, então, em sua inserção no assentamento ampliar o

seu conhecimento. A intenção nesse momento é reconhecer como isso aconteceu.

Há várias concepções e fragmentações acerca dos tipos de saberes. A fim de conhecer a

relação entre eles, e acreditando que eles só existem em relação, assentados e técnicos definirão

seus saberes, construídos até o momento desta pesquisa.
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3.1 História coletiva dos assentados de Santa Bárbara

o Projeto de Assentamento - PA Santa Bárbara, criado em outubro de 1996, foi

desapropriado pelo INCRA para fins sociais da reforma agrária no primeiro mandato do governo

de Fernando Henrique Cardoso, dentro da sua meta de assentar 280 mil famílias, não sendo,

portanto, objeto direto de conflito pela terra.

o imóvel, com uma área de 3.816 hectares, tem capacidade de assentar 130 famílias,

estando residentes até julho de 2001, data do término da pesquisa, 86 famílias. A comunidade foi

formada principalmente por pessoas provenientes dos Municípios de Paraipaba, Amontada,

Aracati e Caucaia, e ainda por 40 famílias de antigos moradores da fazenda. Os que vieram do

Município de Aracati foram transferidos de outro assentamento - Zumbi dos Palmares -

passando por uma experiência, embora breve, de convivência em assentamento. As outras

famílias de agricultores trabalhavam em terras de terceiros ou com os pais nas terras do

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, no projeto Paraipaba. A maioria

das famílias que integraram o assentamento vivenciou algum tipo de organização social (formal

ou informal), quais sejam: associação, cooperativa, luta pela terra, vida em assentamento.

Os assentados receberam, a partir de 1997, os créditos de implantação do INCRAI5
,

correspondentes a alimentação, fomento, habitação e emergencial; três custeios agrícolas; um

projeto São Josél6 para criação de peixes em viveiros; e Projeto LUMIAR de assistência técnica

e capacitação.

A aplicação dos créditos foi de um modo geral satisfatória, cumprindo os objetivos

propostos e possibilitando a compra de bens para a associação: alguns veículos, como o

caminhão, o trator e um carro pequeno para a saúde, ou seja, seu objetivo principal é atender as

emergências nos casos de ameaça à saúde.

15 Crédito alimentação: recurso destinado à compra de alimentos; fomento: para a compra de insumos agrícolas
(animais, ferramentas etc. ); e habitação: para construção das casas.

16 Projeto a fundo perdido, financiado pelo Estado com recursos do Banco Mundial, para construção de infra-
estrutura e atividades econômicas e sociais, no valor de até U$ 50 mil.
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Na fase inicial de sua organização, segundo os assentados, contaram com o apoio do

INCRA e do MST. O INCRA na figura dos técnicos assessores de área e o MST através de seus

militantes e assentados que vieram do P.A Zumbi dos Palmares.

Em sua organização social, já trabalharam com grupos de família e atualmente estão

organizados da seguinte forma: Associação Comunitária do Assentamento Unidos de Santa

Bárbara - ACAUSB; Cooperativa de Produção Agrícola do Assentamento Santa Bárbara -

COPASB; em comissões de desenvolvimento da: agricultura, pecuária, piscicultura, educação,

saúde, apicultura e disciplina; e coordenação do assentamento, composta por um representante de

cada comissão, de representantes das diretorias e conselhos fiscais da associação e cooperativa.

Posso adentrar de forma mais minuciosa às histórias de vida das pessoas entrevistadas

que, de modo geral, retratam um pouco da história de cada um que vive no assentamento.

O caminho escolhido para conhecer esses sujeitos foi através da referência ao trabalho,

reconhecendo-o como uma das fontes produtoras de conhecimento. A opção se deu pelo fato de

que é através do trabalho que se estabelecerão as bases das relações entre assentados e técnicos.

A história das pessoas entrevistadas, a partir do trabalho, possui especificidades e

diferenças. De um modo geral, suas raízes estão na agricultura, embora muitas vezes a vida tenha

tomado rumos diferentes. Há uma divisão clara, no momento da desapropriação, entre aqueles

que já moravam na fazenda e os que vieram de fora.

Os ex-moradores dividiam-se, trabalhando para o patrão em três grandes atividades:

agricultura, pesca e pecuária bovina, sendo esta última o carro-chefe da fazenda.

As pessoas que se dedicavam às atividades agrícolas trabalhavam para o dono da

fazenda como moradores diaristas, faziam os tratos culturais e colheita do algodão, cuidavam dos

cajueiros, cortavam madeira, capinavam e plantavam para a própria subsistência. Os que viviam

da pesca vendiam a produção, sendo parte própria e parte do patrão: eu pescava, tinha

comprador, aí o comprador pagava a gente e o João Coelho, o dono ( ex-morador da fazenda e

assentado de Santa Bárbara). Dos que trabalhavam no manejo do gado, um tinha carteira

assinada, o vaqueiro, e trabalhou trinta anos para esse patrão.
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Uma das mulheres entrevistadas que morava na fazenda era dona de casa e ajudava o

marido na agricultura, nas culturas de milho, feijão e algodão. E dois jovens, que eram estudantes

antes da desapropriação da fazenda, seguiram rumos diferentes em busca de um futuro diferente

dos pais. Um foi ser professor, ensinando na própria fazenda, e o outro garçom em Fortaleza.

Após a desapropriação, o primeiro continuou sendo professor, enquanto o outro foi trabalhar na

agricultura, agora como dono da terra.

As pessoas que vieram de fora também tinham origem na agricultura, mas viviam ainda

de outras atividades ligadas ao comércio e serviços. Ao contrário das pessoas que moravam na

fazenda e trabalhavam na agricultura, as que vieram de fora não tinham apenas a experiência no

plantio de subsistência, no Ceará caracterizado pelas culturas de milho e feijão de sequeiro, mas

também alguns já trabalhavam em atividades que utilizavam a irrigação, saindo do ciclo de

dependência do inverno.

A história de luta pela terra não aconteceu na vida de todas as pessoas, conforme

referido anteriormente. Os moradores da fazenda começaram a compartilhar uma nova

experiência, viver em comunidade, sem a figura do patrão. Tiveram que se relacionar entre si e

com as famílias que chegaram através de novas normas, que começaram a ser construídas e/ou

estabelecidas.

Semelhante a várias outras histórias, é possível compartilhar com a análise de D'Incao e

Roy, quando refletem sobre as relações sociais em que haviam sido socializados esses

agricultores, sendo caracterizadas como de exploração, muitas vezes paternalistas, onde a figura

do patrão se revelava, ora generosa, ora opressora. E ainda em (...) relações de dominação em

que a lei do patrão não se dissocia do empregador. E não nos era dificil imaginar que essa

socialização lhes traria problemas quando se reconhecessem sem patrão, no seio de uma

coletividade de produtores autônomos. (D'Incao & Roy, 1995:29 ).

Acredito que a desapropriação desse latifúndio tenha sido mais dolorosa para os ex-

moradores da fazenda, pois eles não sabiam o que era reforma agrária e a venda aconteceu por

iniciativa do dono da terra. É o que se pode perceber através da fala de um assentado, ex-morador

da fazenda: Primeiro estourou quase uma bomba aqui na minha família. Meu pai dizendo, a
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negada dizendo, que iam ocupar as casas todinhas. Que iam colocar nós para fora daqui. Eu

fiquei com medo. (ex-morador e assentado de Santa Bárbara, da comissão da agricultura).

Os que vieram de fora foram atraídos pelo sonho de buscar uma vida melhor. Alguns

construíram uma história de luta pela terra, mesmo aqueles que não tinham na agricultura sua

principal fonte de renda. Participaram da ocupação da fazenda Camará em Chorozinho - CE,

depois foram transferidos para a fazenda Lagoa do Mato, em Aracati - CE, que através da luta

denominou-se assentamento Zumbi dos Palmares. E daí foram transferidos para o assentamento

Santa Bárbara.

Eu ouvia falar de reforma agrária mas não sabia nem o que era. Quando eu vim para
Santa Bárbara, eu já vim conhecendo porque eu já havia passado por uma ocupação e
por um assentamento. Aí já vim mais com um saber sobre reforma agrária e como
trabalhar na terra. (assentado de Santa Bárbara da comissão da pecuária, 44 anos).

3.2. Caracterização dos saberes de assentados e técnicos: os olhares de si e do outro

As relações sociais produzidas em sociedade não acontecem apenas na produção, pois

constituem a reprodução de determinado modo de vida, que envolve o cotidiano em sociedade; o

modo de viver e trabalhar dos indivíduos, determinados socialmente.

Sob esse ponto de vista, a produção do conhecimento advém não só da atividade

produtiva, mas também de outras fontes, como a atividade política e científica. Pode ser

compreendido no interior das relações sociais e, desse modo, entendo que conhecimento é a

compreensão inteligível da realidade que o sujeito humano adquire através de sua confrontação

com essa mesma realidade. ( Loiola, 1992 ).

Embora saiba que não existe consenso entre as noções de saber e conhecimento entre os

pesquisadores nesse campo de estudo, e que estão aqui separadas para uma melhor compreensão

didática, uma definição de saber de que compartilho é a de Japiassu, citado por Loiola (1996, p.

222), quando considera que o saber refere-se a um conjunto de conhecimentos

metodologicamente adquiridos, mais ou menos sistematicamente organizados e suscetíveis de
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serem transmitidos por um processo pedagógico de ensino. Nesse sentido, refere-se tanto a

atividades intelectuais e teóricas, como a aprendizagem de ordem prática, onde estão situados no

nosso campo de estudo o saber técnico e o saber-fazer do trabalhador rural.

Assim, qualificando o conceito de saber, entendo o saber social, em específico o saber

social do assentado, como um saber que está localizado na sua prática social e origina-se tanto do

processo de trabalho, das relações sociais de produção, com também da prática política, realizada

nos movimentos sociais; e, ainda, pela apropriação dos conteúdos transmitidos pelos agentes

educativos que estabelecem com os trabalhadores relações de mediação.

Esta compreensão parte do entendimento de saber social, sistematizado pelas

compreensões de autores como Grzybowski, citado por Loiola (1992), Damasceno (1992) e

Agnes Heler, citado por Damasceno (1992), que pode ser entendido observando-se os seguintes

aspectos: a) é uma elaboração coletiva, pois pressupõe a existência de um processo de

aprendizagem, envolvendo o trabalho e as relações sociais de produção; b) é gestado no cotidiano

do trabalho e da luta; c) tem um caráter de classe, pois é expressão da consciência de classe de

um grupo social, sendo produzido para dar conta de seus interesses; d) é um saber básico

mediante o qual o sujeito interfere na vida cotidiana.

Ainda é importante apreciar nesse estudo o fato de que analisar o saber do trabalhador

rural é apreender o processo contraditório em que está inserido. Ele não se constitui um saber

puro, porque a própria ideologia é um instrumento da luta de classes. Ao mesmo tempo em que

também não é um saber ausente de teoria, nele está presente uma "teoria" imediata, por ele

construída, que cobre as lacunas e a ausência da teoria mediata. (Martins, 1989).

A construção do saber dos assentados de Santa Bárbara, contempla as dimensões ora

referidas e serão aqui caracterizadas em dois momentos: antes e a partir da vida no assentamento.

Antes de morarem no assentamento, existia um saber produzido nas relações de

produção, ou seja, na agropecuária, transmitido em sua essência pela família, através de pais,

irmãos e avós. Para eles esse é um saber nato: isso já vem no sangue, para nós lá era só isso

mesmo. (assentado de Santa Bárbara, da comissão da pecuária, 25 anos).
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Os moradores da fazenda que cuidavam do gado e os que vieram do projeto Paraipaba'

puderam incorporar ao seu saber sobre pecuária e agricultura outros elementos oriundos do

contato com técnicos. Na fazenda, através do veterinário que assistia o patrão e no projeto,

através do técnico do DNOCS.

No primeiro caso, como se tratava da prestação de serviço a um fazendeiro, não existia

por parte do profissional a preocupação em desenvolver uma prática pedagógica. Ele apenas

orientava o vaqueiro para o cuidado com as práticas mais imediatas e preventivas no manejo do

gado e nisso havia a possibilidade do aprendizado: mais a parte técnica que ele fazia, ensinar o

cabra como era, como não era. (ex-vaqueiro e assentado de Santa Bárbara, da comissão da

pecuária, 25 anos).

Os ex-colonos ou filhos de colonos do DNOCS eram assistidos por técnicos nas

atividades de fruticultura irrigada. Na relação entre eles podemos perceber que, apesar do caráter

de repasse de tecnologia, mais numa visão "produtivista", havia também pelo trabalhador rural a

oportunidade do aprendizado, de incorporar ao seu saber novas tecnologias: a gente usava

conforme eles indicavam (filho de colono e assentado de Santa Bárbara, da comissão da

piscicultura, 30 anos); lá tinha os técnicos, depois os técnicos saíram e a gente ficou profissional

mesmo, no plantio de coqueiro. (filho de colono e assentado de Santa Bárbara, da comissão da

agricultura).

Nesse processo de transição de ser um sem-terra para tornar-se um assentado, houve a

incorporação àquele saber oriundo das relações de produção, de um saber político ligado à

militância no MST. Além do saber que vai se modificando na luta, define-se uma nova

identidade, a de sem terra. Sem-terra é,por definição, um nome de sujeito coletivo elaborado nas

lutas do movimento sem-terra. (..) A afirmação política como "sem-terra" dá base para

reivindicar junto ao Estado o direito à terra. (Grzybowski, 1991, p. 56/57).

Este saber social aconteceu para nossos sujeitos na experiência de conviver em um

acampamento e assentamento organizados pelo MST, onde algumas pessoas tiveram nesse

momento, antes de entrar para o assentamento Santa Bárbara, a oportunidade de participar

inclusive da coordenação de um assentamento e do grupo de mulheres, dois tipos de organização

17 Um dos projetos irrigados de colonização do DNOCS, localizado no Município de Paraipaba - CE.
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para a gestão, estimulados pelo movimento. Houve também uma contribuição de uma pessoa

oriunda das Ligas Camponesas e que hoje é «da luta do povo":

Ele desafiava a gente:" olha, esse é o seu papel". Ai dava as instruções:" aí é um dever seu,

junto com o grupo, tocar isso aí ". A partir daí a gente foi começando a se soltar mais, ouvir

primeiro, quando não entendia perguntar e aqui, acolá, jazendo uma colocação para

contribuir. (assentada de Santa Bárbara, da comissão da educação, 33 anos).

Grzybowski (1991) considera que os movimentos sociais, como espaços de socialização

política, permitem aos trabalhadores a elaboração de um aprendizado prático de como se unir,

além da identidade social e da apreensão crítica da realidade. Nas palavras de um assentado da

comissão de educação, sobre o MST:

Eu aprendi mais a se organizar, a reivindicar uma coisa para conseguir. Conscientizar a
população. Parece que eles tem uma boa experiência, então eles passaram isso pra gente, aí a
gente sabe como agir. Não fica mais calado, a gente já sabe como jazer pra conquistar alguma
coisa. (assentado de Santa Bárbara, da comissão de educação, 28 anos).

Ao chegar ao assentamento, cada vez mais ampliarão as bases de seu saberes. Nas

relações sociais de produção além da unidade familiar, irão relacionar-se com as outras pessoas

da comunidade e com os técnicos. Mesmo que já tenham anteriormente se relacionado com esses

atores, a partir do assentamento são criados outros vínculos. Estão se organizando em

comunidade, daí nasce um saber baseado na prática associativa:

Aí trabalhando assim junto, pegando o conhecimento uns com os outros, a gente, pra mim, eu
achei que era muito importante, trabalhar todo mundo unido, tentando mandar no que é da
gente, mesmo sem a opinião de um ser a do outro, mas de qualquer maneira é melhor do que
trabalhar mandado só por um. (assentado de Santa Bárbara, da comissão da piscicultura,
40anos).

Os assentados, segundo os dados colhidos, relacionam aos profissionais a incorporação

de novas práticas agropecuárias e elementos da gestão. Ao movimento, a dimensão política de

suas práticas. Mas, de um modo geral, assentados, técnicos e militantes, trabalham esses três

elementos com diferentes graus de intensidade: inovação tecnológica na agropecuária,

organização para a gestão e consciência política. E são essas dimensões que caracterizam esse

saber como social.

É importante considerar que este saber produzirá hierarquias. Tanto nas relações dos

assentados entre si, como com os técnicos, por muitas vezes ainda impera a figura do patrão.
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Alguns identificam determinados assentados como patrões, uns ligados ao movimento, outros

não; do mesmo modo acontece com os técnicos.

A caracterização do saber dos assentados, sob o olhar dos profissionais, foi descrita em

contraposição ao seu como sendo um saber que tem bases na prática. Mas também é um saber

construído no próprio assentamento, nas novas relações em que são socializados, ou seja, no

confronto das discussões com outros assentados e com os técnicos. É assim resumido por um dos

profissionais:

o conhecimento deles é baseado na prática e o meu conhecimento é baseado tanto na teoria,
como na prática. Mas, mais na teoria que na prática. Eles convivem dia a dia Ládentro. Eles
não tem a ciência, mas tem a prática. O que existe é uma troca de experiência. (economista
doméstica da 'equipe de assistência técnica).

É possível inicialmente perceber, apoiando-se principalmente no depoimento dos

trabalhadores rurais que, o saber dos assentados não se define como um saber meramente prático,

ou seja, fruto de experiências empíricas. Como reflete Damasceno (1993), ao passo que a

atividade concretizada no processo de trabalho gera um saber prático:

... a imersão nas relações de produção à medida que vão sendo desveladas (peLa prática
política) vai gerando um saber social que possibilita ao camponês enfrentar questões
relacionadas com as relações de trabalho e com relações sociais mais amplas ... (Damasceno,
1993, p. 59).

Caracterizarei agora o saber dos profissionais que trabalharam no assentamento Santa

Bárbara, a partir do olhar tanto dos técnicos como dos assentados.

Os profissionais que trabalharam no programa de assistência técnica do projeto

LUMIAR tinham diferentes formações, como já mencionei, dividindo-se em profissionais de

nível médio e supenor, constituindo-se numa equipe interprofissional. Apesar das

responsabilidades serem as mesmas, houve inicialmente uma hierarquização, tanto oriunda do

grau de instruções como entre os saberes.

A minha vivência profissional mostrou que um dos primeiros e principais problemas a

ser enfrentado e "solucionado" seria o da própria convivência em equipe. Este era o primeiro

espaço de embate de pensamentos diferentes, valores, formação profissional e pessoal,

habilidades técnicas. Estes profissionais, com saberes específicos diferenciados, unidos por um

trabalho e suposto compromisso com a reforma agrária, iriam agora planejar e articular suas
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satisfatória, era preciso conhecer o saber do outro, seu potencial, seu tipo de contribuição, e o

. mais importante, reconhecer que o saber do outro era tão importante quanto o seu. Isso

significava que não deveria existir hierarquia e que as decisões deveriam ser do grupo e não

individual. O discurso a ser defendido frente aos assentados, da convivência comunitária, do

respeito aos companheiros, de como superar os problemas coletivamente, deveriam primeiro ser

vividos internamente pela equipe.

Sem dúvida, viver em equipe constituía-se um problema. As hierarquias entre cursos que

existem nas universidades, atuar em um espaço - no caso o rural - que é muitas vezes repassado

como prioritário deste ou daquele profissional, a falta de vivência em trabalho interdisciplinar,

refletiram no trabalho da equipe. E o assentado, com um conhecimento que se foi revelando

perspicaz, ia percebendo a existência deste problema. Neste caso, não se pode defender no

discurso uma prática da qual não se vive.

É evidente que os conflitos são comuns na vida em grupo, o que se faz indispensável é

trabalhar o sentimento de equipe, o que requer que o grupo compreenda seus objetivos e esteja

engajado para alcançá-los de forma compartilhada (Moscovici, 1998). Em equipe não existe o

melhor ou o pior, o nível da qualidade do trabalho não reflete o maior esforço e dedicação de um

ou de outro, mas como as ações dos seus membros estão sintonizadas ou não. O rendimento do

trabalho reflete o esforço coletivo ou a falta dele.

A boa convivência em equipe é responsável pela manutenção do grupo, pelo seu

cresçimento e amadurecimento, refletindo na sua produtividade.

Após esse parêntese sobre o trabalho em equipe, e antes dos sujeitos da pesquisa

definirem o saber do técnico, é interessante conhecer um pouco da trajetória acadêmica e

profissional dos entrevistados.

Os profissionais que trabalharam na equipe do projeto LUMIAR passaram por uma

capacitação, tendo como principal referência a metodologia Intervenção Participativa dos Atores

- INPA, mas, na época da pesquisa de campo, dos profissionais que entrevistei nenhum passou

por esse treinamento. Assimilaram os conhecimentos em outros espaços de formação e na
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convivência com os profissionais da cooperativa de que participavam, a COPASAT, que tem a

INPA como principal metodologia de trabalho.

Vale lembrar que durante a pesquisa o projeto de assistência técnica em vigor não era o

projeto LUMIAR, mas o Programa de Assistência Técnica 200118
.

São três as experiências de inserção nos assentamentos rurais dos entrevistados. O

profissional da área social, ao trabalhar no assentamento Santa Bárbara,já havia passado por uma

vivência de trabalho em assentamentos rurais no projeto LUMIAR, entrando na segunda seleção

desse projeto, não passando portanto, por nenhuma capacitação específica.

Na universidade, teve a oportunidade de participar de um projeto de extensão no

assentamento, durante três anos, indo aos assentamentos nos finais de semana, e cursou uma

disciplina sobre extensão rural. A formação desse profissional é em Economia Doméstica. o

início do projeto LUMIAR, trabalhavam duas assistentes sociais. Mas, como a economista

doméstica passou pouco tempo no assentamento, as referências dos assentados são

principalmente aos profissionais do projeto LUMIAR. Os dois outros entrevistados participaram

dos dois projetos.

O outro profissional de nível supenor, o veterinário, inseriu-se nos assentamentos

através da assistência técnica a projetos de investimentos agropecuários, por meio de um

escritório particular. A metodologia de trabalho possuía um caráter impositivo, do tipo patrão:

Você chegava no assentamento. via as dificuldades. enumerava os problemas e depois
você dentro dos seu conhecimentos. traçava uma meta para tentar solucionar. Mas isso
ditando: vocês vão ter que jazer isso e isso. Sem ter nenhuma discussão. sentar.
conversar. negociar. nada. Você chegava. jazia o levantamento dos problemas. depois
deixava por escrito como seria jeito. (veterinário da equipe de assistência técnica).

As experiências subseqüentes de trabalho desse profissional foram nos três projetos de

assistência técnica: CONTACAP, LUMIAR e Programa de Assistência Técnica de 2001.

O profissional oriundo da escola agrícola; sem ter nenhuma formação para trabalhar em

assentamentos rurais e recém-saído de uma grande empresa privada do ramo agropecuário, foi

18 Após o término do programa, o INCRA, em seu Plano de Ação 2002/2003, utilizou a sigla ASSTEC para se referir
ao citado programa. Porém, prefiro não utilizá-la, já que foi criada posteriormente e não faz nenhuma menção às
prestadoras de serviço, sendo assim escrita: Programa Assistência Técnica - ASSTECIINCRA. (INCRA, 2002)
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trabalhar nos assentamentos através do projeto Contacap, que possuía uma metodologia de

estímulo à participação. Não passou por nenhuma capacitação, foi substituir outro profissional.

Iniciou o trabalho de campo sem ter noção do que era um assentamento: Viajeipara lá sem saber

o que vinha pela frente. Foi muito dificil para mim, uma porque eu não tive capacitação

nenhuma, uma noção do que fosse assentamento eu não tinha. (técnico agrícola da equipe de

assistência técnica).

Depois ele trabalhou junto a CCA - CE na elaboração de projetos e nos dois últimos

projetos de assistência técnica.

Ao definirem seus saberes, os técnicos os caracterizaram como do tipo científico,

acadêmico e teórico; baseados tanto na teoria como na prática, sendo, no entanto, mas teórico do

que prático.

o meu saber basicamente era só teórico. Só teoria e dentro dessa teoria, para se trabalhar com
produtores, como eu disse antes. Na minha época a moda era avicultura e suinocultura. Então
era esse o sistema que estava sendo trabalhado de 1980 a 1986. (Veterinário da equipe de
assistência técnica).

Foram os conhecimentos acadêmicos, a ciência, mas sempre procurando adequar a realidade
deles. Que a gente não pode fazer do mesmo jeito, que eles vão acabar não entendendo a
linguagem da gente. ( economista doméstica, da equipe de assistência técnica).

Para mim foi interessante, aprendi muita coisa no periodo que passei na Escola Agrícola.
Algumas ajudaram em algum trabalho que eu fui fazer depois, mesmo porque eu trabalhei
muito em empresas privadas. Na verdade Nejme, o aprendizado fo! mais na prática mesmo.
(técnico agricola, da equipe de assistência técnica).

Malglaive (1995) faz uma reflexão muito interessante sobre os saberes, classificando-os

de: teóricos, processuais, práticos e saber-fazer. A essa totalidade ele chama "saber em uso":

Não é apenas um mas são vários saberes que regem a acção: saberes teóricos que
permitem conhecer o objecto e as suas modalidades de transformação... 'saberes
processuais' respeitantes aos modos de fazer ... 'saberes práticos " directamente ligados
à acção e ao seu desenvolvimento ... 'saberes-fazer', enfim, relativos à manifestação de
actos humanos, motores na acção material, intelectuais na acção simbólica. (Malglaive,
1995, p. 87).

Os saberes teóricos e processuais aproximam-se mais da teoria, enquanto os saberes

práticos e o saber-fazer estão mais próximos da prática. No entanto, é na e pela prática que eles se

fundamentam e, utilizando-me das palavras de Malglaive (1995, p. 89): substituem-se uns aos

outros, interpenetram-se, combinam-se misturando-se.
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e mágico - isso me leva a refletir que o tipo de saber do profissional apresenta-se no modo

racional e científico.

Malglaive (1995), ao definir saber científico o configura como aquele dotado de teoria,

sendo os critérios de cientificidade fornecidos pela verificação experimental. Um outro saber, o

racional, também pautado na teoria, pode ser caracterizado como outra dimensão do saber do

técnico, distinguindo-se do científico por não conduzir seus princípios explicativos a leis

dedutivas, permitindo predizer novos fatos não observados.

o que pretendo deixar claro é que o saber dos profissionais, na sua relação dinâmica

com o real, utiliza-se tanto dos saberes formalizados produzidos fora da ação para intervir na

ação, como se nutre da ação dela para produzir saberes.

Quando o técnico se depara, no assentamento, com múltiplas situações, ele busca

respaldo nas teorias anteriormente apreendidas para dar conta do real. Elas podem ser, em cada

caso, suficientes ou não. Se insuficientes, ele é chamado a refletir sobre sua ação teórica para dar

conta das demandas dessa realidade. Trata-se agora de um esforço pessoal em querer transformar

seu conhecimento, opção esta que põe em xeque a legitimidade de seu saber.

Do que foi evidenciado, posso analisar que os saberes produzidos nas instituições de

ensino até a época da formação dos profissionais entrevistados, pouco ou nada preparam para a

inserção do profissional com esse tipo de trabalho específico, tendo a experiência singular do

Curso de Economia Doméstica, do profissional formado na década de 1990, com algumas

Iimitações:

A gente sofre com isso, porque a gente éformado dentro da universidade para trabalhar com
as famílias ricas e não com os pobres. Enquanto nosso curso, a origem dele é para trabalhar
com as famílias rurais. Mas, que poucos são os alunos que querem ir. (economista doméstica
de equipe de assistência técnica).

Mas a origem do saber e o próprio saber são dinâmicos, e assim como os assentados

foram transformando seus saberes, o mesmo aconteceu com os técnicos. Existe uma dimensão

prática, incorporada ao saber dos profissionais. Isso não quer dizer que haja uma dicotomia entre

teoria e prática, mas ao longo do percurso, assim como o estudo essencialmente teórico, baseado

numa prática que não foi a da vivência do aluno, foi mais priorizado, num outro momento ele
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vive mais intensamente uma prática na qual se depara com outros saberes, havendo a necessidade

de reelaborar sua teoria, baseada agora na experiência vivida.

Em um estudo sobre a epistemologia da prática profissional, Tardif (2000) alerta para o

fato de não confundirmos os saberes profissionais com os conhecimentos transmitidos na

formação universitária, não sendo a prática um lugar onde são aplicados os conhecimentos

universitários: Ela é, na melhor das hipóteses, um processo de filtração que os dilui e os

transforma em função das exigências do trabalho; e na pior das hipóteses, um muro contra o

qual se vêm jogar conhecimentos universitários inúteis ,'" (Tardif, 2000, p. 12).

Suas argumentações são valiosas nesse contexto de interpretação da relação entre os

saberes, porque, como expressam os profissionais, a prática assume certa relevância como espaço

de constituição dos saberes. Embora nos depoimentos haja um cunho de separação entre o que foi

aprendido na sala de aula e nos locais extraclasse, acontecendo certamente com maior vigor no

momento em que o profissional vai exercer sua prática, é salutar apreender, apoiando-me em

Tardif (2000), que é através dela que os saberes são mobilizados e construídos: ... o profissional,

sua prática e seus saberes não são entidades separadas, mas "co-pertencem" a uma situação de

trabalho na qual "co-evoluem" e se transformam (Tardif, 2000, p. 11).

Para que o técnico possa permanecer no assentamento, é urgente que ele incorpore

outros elementos ao saber específico que ele traz das instituições de ensino. Isso diz respeito ao

aprendizado de outros saberes, mesmo teóricos, diferentes do seu:

... você tem que buscar se qualificar em diferentes áreas. A gente teve que fazer alguns cursos
para que você tivesse que ter um embasamento maior. Até a questão do lidar com o ser
humano, essa questão mais voltada para você ser mais compreensivo, ter mais paciência. Até
porque a nossa formação não era voltada para isso. Era você chegar e dizer, vá jazer isso e
isso, e acabou. E a gente teve que realmente mudar até a forma de relacionamento com as
pessoas. (Veterinário da equipe de assistência técnica).

Trata-se, nesse caso, da compreensão de um saber mais ligado às ciências humanas e

sociais, porque o trabalho congrega profissionais de diferentes áreas de formação. Essa dicotomia

entre área produtiva e área social deve ser superada. Cada um tem a necessidade de conhecer o

universo do conhecimento do outro, em suas questões mais gerais, e interagir sempre, sendo isso

que fundamentaria as bases de uma atuação interdisciplinar.
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Faz-se necessário também na atuação desse saber na prática uma nova leitura da

realidade, para que ele possa dar conta das demandas específicas. O saber se modifica: não o

conhecimento técnico, mas a minha visão de enxergar as coisas. Como eu disse no início, a

universidade não ensina você para a vida. (economista domestica da equipe de assistência

técnica).

Outra questão importante refere-se à necessidade do constante aperfeiçoamento da

prática profissional. Como muitas vezes o que se estuda nas instituições de ensino é insuficiente

para dar conta da realidade que está em constante mutação, ela demanda do profissional a

necessidade do estudo como parte de sua vida. Se o técnico não estuda, como disse um dos

entrevistados, ele nada acrescenta àquilo que o assentado já sabe, baseado na sua experiência

prática. Gramsci (1989) fala da necessidade de ver o estudo como um trabalho.

Alguns equívocos, no entanto, são levantados pelos profissionais. Um primeiro refere-se

à dicotomia entre teoria e prática, reforçando a falta de unidade entre elas: Porque o que ele vê na

universidade é uma coisa, o que vê no campo é outra totalmente diferente. Além de tentar aplicar

aquilo que você aprendeu, você vai ter que se adaptar à realidade deles. (economista doméstica,

da equipe de assistência técnica).

Essa compreensão reflete a necessidade de uma apreensão sobre a epistemologia da

prática profissional. Não se trata de se restringir o saber apenas às habilidades específicas, mas

como aborda Tardif (2000), a noção de saber engloba os conhecimentos, as competências e as

atitudes, além das habilidades ou aptidões.

Outro equívoco diz respeito à relação entre os saberes, sendo para alguns profissionais

dificil admitir frente ao assentado que há um aprendizado de ambas as partes, embora reconheça

que ele também aprende nessa relação:

Nessa vivência que eu tive de assentamento, principalmente, essa diversidade de coisas que tem
no assentamento, você lá aprendendo mesmo. É aquela história, você não vai dizer que está
aprendendo. O assentado tá esperando o mínimo de conhecimento que você repasse para ele.
Mas você, com a preocupação de pegar alguma coisa e ler, você leva novidade. Mas na
verdade você ver muita coisa que eles estão jazendo e você aprende. (técnico agricola, da
equipe de assistência técnica).
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As metodologias participativas, como é o caso da lNP A, requerem dos profissionais que,

ao atuarem como facilitadores possam trabalhar com o grupo a dimensão da construção

coletiva. (Furtado & Furtado, 2000, p. 73). Se assentados e técnicos são sujeitos de saberes, temer

admitir que irá aprender nessa relação, pode comprometer essa construção coletiva.

No entanto, alguns assentados percebem que esta relação de aprendizagem coletiva,

entre assentados e técnicos, é fundamental para o desenvolvimento do trabalho e para o

fortalecimento das relações sociais entre eles. É interessante para o assentado que o técnico o

perceba como um sujeito e que a partir da valorização do que ele sabe possam se construir novas

relações:

Aqui eles ensinam o que serve para gente e aprende com a gente também. A gente pega as
experiências do profissional, eles pegam a experiência da nossa prática aqui. O que nós já tem
de conhecimento serve também para eles. Isso eu acho interessante, porque não chega dizendo
que sabe tudo, chega dizendo que quer ensinar e quer aprender. (assentado de Santa Bárbara,
da comissão da pecuária, 44 anos).

De um modo geral, os assentados caracterizam o saber do técnico como sendo teórico ou

mais teórico do que prático:

Agora, uma das questões do profissional é que ele sabe na teoria, mas na prática ele não sabe.
Aí é diflcil a gente trabalhar, se a pessoa não sabe na prática, porque o importante é que fosse
para o campo com a gente, ensinar e dizer: vamos trabalhar assim, vamos ver se vai melhorar
mesmo a situação ou não. (assentado de Santa Bárbara, da comissão da pecuária, 44 anos).

Há, por parte da maioria dos assentados, a necessidade de uma construção coletiva,

mas, para outros (26,3%), o saber desse profissional é tomado como se fosse absoluto, sendo o

técnico o dono da verdade, mesmo que seja apoiado apenas no discurso: Que sempre a opinião

dos técnicos você sabe que é colhida, é dificil eles darem uma opinião pra nós não concordar,

não achar que está certo. Sempre a gente sente que algumas opiniões é melhor que as nossas.

(assentado de Santa Bárbara, da comissão da piscicultura, 40 anos).

Alguns chegam a ignorar a relação de aprendizado: Ensinar o quê? Se o que nós sabe

aqui, elejá sabe também. Se ele estudou para ser veterinário, o que eu sei ele sabe em dobro. Ele

estudou, ele fez pesquisa, tudo dentro de uma pecuária ele sabe. (assentado de Santa Bárbara, da

comissão da pecuária, 30 anos).
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Mas eles também reconhecem que seu conhecimento inclusive é fruto de uma teoria,

como já disse, de teor mais imediato, que só precisa de mediações: Tinha muita coisa que a

gente achava que era certo e com o passar do tempo, com a troca de experiência, viu que não

era, que tinha como melhorar. As vezes até já lava no rumo, só precisava aperfeiçoar, precisava

melhorar. (assentada de Santa Bárbara, da comissão de educação, 33 anos).

De fato, o saber só existe em relação com outros saberes. Apoiando-me em Charlot

(2000), qualquer relação com o saber comporta também uma dimensão de identidade, que

envolve a história dos sujeitos, suas expectativas, concepções de vida, relação com os outros, a

imagem que tem de si e a que tem dos outros.

Os assentados, ao estabelecerem diferença entre teoria e prática, a fazem com base nas

observações cotidianas. Um dos entrevistados expôs com bastante admiração o fato de ter

convivido com uma pessoa que apenas estudava e não trabalhava. Gramsci (1986) propõe

reconhecer no estudo um tipo de trabalho, que pode ser mesmo fatigante e sofredor. Desta forma,

ele pode propiciar momentos de reflexão sobre a prática e uma necessidade de formação

continuada.

É importante registrar o fato de que 15,5% das pessoas entrevistadas não sabem qual a

origem desse saber ou não souberam caracterizar o saber do técnico.

A partir do próximo capítulo, deter-me-ei mais aprofundadamente na relação entre os

saberes dos sujeitos dessa pesquisa, que espero já ter sido compreendida até aqui em seus

aspectos mais gerais.



4. RELAÇÃO ENTRE OS SABERES: CO STRUÇÔES E (DES)CO STRUÇÔES ·0

CAMITNHOSDAREFORMAAG~

Só, na verdade, quem pensa certo,
mesmo que, às vezes, pense errado, é que pode

ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias
a pensar certo é não estarmos demasiado certos

de nossas certezas.
(paulo Freire)

Para compreender melhor a relação entre os saberes e como se articulam no cotidiano do

assentamento, partirei de uma leitura, feita pelos assentados, na qual definem o papel dos

profissionais da reforma agrária. Desse referencial analisarei a compreensão que o assentado tem

do trabalho do técnico. Acredito que essa confrontação entre o que deveria ser e o que é

possibilitará entender melhor como esses saberes estabelecem analogias no trabalho cotidiano.

Será tomado como referencial para a análise uma situação concreta de relação entre os

saberes, a prática dos planejamentos. eles estão envoltas aspirações reais e ideais, que dão pistas

para compreender essa relação que envolve não só confronto de saberes, mas perspectivas de

vida, emoções, relações sociais comunitárias e de trabalho, que põem em xeque até mesmo as

bases de organização e gestão dos assentamentos no Estado do Ceará, ou seja, o modelo de

trabalho coletivo.

4.1. O papel do técnico na reforma agrária: sob o olhar dos assentados

Quando relatei sobre a origem das famílias de Santa Bárbara e de suas experiências de

vida, vimos que há histórias diferentes. Uns participaram da luta pela terra, mas a maioria não.

Há também aqueles que tiveram uma experiência de trabalho na qual se relacionaram com

profissionais, sendo que esses, ou os serviam diretamente ou serviam ao patrão. Tudo isso irá
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refletir sobre o que os assentados esperam de um ideal de ação dos profissionais que vêm de fora

para trabalhar no assentamento. Como diria José de Souza Martins, é a chegada do estranho.

Estes assentados participaram de lutas para que os técnicos viessem trabalhar no

assentamento, confrontaram-se com o INCRA para assegurar o direito de terem o técnico na área,

e, afinal, que esperam os assentados com a chegada desse estranho?

Quando a extensão rural foi introduzi da no Brasil, baseada no modelo americano, a

perspectiva de ação era de que o camponês superasse sua condição de "arcaico" para ser

"moderno". Ao questionar o assentado de Santa Bárbara sobre o papel do técnico nos

assentamentos da reforma agrária, considerando os limites da entrevista - pois nela não é dado

um tempo mais extenso para reflexão, bem como, é uma construção individual naquele

momento - a palavra que mais apareceu nas falas dos assentados foi ajuda.

Dentre outras significações, a grande maioria dos assentados entrevistados (94,l %)

considera que o papel dos profissionais é ajudá-los e acompanhá-l os em suas atividades

cotidianas, que envolvem os trabalhos na área organizacional, agrícola, pecuária, saúde,

educação.

Essa referência a ajuda tem duas conotações, uma de caráter mais dependente e outra

posta na perspectiva da construção conjunta, sendo utilizada essa palavra, por um hábito

corriqueiro, sem maiores significações sobre o que ela possa caracterizar.

o assentado mescla no papel do técnico perspectivas contrapostas, que trazem resquícios

de uma situação de oprimido, e a idéia de libertação. Ele quer ao mesmo tempo que o técnico

diga o que ele tem que fazer, mas também quer que dialogue, que não faça as coisas sozinho.

Eu acho que o veterinário tá aqui para ajudar a gente. Ele tem que levar a conversa no pé da
letra: "negada é desse jeito, se não for desse jeito vocês não vão ganhar nada". Mesmo que
nós estejamos no caminho certo, ele tem que dialogar, conversar sobre as coisas. Acho que o
papel do veterinário é esse dai. (...) O papel dele é conversar com a gente. (assentado de Santa
Bárbara, da comissão da pecuária, 30 anos).
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Esse tipo de fala é mais forte entre os ex-moradores da fazenda, pois foi este grupo que

vivenciou mais intensamente as relações patronais e, quando o profissional vinha prestar

assistência técnica ao patrão se posicionava, dizendo ao empregado como era para ser feito. Essa

compreensão estende-se a sua nova forma de vida como assentado. O papel do técnico é ensinar

o cabra a trabalhar. (..) o "profissional X" é um bom técnico, porque ensina o cabra a

trabalhar. Ele pega cinco, seis, faz uma reunião e bota o cabra para trabalhar. (assentado de

Santa Bárbara, da comissão da pecuária, 52 anos).

Em um estudo sobre extensão rural, Masselli (1998) também relata uma situação

semelhante, concluindo que, apesar de os assentados aprenderem nas discussões com os técnicos,

eles encontram dificuldade de romper com relações autoritárias, e continuam, em certa medida,

reproduzindo-as.

Como bem aduz Paulo Freire (1979), analisando essa questão do velho e do novo, nas

relações que os homens estabelecem com a realidade, o que ele viveu anteriormente deixa marcas

profundas na forma de ser do camponês. Isso significa que a chegada do trabalhador rural ao

assentamento não implica que serão transformadas de imediato todas as relações por ele vividas

anteriormente.

A questão é que a Reforma Agrária, como processo global, não é algo que, existindo
anteriormente, passa a existir completa e acabada mente com a instauração de uma estrutura
nova. A Reforma Agrária por ser um processo, é algo dinâmico. Dá-se no domínio do humano.
(..) Mudada a velha estrutura, através da Reforma, se inevitável é que, cedo ou tarde, a
estrutura instaurada, condicione novas formas de pensar e de atuar resultantes das novas
relações homem-realidade, isto não Significa que essa mudança se dê instantaneamente (Freire,
1979,p.22).

O trabalhador rural, que até pouco tempo era um empregado ou parceiro, transforma-se

num assentado, e isso interfere na sua identidade. Esta, no caso da maioria das famílias de Santa

Bárbara, é constituída historicamente em relações de sujeição do trabalhador ao patrão. Quando

ele se depara sem o patrão, tendo que se relacionar com o técnico sob um novo patamar, a

ausência do patrão acarreta problemas de identidade.

Uma vez defrontei-me com um trabalhador rural que em uma das primeiras reuniões

com a equipe técnica, na fase de elaboração do autodiagnóstico do assentamento, na etapa em que
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eles faziam perguntas sobre sua realidade, fez o seguinte questionamento: por que me chamam

agora de assentado?

Trata-se, segundo Beserra (1996), de uma identidade atribuída, onde o Estado, ao

atribuir certas características à categoria assentado, passa a tratá-l o de acordo com as

características que ele o criou.

Diferente da categoria sem-terra, que advém dos próprios trabalhadores, a classificação

de assentado foi construída pelo Estado.

Essas categorias não são desprovidas de conteúdo político, carregam consigo relações de

dominação ou necessidade de libertação. Paula Andrade, citada por Beserra (1996), sobre o termo

assentado, explica que:

o próprio termo, em si, denota a ação de terceiros sobre os trabalhadores, ocultando uma
ação anterior destes que, antes de serem alocados, relocados, fixados, assentados, lutaram
renhidamente pelo direito de cultivar a terra. (...) Ao caracterizá-Ias como assentados, o
Estado enfatiza sua própria ação sobre aqueles que insiste em considerar como beneficiários e
não como sujeitos. (p. 66).

Foram criadas historicamente relações de dependência, presentes ainda nessa nova

identidade atribuída, que ao mesmo tempo que possui ranços do passado, como dependência e

subordinação, também procura projetar-se como sujeito, construindo a categoria assentado.

Ao passo que o trabalhador rural sem-terra passa a ser um trabalhador rural assentado, o

discurso do INCRA, do MST e dos outros profissionais é de que ele é o dono da terra, embora

ainda não possua o título de propriedade. Mas o assentado, deparando-se com as decisões que

tem que tomar, sozinho ou em coletividade, por vezes vê na figura do técnico do INCRA ou do

programa de assistência técnica e do militante do MST a figura do patrão. Mas também no seio

da sociedade em que está inserido, não quer mais ser identificado como um sem-terra, e sim,

como um assentado.

Fruto das relações de dependência, e da sua pouca inserção nas atividades do

assentamento, marcada por uma trajetória de vida oriunda da pequena agricultura familiar, um

dos assentados exalta a figura do técnico e, conseqüentemente, de seu saber, dizendo:
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Só não pode éficar sem ninguém porque tudo fica errado. As coisas acontecem lá fora a gente
não sabe como é as coisas. Se acontecer coisas que servem para o assentamento, pessoas como
vocês já traz algum resultado para dentro do assentamento. Aí a gente já fica sabendo.
(assentado de Santa Bárbara, da comissão da pecuária, 34 anos).

Nesse momento também fui incluída como um dos profissionais vítima e sujeito dessa

relação de dependência. Essa mesma questão, sob outro ponto de vista, revela a saída do

isolamento na relação com o mundo exterior, na qual o profissional tem um papel a desempenhar.

Embora considere que não lhe cabe utilizar-se disso para reproduzir "velhas práticas" de

dependência e subordinação.

Nesse processo de constituição de identidade de assentado, que não é apenas dita pelo

Estado, mas também pelos movimentos sociais, através de uma construção na luta, é possível

pensar no papel do técnico a partir de uma perspectiva de colaboração:

opapel de um técnico acho que é, primeiramente, ele tem que ser um capacitador. (..) O outro
papel é ele ser um colaborador naquilo que os assentados tem mais dificuldade. São duas
questões importantes que os técnicos tem que exercer dentro do assentamento. (assentado de
Santa Bárbara, da comissão da piscicultura, militante do MST, 30 anos).

A visão daquelas pessoas que participaram de um processo de luta diferencia-se

principalmente dos ex-moradores por trazer uma perspectiva mais ampla. A luta caracteriza-se

como um componente importante na constituição da identidade de assentado, a qual defendo ser

uma categoria social em construção.

Faço referência novamente a Masselli (1998), quando ela também identifica na sua

pesquisa a diferença estabelecida na relação entre assentados que fizeram parte diretamente da

luta pela terra e os técnicos. Esses assentados diferenciam-se dos demais por já entrarem no

assentamento como sujeitos, o que pode propiciar o estabelecimento de relações mais

democráticas desses assentados com os profissionais, afastando-os de processos de dependência.

Quando esse tipo de assentado identifica no técnico a figura de colaborador, é

estabelecida uma relação horizontal, onde os saberes são vistos como complementares, ou seja,

possíveis de serem confrontados, para que se possa construir novos saberes. Ao atribuir ao papel

do técnico a dimensão da capacitação, esta pode ou deveria ser vista como um processo

pedagógico que ... supõe estimulação e assessoramento a população, para que esta tenha meios
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de apreensão contínua da realidade social e saiba analisá-Ia, situando os seus interesses ...

(Souza, 1996, p.95).

Há no assentamento múltiplas visões acerca do papel técnico, sem que sejam

excludentes. Alguns assentados já consideram que as diferenças socioeconômicas e culturais

entre esses sujeitos podem interferir na relação entre os saberes. Um assentado, que considera que

o técnico sabe tudo, embora afirme que no desempenho do seu trabalho o diálogo seja

fundamental e ele deixa claro que esse diálogo é uma relação bilateral - o que eu acho bom é

conversar e botar emprática - assim se refere a essa diferença:

Ele dizia: "não me chame de doutor, eu sou igual a vocês aqui ". (...) Mas pra mim doutor é
doutor, tem que ter a diferença. Igual a nós, é não. Eu sou agricultor, pode caçar a ficha do
INCRA que tá lá: "fulano de tal" - agricultor. (...) da sociedade é da sociedade; e o pobre é
pobre. Agricultor é agricultor; e tudo tem seu limite. (assentado de Santa Bárbara, da comissão
da pecuária, 30 anos).

o mesmo questionamento, a esse apelo, por parte do técnico, em que sejam

considerados como iguais, foi mencionado assim por outro assentado:

Os profissionais que vem trabalhar com a gente no assentamento, uma boa parte deles tinha
que ser que nem a gente mesmo. Se identificar que nem a gente mesmo. Oprofissional chegar e
dizer: eu sou igual a vocês e vou trabalhar que nem vocês mesmos. (assentado de Santa
Bárbara, da comissão da pecuária, 44 anos).

Quando pedi para que ele pudesse explicar o que estava querendo dizer por igual, ele

respondeu:

Ser igual: até agora ele se identifica de ser igual, mas nunca trabalha mais a gente. Até hoje
não veio nenhum trabalho para ir para o campo mas nós. Vai lá, olha e volta. As vezes
conversa com um, dois, e vai embora. Não chega onde a gente tá. Até para pegar no cabo da
enxada mesmo eu nunca vi nenhum técnico para dizer assim, eu vou capinar ao menos uma
carreira de mato. (assentado de Santa Bárbara, da comissão da pecuária, 44 anos).

Trata-se, no primeiro caso, de uma diferença social e atualmente econômica, pois a

renda do técnico é bastante superior à da maioria dos assentados, e que pela diferença das

possibilidades de estudo, esse assentado considera que o técnico sabe mais do que ele e deve ter

um respeito diferenciado, pois um é pobre e o outro é da sociedade. No outro caso, embora haja

um desejo de que essa relação fosse a mais nivelada possível, tendo o técnico que fazer as

mesmas atividades dos assentados, o que não é necessário, pois há tarefas distintas, há na

realidade um chamamento ao técnico para que reflita sobre sua ação. O que o assentado quer, na
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realidade, é que o técnico acompanhe sistematicamente o trabalho de campo Ele quer ver as

discussões realizadas em reuniões estenderem-se ao campo, leia-se, à prática.

Há visões também imediatistas, que fazem parte da nossa cultura. Desse modo, o técnico

tem que estar de prontidão:

Eles podem ajudar, quando a gente tem uma coisa, e na hora que a gente precisar eles estarem
no ponto. Porque na hora que acontece uma coisa, a pessoa tá precisando deles, ele tem que tá
no ponto. É chamou tem que vir. Porque ele vem para cá para dentro é para trabalhar. (..)
Dos técnicos eu não tenho o que dizer não, mas quando a gente chamar é para estar no ponto.
Porque ninguém pode perder uma coisa da gente, que a gente vai pagar, tendo os técnicos.
(assentado de Santa Bárbara, da comissão da piscicultura, 20 anos).

Ao lado de um posicionamento que tenta se afirmar como novo patrão, dono da terra, esse

jovem mais uma vez destaca como importante a capacitação.

Enquanto uns começam a incorporar a relação como sujeitos de direitos, tendo o técnico

um papel a cumprir na reforma agrária, outros vêem os técnicos numa relação mais paternalista,

porém, com vistas à autonomia, onde o pai tem a função de alertar, de proporcionar um

aprendizado para que, um dia, eles, os filhos, possam andar com os próprios pés. Os técnicos:

Já vem dar uma alerta pra nós, como é que vai levar a vida pra frente e não deixar nada descer
por água abaixo. (..) Pode dizer que nem a gente tivesse trabalhando pra um pai de família,
que nem nós como sefosse um bocado defilho dele. Aí eles já tão trabalhando naquele negócio
ali, daquela maneira, que é pra nós não deixar nada se atrasar. Porque se não fosse eles,
muitas coisas não iam do jeito que era pra ser. (..) Eles aí, todo tempo encostado aí na frente,
se algum dia eles chegar a sair daqui, que não ficar nenhum deles daqui há uns anos, que nós
não sabe, mas nós já estamos por dentro de tudo. (assentado de Santa Bárbara, da comissão da
pecuária, 25 anos).

Eis aqui o desafio de construção de um profissional que possa, independentemente da

sua profissão, ser também um educador, tendo um papel fundamental no processo de libertação.

Essa perspectiva do profissional como um dos sujeitos da reforma agrária e co-responsável pela

mudança de um estado de opressão, para o de libertação, será utilizada constantemente nesse

trabalho, na perspectiva trazida por Paulo Freire, para quem o profissional pode ser: mais do que

um técnico frio e distante, um educador que se compromete e se insere com os camponeses na

transformação, como sujeito, com os outros sujeitos. (Freire: 1980, p. 62).

A expectativa do assentado é também a de que o técnico possa trazer o novo, aquilo que

está fora do assentamento e a que eles nem sempre têm acesso. O saber do técnico torna-se
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importante para ele porque é capaz de trazer a inovação. Atualmente o trabalhador rural não se

encontra tão refratário às inovações, ao contrário, sabe o valor que elas têm, estando mais

propenso a mudanças em seus padrões culturais, à "superação do arcaico".

Outra demanda importante no trabalho dos profissionais, e que foi atribuída por alguns

dos entrevistados (11,7%) como papel do técnico, é a de elaborar projetos. O profissional é visto

como a ponte entre o assentamento e as linhas de financiamento estatais, ou seja, o crédito. Essa

atribuição, que considero não como papel primeiro, mas como uma das demandas, pode possuir

um caráter imediatista, como pode também ser uma conseqüência natural e justa num tipo de

trabalho como a assistência técnica. É necessário o projeto de investimento agropecuário para que

o assentado possa alcançar melhorias na produção, como também nele está imbricada a

necessidade do diálogo, como instrumento importante na tomada de decisões.

Duas falas ilustram essas duas perspectivas, o da ponte para o crédito e o da necessidade

do saber técnico dialogar com o saber do assentado na elaboração e gestão do crédito. Numa

visão mais tecnicista, o papel do técnico é: Fazer o projeto, jazer o possível para vim e os que

ficar em cargo de acompanhamento de trabalho visitar as áreas, saber se tá implantando dojeito

que o projeto pede, saber se a planta tá desenvolvendo o que é esperado dela. (assentado de

Santa Bárbara, da comissão da piscicultura, 30 anos).

Num outro ponto de vista, identificando o saber do técnico como complementar ao seu,

e de outro assentado como saber igual, uma assentada de Santa Bárbara, da comissão da saúde

declara:

Os técnicos servem para elaborar projetos, para as coisas que você não entende ele explicar.
Porque várias coisas que eu não entendo, peço para o técnico me explicar. (..) Sem eles, eu
vou perguntar a quem? Ao Orlando? Será que ele entende? Será que ele vai explicar do jeito
que eu quero?

Como já me referi mais de uma vez sobre essa visão imediatista, desejando que as coisas

aconteçam mais a curto prazo, destaco o fato de que ela não é exclusiva apenas do trabalhador

rural, pois, de um modo geral em nosso cotidiano, todos queríamos que as coisas acontecessem o

mais rápido possível. Neste caso, os projetos podem ser tanto desejo imediato do assentado, em

obter recursos para melhorar a vida, como do profissional, em mostrar trabalho.
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assentados, que este, vê na prática daquele uma ação que também possui um cunho educativo,

embora não tão expressivo quanto poderia almejar, havendo no decorrer dos trabalhos a

necessidade de ações mais pragmáticas, de cunho imediato, para atender demandas objetivas.

Através da fala de um assentado bastante sintetizadora de outras opiniões já expostas, é fácil

perceber tanto a necessidade da dimensão educativa como a incorporação de instrumentos

utilizados pelos profissionais, como o planejamento, na vida cotidiana dos assentados. O papel do

técnico, assim se defme:

É tentar ajudar nós, alguma coisa que ele ver que a gente precisa fazer, acompanhar nós,
ensinar nós, fazer o planejamento com nós, fazer aquela atividade. O dever dos técnicos é
acompanhar mesmo o nosso trabalho. Não estar acompanhando diretamente no campo, porque
também não tem condições. Tem que acompanhar mas também tem que escrever, não pode
estar só andando, se não colocar no papel o que a gente vai fazer, que é pra no fim a gente
saber se fez daquele jeito mesmo. Tando escrito é como a gente vai saber, se não deu certo é
porque fez diferente ou fez do jeito que estava escrito e não deu certo. Porque se a coisa está
escrita, a gente vai fazer e não deu certo, então tem que fazer o planejamento diferente. mudar
pra que der certo. (assentado de Santa Bárbara, da comissão da piscicultura, 40 anos).
(destaquei)

Quanto ao posicionamento dos técnicos, geralmente, o que está presente no pensamento

desse ator é a necessidade de levar para o assentamento tecnologias novas. Referindo-se a

atividades mais específicas, foram utilizadas as palavras: organizar e capacitar; no entanto,

organizar e capacitar para a produção. Estão contempladas aí duas dimensões de sua prática que

se relacionam - uma técnica e outra pedagógica, mas que contemplam dois aspectos da

realidade, o social e o econômico, prioritariamente. ão quero dizer que outras dimensões como

a ambiental ou de gênero, entre outras, estejam excluídas, apesar de não terem sido especificadas.

Chamo atenção para o fato de que o caráter político presente em reflexões sobre o

intelectual orgânico não foi contemplado. Apesar de, ou porque, há no assentamento militantes

do MST e os técnicos estarem vinculados ao Sistema Cooperação Agrícola - SCA desse

movimento, podia-se esperar que a dimensão política da prática poderia estar explícita ao

fazerem referência ao papel do técnico. Mas isso envolve razões que não serão explicitadas aqui,

pela especificidade da pesquisa. Apenas farei algumas reflexões.

Mesmo a dimensão pedagógica do trabalho está orientada tendencialmente para a

produção:
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Ele vai levar tecnologia, conhecimentos ... (veterinário do projeto de assistência técnica ).

o técnico tem que sempre tá se reciclando para você dar muito conhecimento. Porque então,
há o risco do assentado passar de você nos conhecimentos, você tá lá atrás e o assentado
passar. (economista doméstica de projeto de assistência técnica).

Eu acho que o papel da gente é esse, trabalhar a organização e capacitar na questão da
produção. (técnico agricola de projeto de assistência técnica).

Apenas um dos profissionais mencionou a transformação da sociedade, ainda que aliada

a uma demanda mais restrita: O papel do técnico além de levar informações é trabalhar mesmo

com eles a transformação da sociedade, para que no futuro, e/e não precise mais de assistência

técnica. (economista doméstica de projeto de assistência técnica).

A ausência ou pouca expressividade do caráter político da prática profissional, pois sei

que há profissionais que incorporam essa dimensão à sua prática, pode ser pensada considerando

vários elementos, como poderia questionar Gramsci: será porque ele não é oriundo dessa classe?

Ou se é, foi absorvido por uma cultura da burguesia hegemônica?

4.2. A dimensão política na prática profissional

Para Gramsci (1989), os intelectuais, para serem efetivos, devem ser orgânicos, ou seja,

fazerem parte de uma classe e estarem nela inseridos ou com eles ser comprometidos

politicamente.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST, como referência de

movimento social nesse meio, possui seus intelectuais orgânicos, por isso não quero aqui

questionar se os técnicos de campo são ou não intelectuais orgânicos, mas pensar nesta categoria

como um caminho norteador de uma prática voltada para a construção de uma reforma agrária na

perspectiva dos trabalhadores, preconizada pelo MST.

O intelectual na teoria de Gramsci pode desempenhar duas funções distintas: ser

conservador ou transformador da ordem vigente. Quando Gramsci pensou a categoria
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"intelectual", ele não se referiu apenas aos cientistas ou filósofos, mas considerou graus

diferentes da atividade intelectual, valorizando outros agentes sociais, como professores, líderes

religiosos, militantes políticos, camponeses, dentre outros que estejam vinculados a algum grupo

social.

Para Gramsci, o que caracteriza o intelectual, prioritariamente, é o seu caráter político.

Ele está necessariamente vinculado a algum grupo social e possui uma função organizativa, tanto

em relação a cultura como a outros aspectos da vida social.

Ele é o agente articulador das habilidades técnico-profissionais como uma ação política

e cultural de natureza hegemônica. É ele quem articula a ação refletida com as necessidades

práticas da vida cotidiana.

o intelectual orgânico é aquele que participa da direção de processos de formação de

consciência política, na luta pela constituição da hegemonia na sociedade. Ele é defensor de um

projeto de sociedade mais amplo, não se restringindo apenas às especificidades do grupo a que

está organicamente vinculado, ao mesmo tempo em que não pode deixar se distanciar das

questões de sua realidade local.

Na teoria gramsciana, o papel do intelectual é apontado como o do compromisso com a

conscientização. Uma das formas, segundo Leonard (1998), é não reforçar as definições oficiais

dos problemas, mas resistir a eles. Para Gramsci, a atividade intelectual não era aquela que era

do domínio exclusivo de um tipo particular de indivíduo, tal como um acadêmico, mas uma série

de atividades que poderiam servir tanto para avançar como para enfraquecer os vários pontos

de vista ... (Leonard, 1998, p. 172)

Para serem efetivos, os intelectuais devem ser orgânicos, devem ser parte da classe a que

eles servem, trabalhando e vivendo inseridos nela.

o sentido político da prática dos profissionais que trabalham com a reforma agrária, em

especial os técnicos de campo, é uma demanda dos movimentos sociais, em particular o MST.

No entanto, ao questionarmos o que os técnicos e os assentados contemplados com o trabalho

desses profissionais pensam acerca do papel do técnico, percebemos que não há uma consciência
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solidificada acerca do caráter político dessa ação. Então, como esperar uma prática

transformadora?

Pensar o papel do profissional que trabalha diretamente com os assentados da reforma

agrária implica pensar o assentamento como um espaço contraditório de interesses ideológicos. O

que importa para o Estado num projeto de assistência técnica é que ele dê respostas aos

assentados e à sociedade civil e política - utilizando-se de termos gramscianos - referentes a

aumento da produção e da produtividade, caracterizando-se como uma melhoria em seu estado

socioeconômico. Para os movimentos sociais, em especial o MST, além desses e de outros

indicadores, importa também uma consciência de classe trabalhadora para os assentados,

conseqüentemente, uma visão crítica acerca de sua condição na sociedade, do contexto e do

momento histórico em que estamos vivendo, para que se possa pensar a transformação para uma

sociedade justa.

Quando questionamos os assentados sobre o papel do técnico nos assentamentos, eles se

posicionaram de forma a expor através de palavras aquilo que eles gostariam de ver concretizado

na prática, com base nas suas experiências de trabalho com esses profissionais, em especial em

projetos de assistência técnica.

Com uma trajetória de vida marcada pelo assistencialismo e relações de dependência e

imposição, o que os assentados mais desejam de um trabalho de profissionais nos assentamentos

é o apoio ao desenvolvimento de ações voltadas para o desenvolvimento do assentamento no

setor social e econômico, neste último principalmente.

Mesmo na dimensão pedagógica, que se refere aos procedimentos no ato de ensinar, o

conteúdo das expectativas está bastante voltado para o repasse do novo, de aprofundar o

conhecimento que o assentado já tem. Não quero desconsiderar a importância da aquisição de

tecnologias, mas enfatizar neste caso a ausência da dimensão política da prática.

Diante das duas visões já expostas acerca do papel do profissional, formulo algumas

perguntas: podemos exigir que o técnico de campo tenha uma visão política acerca da

importância de seu papel para a reforma agrária? Podemos exigir do assentado uma demanda

também política no trabalho dos profissionais?
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Se recorrermos às histórias desses atores, técnicos e assentados, constataremos que as

relações em que os assentados foram socializados eram patemalistas e de exploração. A formação

dos técnicos é elitista, mais dirigida para se trabalhar os grandes produtores do que com os

pequenos produtores rurais e assentados.

E basicamente o que a gente viu foi só a formação de profissional, mas não tinha assim,
nenhuma especificação voltada para o trabalho com os assentamentos, com a parte da reforma
agrária. Então, na universidade nós não vimos nada a respeito desse trabalho feito com
cooperativas, com associações, ou até mesmo, com uma pessoa mais simples do campo. Sempre
era voltado para se trabalhar o que: trabalhar produção e nessa produção, com produtores
altamente capitalistas. ( veterinário de projeto de assistência técnica).

Quando a gente entra na universidade, ela não forma o aluno para a classe menos favorecida,
forma o aluno para uma elite e a gente sofre quando se depara com esses conflitos no interior.
Com a falta da própria assistência técnica, com a alimentação, uma reforma agrária mais de
qualidade. A gente sofre com isso, porque a gente é formado dentro da universidade para
trabalhar com as familias ricas e não com os pobres. Enquanto nosso curso, a origem dele é
para trabalhar com as famílias rurais. ( economista doméstica de projeto de assistência
técnica).

Nesse sentido, pensar a dimensão política nesse tipo de trabalho, remete à construção de

uma forma de ser e pensar a vida em sociedade. A reforma agrária é uma luta dos movimentos

sociais, não apenas preocupada com a redistribuição de terra, mas com a construção de uma nova

sociedade. Esse é o projeto político do MST (CONCRAB, 1997).

Mas a possibilidade de construção de uma sociedade mais democrática ou mesmo

socialista só é possível pela mudança de consciência que as pessoas têm de si e da sua relação

com o mundo. Uma postura política nessa perspectiva requer uma mudança cultural.

Para Gramsci, cultura e política são duas dimensões intrínsecas, pois é através da

cultura, como instrumento da práxis política, que se pode propiciar a consciência criadora,

utilizando-me das palavras de Simionatto (1998), quando cita Gramsci, referindo-se a cultura:

Para ele, crítica Significa cultura e cultura não Significa a simples aquisição de conhecimentos,
mas sim tomar partido, posicionar-se ante a história, buscar a liberdade. A cultura está
relacionada, pois, com a transformação da realidade, uma vez que por meio da "conquista de
uma consciência superior ... cada qual consegue compreender seu valor histórico, sua própria
função na vida, seus próprios direitos e deveres". (p. 43).

o profissional pode atuar na formação da subjetividade e normas de conduta, elementos

constitutivos da cultura. Mas ele só pode assim posicionar-se, contribuindo para a formação de
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uma nova cultura, se ele tiver uma formação que garanta uma competência teórica, metodológica

e política que permita tomar tal posicionamento.

Se o profissional deseja ser um educador, têm que considerar a vida do trabalhador rural

nas suas variadas dimensões. Muitas vezes se almeja que o assentado se aproprie de

procedimentos técnicos, mas não se considera a existência do assentado como sujeito político.

Freire (1980) diz ser impossível a mudança do procedimento técnico sem a repercussão em outras

dimensões da existência dos homens, como também pela inviabilidade de uma prática neutra.

Ser educador envolve uma clara dimensão política, a ser compartilhada, o que não é

possível para o técnico que vai para campo preocupado apenas com o recebimento da

remuneração ao final do mês. Essa é uma opção coletiva, mas sobretudo, individual. Não quero

aqui deixar implícito que há opções certas e erradas, comprometidas e descomprometidas, mas

apenas dizer que há opções.

Se a base do trabalho dos profissionais pressupõe o reconhecimento do saber do

assentado e o estímulo à participação, pretendendo construir sujeitos autônomos, capazes de

refletir criticamente sobre as próprias decisões; a ação do técnico possui um caráter educativo. E

ensinar, segundo Paulo Freire (2002), compreende que a educação é uma forma de intervenção

no mundo: Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou

aprendidos implica tanto o esforço da 'reprodução' da ideologia dominante quanto o seu

'desmascaramento '. (Freire, 2002, p. 110).

Portanto, se a educação não é neutra, ela é um ato político, que exige uma tomada de

posição, decisão e, possivelmente, ruptura.
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4.3. A compreensão do assentado sobre o trabalho do técnico

o assentado, ao caracterizar o saber do técnico como teórico ou mais teórico do que

prático, no cotidiano do assentamento, ele consegue fazer uma articulação entre teoria e prática

que expressa a idéia de práxis social.

Entendo como práxis toda atividade humana criadora, que compreende, de um lado, a

teoria, como ideal, e de outro a prática, o lado material, com a particularidade de que só

artificialmente, por um processo de abstração, podemos isolar um do outro (Vazquez,1977).

Os assentados que identificaram a relação entre teoria e prática no trabalho dos

profissionais a justificam pela relação que se estabelece entre esses saberes. Não existe o saber

profissional em si, mas só em relação que, segundo Charlot (2000), é uma forma específica de

relação com o mundo.

Existe por parte dos profissionais a predisposição para construir um trabalho educativo,

embora nem todos tenham tido a oportunidade de refletir e capacitar-se sobre isso, como também,

a trajetória de educação profissional de muitos técnicos de campo também não tenha possibilitado

a viabilidade de uma práxis mais reflexiva. Desse modo, o saber do técnico, baseado em uma

racional idade científica, queira por vezes tomar a primazia do absoluto.

Pensar na possibilidade de um "profissional reflexivo" (Schõn, 2000), capaz de refletir

na ação, exige como necessidade repensar as bases do conhecimento transmitido nas instituições

de ensino.

Refletir-na-ação é, para Schon (2000), pensar quando a situação ainda está em

desenvolvimento, para dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos. É

diferente de outras reflexões porque é importante para a ação imediata.

A principal metodologia utilizada no trabalho de assistência técnica no projeto LUMIAR

foi a Intervenção Participativa dos Atores - INPA, que possui as seguintes características: a) é

baseada na construção do conhecimento; b) considera o concurso de múltiplas perspectivas; c) foi

delineada a partir do contexto dos assentamentos rurais; d) facilita a participação de todos os
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atores envolvidos; e) tem como objetivo a construção e implementação de ações sustentáveis

(Furtado & Furtado, 2000).

Cabe ressaltar o fato de que, como a assistência técnica nos assentamentos federais do

Ceará é um trabalho terceirizado, sendo o INCRA que gerenciava os recursos, este tinha forte

poder de intervenção no programa. Por isso a metodologia utilizada não era um consenso dentro

dessa instituição, mas foi assumida pela prestadora do serviço - a COPASAT - que dentro das

suas possibilidades procurava implementá-la. O assentamento pesquisado teve, em comparação a

outros, um maior usufruto dessa metodologia, pois os supervisores do projeto, um interno,

funcionário do INCRA, e outro externo, compartilhavam da relevância dessa metodologia,

assessorando os técnicos de campo na sua implementação.

Fundamentado na INPA, durante o projeto LUMIAR, o trabalho inicial foi a construção

de um Plano de Ação do Assentamento - PDA, para depois pôr em prática as ações definidas: ...

e então novo encontro de reflexão, teorização e avaliação, e, assim sucessivamente, de forma

cíc/ica. (Furtado & Furtado, 2000, p. 69).

Os pressupostos dessa metodologia permitiram ao técnico enxergar o assentado como

sujeito, possuidor de um saber, e considerá-Io como parte da construção de um novo saber. É

como descreve um assentado da comissão da agricultura:

Mas eles ajudam, a gente aprende com eles. Eles é que chegam assim para gente: nós estamos
aqui para aprender e ensinar vocês, algumas coisas que vocês não sabem a gente ensina e
alguma coisa que a gente não sabe, vocês ensinam. (..) E eles estão lá, a gente tá aqui, a gente
passa para eles e eles passam para a gente. É um aprendizado muito bom, muito ótimo!
(assentado da comissão da agricultura, 27 anos).

Como há no assentamento a presença do MST e a cooperativa que prestava o serviço de

assistência técnica também tinha vínculos com esse movimento, o trabalho passava por

discussões e avaliações, embora o domínio dessas discussões fosse centralizado em alguns

assentados. Um dos assentados, militante do MST, assim considera a atuação dos profissionais,

destacando a melhoria no trabalho dos técnicos ao lidar com os assentados:

No início, a gente teve uma maior resistência por parte dos assentados; a gente tinha também
uns técnicos que não estavam adaptados a esse tipo de trabalho. Um trabalho de você chegar e
dizer, isso aqui é errado, isso é que tá certo. E hoje a gente já consegue discutir, já consegue
ver tanto o lado do profissional, com as técnicas que ele tem, como os assentados já estão
abertos. E os técnicos, eles estão buscando uma maneira melhor de se jazer entender naqueles
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você vai deixar toda uma cultura, a gente vai quebrando aos poucos. A mesma coisa, o jeito
dos técnicos trabalhar com os assentados, aos poucos ele vai compreendendo a melhor
maneira de trabalhar, qual o jeito que não deve ser trabalhado ... o que eu acho importante é
isso, aos poucos ir melhorando. E eu acho que a gente lá conseguindo melhorar. (assentado de
Santa Bárbara da comissão da piscicultura, 30 anos).

Outros assentados, no entanto, questionam a prática dos profissionais, argumentando que

este consiste prioritariamente num atividade teórica. O técnico faz reuniões, mas acompanha

pouco o trabalho de campo de forma mais sistemática. O hábito de considerar a reunião como

espaço privilegiado de construção dos saberes, ou, quem sabe, mesmo ela seja um lugar de

repasse de informações, faz parte da cultura dos técnicos. Para os assentados, a reunião é uma

das atividades, mas não a principal de haver o confronto e sistematização dos saberes. Qualquer

conversa, mesmo dentro de um roçado, pode caracterizar-se como reunião, e é muitas vezes a

pouca disponibilidade do profissional para acompanhar os trabalhos do assentado no cotidiano

.que o faz pensar na reunião em um local mais formal, como o galpão comunitário, como

expressão do saber teórico do técnico: a gente até agora não discutiu, mas a gente vai ter que

discutir "mode " eles além de ensinar na teoria, vai ter que acompanhar na prática também, que

com certeza o trabalho vai ser melhor que nós jazendo sozinho na prática. (assentado de Santa

Bárbara, da comissão da pecuária, 44 anos).

Em decorrência da rnaiona dos entrevistados entender esse saber como

predominantemente teórico, parte dessas pessoas se referiu com estranheza, ou seja,

manifestaram pouca propriedade sobre seu conhecimento acerca do trabalho dos profissionais.

Isso pode ser decorrente, entre outros fatores, da sua participação nas atividades do assentamento.

Pude perceber que 35,2% dos assentados entrevistados que opinaram sobre o trabalho dos

técnicos demonstraram pouco conhecimento sobre ele, bem como não acompanham a freqüência

deles no assentamento. Fizeram relação ao trabalho de escritório, mas nem todos sabem o que

eles fazem.

Para uma minoria de entrevistados (11,7%), mas também relevante por expressar sua

opinião, uma vez que fazem parte de uma amostra, estes têm uma relação isolada com os

técnicos, de acordo com suas necessidades imediatas, caracterizando-se assim o trabalho em seu

aspecto mais tecnicista.



Essa estranheza pode ser retratada em uma fala, quando o assentado se refere ao

técnicos, numa relação bastante distante: o que eu vejo eles falar lá, eufico ali na minha, para

mim eles estão fazendo o trabalho deles. (..) Os meninos vão ali para a reunião.falam ali; vão

ali para a Assembléia, falam também. Eles falam a ação deles, eu não sou contra não, de jeito

nenhum. (assentado de Santa Bárbara, da comissão da pecuária, 44 anos).

Posso pensar que, embora o assentado saiba definir o saber do técnico, e que haja por

vezes uma relação de teor educativo entre os saberes, isso acontece em espaços limitados. Há por

parte do assentado uma necessidade de maior intensificação das ações. Além de reunir e planejar,

o assentado quer que o técnico reflita com ele nas atividades práticas, é lá que surgem as

situações que envolvem incerteza, singularidade e conflito. Através da reflexão-na-ação, que se

constitui um desafio para os profissionais, nela eles poderão adquirir a compreensão de situações

indeterminadas e vislumbrar novas estratégias de ação (Schon, 2000).

4.4. Os pactos constituídos na relação entre os saberes: o caso dos planejamentos

Utilizei os planejamentos como situação para investigar a relação entre os saberes. No

assentamento Santa Bárbara, planejar é prática comum. Eles fizeram o Plano de

Desenvolvimento do Assentamento - PDA, em 1997 e, a partir daí, desencadeou-se juntamente

com os técnicos, uma série de reuniões para fazer planejamentos menores, mais específicos. O

PDA pode ser classificado como um planejamento a longo prazo.

Os assentados que fazem ou fizeram parte mais ativamente do MST, principalmente os

que participaram de cargos de direção, também possuem experiência em planejamentos mais

sistematizados.

A organização para o trabalho no assentamento envolve uma divisão em comissões. E

especialmente as comissões de agricultura, pecuária e piscicultura, por serem comissões de

trabalho, ligadas às atividades agropecuárias do assentamento, possuem uma sistemática de

reunião mais freqüente do que as outras. Toda as segundas-feiras os seus membros reúnem-se
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para organizar o trabalho e planejar as tarefas a serem desempenhadas a curto prazo. Os

planejamentos mais a médio prazo são realizado com os técnicos. Por isso os assentados

enquanto eram assistidos pelos programas de assistência técnica, reuniam-se com ou sem os

técnicos.

A comissão da apicultura, por ser mais recente e que congrega um maior número de

jovens, organizada em decorrência de um curso sobre apicultura, foi também se planejando no

mesmo ritmo das outras comissões, teve um apoio maior em sua organização por parte das

lideranças e coordenação do assentamento. A intervenção dos técnicos foi menor porque se trata

de uma comissão nova, que alcançou o fim do projeto LUMIAR e o projeto subseqüente teve

curta duração.

Durante o projeto LUMIAR, as comissões de saúde e educação foram acompanhadas

pela equipe, esta ultima de forma mais sistemática, sendo satisfatório seu desempenho. A

comissão de saúde, na época da realização da pesquisa, estava quase desativada, fazia tempo que

não se reunia, mas estava programando retomar as reuniões. O programa de assistência técnica

subseqüente ao LUMIAR pôs à disposição um profissional da área social, mas este, porque a

equipe atendia a dois municípios, foi alocado para o outro município, que não o do assentamento,

passando lá apenas alguns meses.

A comissão da educação, formada pelos professores, representantes dos alunos,

funcionários, pais de alunos, técnicos do projeto de assistência técnica e um representante do

setor de educação do MST, encontrava-se na época da pesquisa - como foi uma tendência

durante o final do projeto LUMIAR - reunindo-se nos tempos destinados ao planejamento, de

acordo com o calendário escolar. Ela continua funcionando sem a presença dos técnicos.

O planejamento é, portanto, uma atividade cotidiana dos assentados de Santa Bárbara.

Essa afirmação poderia nos levar a crer então que os planejamentos são bem executados. Há, no

entanto, um hiato entre os atos de planejar e executar, que envolve vários fatores.

Primeiro, rememoro o fato de que tradicionalmente os agricultores não vêm de uma

prática de estímulo à participação. Nesse caso, principalmente os moradores da fazenda que eram

no início 40 (quarenta) famílias, mais aqueles que vieram da periferia da sede do Município de



Caucaia, tornando-se aproximadamente a metade das famílias, nunca ou raramente foram

estimulados a expressar suas opiniões. É tanto que, mesmo a superação do medo de falar em

público é atribuída aos técnicos por uma assentada, ex-moradora da fazenda: Eu agradeço muito

a eles, porque eu tinha vergonha de falar e através dos técnicos eu já falo.

Os que vieram do projeto do DNOCS em Paraipaba e especialmente os que passaram

por acampamentos e outros assentamentos do MST já foram mais estimulados a essa prática.

Os processos de participação em que foram ensaiados nossos atores podem ter sido

caracterizados tanto como manipuladora ou restrita, como, em outros casos, objetiva a

transformação do sistema e estruturas de poder.

Quando esses trabalhadores rurais passaram a residir no assentamento Santa Bárbara,

tornando-se assentados, foram construindo uma nova identidade, dentro de uma coletividade

organizada através de uma associação.

Contraditoriamente, fazer parte da associação foi uma necessidade, para uns uma

condição em permanecerem no assentamento, ter acesso aos recursos financeiros, habitação,

dentre outros beneficios. Para outros, uma forma legítima de melhorar de vida, caminho da

autonomia e libertação.

Juntamente com a associação, veio também o dia de trabalho coletivo, a gestão coletiva

do patrimônio do assentamento, o que significou novamente, para alguns, imposição, para outros,

o caminho da construção da identidade coletiva.

O trabalho coletivo tem grande significado nos assentamentos do Estado do Ceará.

Trata-se de um tempo destinado a trabalhos que beneficiarão todas as famílias. Faz parte do

discurso de profissionais do INCRA, de técnicos terceirizados e dos militantes do MST. A

relação que o assentado tem com o trabalho coletivo retrata seu sentimento de pertença pelo

assentamento, pois alguns vêem o coletivo como o novo patrão, como um trabalho feito em vão

que não os beneficia diretamente.

Essa referência ao trabalho coletivo foi aqui explicitada porque é em torno dele que

estão os planejamentos. Os planejamentos que beneficiam as famílias individualmente são de sua
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responsabilidade e pouco são tratados em assembléias e reuniões; na época de fazer o custeio,

agrícola as famílias apenas dizem quanto, o que e onde querem plantar. Já as atividades coletivas

são mais exploradas nas discussões, havendo entre planejamento, participação e coletivo uma

inter-relação muito dinâmica no assentamento. O trabalho dos técnicos destina-se, em sua maior

parte, às atividades que envolvem as famílias coletivamente.

Na metodologia de trabalho dos profissionais, o estímulo à participação era um dos

princípios do trabalho, até porque este é um dos fundamentos da lNP A. É necessário entender

que a participação é um processo social, que diz respeito tanto aos técnicos como aos assentados.

Segundo Souza (1996), a participação é um processo educativo que possui três componentes

básicos: conscientização, organização e capacitação contínua. Como tal é um processo que se

desenvolve a partir de interesses presentes a esta realidade e cujo objetivo é a sua ampliação

enquanto processo social. (Souza, 1996, p. 84).

O assentado considera também o planejamento como um aprendizado, que possui esse

caráter educativo. Sabe que nem sempre isso fez parte da sua vida, por isso há tanta dificuldade

em construir o planejamento, que envolve os atos de pensar e fazer:

... a gente faz bem bonitinho e na hora da prática não é executado do mesmo jeito. É
deficiência mesmo da gente, é como um aprendizado, estamos aprendendo também. (..) Com
certeza quem tiver novinho começando, vai aprender mais rápido do que nós, porque vai ter
tudo para aprender. Diferente de nós que começamos um dia desse, vamos chegar ao fim da
vida aprendendo e deixando conhecimento para os outros também. (assentado de Santa Bárbara
da comissão pecuária, 44 anos).

Apesar de haver opiniões divergentes, de um modo geral, a maioria dos assentados de

Santa Bárbara considera o planejamento como algo importante para o assentamento. Ele se

constitui como um pensar antes da ação: Se a pessoa não se planejar, com certeza não dá certo.

Tem que primeiro planejar para depois executar (assentado de Santa Bárbara da comissão

agricultura, 27 anos). E também não consideram que planejar seja algo complicado: a gente sabe

que planejamento é fácil de fazer, não é dificil não. Para uma pessoa só é mais dificil, mas

pegando a opinião de mais pessoas, fica fácil. Agora o dificil é botar em prática. (assentado de

Santa Bárbara da comissão piscicultura, 40 anos).

É esse hiato entre os atos de pensar e praticar que exige muitas mediações, que nem

sempre os técnicos conseguem trabalhar e os assentados nem todas as vezes as superam.
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Poder-se-ia atribuir num primeiro momento, em razão de graus de instrução diferentes

entre esses sujeitos, que a linguagem utilizada pelos técnicos não era acessível a compreensão dos

assentados. As pessoas a quem questionei sobre isso consideram que não: Eu acho para mim que

eles estão falando a linguagem correta mesmo, não usam outro tipo de língua, estão usando a

mesma língua da gente. (assentado de Santa Bárbara da comissão agricultura, 27 anos).

Alguns depoimentos de assentados, referindo-se geralmente à opinião de terceiros, não

consideram o planejamento como algo importante para a organização do assentamento. Acham

que "é besteira planejar". Como os planejamentos são realizados em reuniões, julgam que este é

tempo perdido: porque essas reuniões eles acham que é uma perca de tempo, tá sentado uma

hora, duas horas, quatro horas numa reunião, pra eles é uma perca de tempo. (assentado de

Santa Bárbara da comissão pecuária, 33 anos).

A responsabilidade, no entanto, pela não-execução dos planejamentos foi atribuída

expressivamente pelos assentados a eles mesmos. Há no decorrer do processo de planejamento

lacunas que envolvem também os técnicos, mas, quando procurei investigar o porquê de os

planejamentos não se efetivarem na prática, eles disseram que deveriam primeiro procurar as

falhas neles mesmos. Um assentado, ex-morador da fazenda e que já participou de uma cargo no

conselho fiscal da associação, justifica que: Aqui sempre foi assim. A gente coloca uma coisa

aqui mas, o pessoal não quer fazer direito. Aí vai por água abaixo. Aí culpa os outros, não pode

culpar os outros não, tem culpar a gente mesmo, que não faz. (assentado de Santa Bárbara da

comissão piscicultura, 28 anos).

Foram atribuídas, além disso, várias outras causas para a não-execução dos

planejamentos, que irei separar em dois blocos: as que dizem respeito à relação entre assentados e

técnicos e aos assentados entre si.

Poderemos perceber que, dentre as razões apresentadas, a questão do saber em relação

perpassa muitas dessas justificativas. A mais expressiva de todas elas diz respeito à posição do

assentado e, por extensão também, do técnico, de discutir a viabilidade das ações. Apesar de

haver um espaço de tempo significativo dedicado ao planejamento, os assentados nem sempre

consideram que o planejado seja operacionalmente viável na prática. Junto a isso, ele nem sempre
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sente-se à vontade para perguntar e tirar dúvidas. Um assentado que nunca participou de nenhum

cargo diretivo no assentamento, mas que sempre expressa suas opiniões, se expressou:

Mas acho que muitas pessoas se acha sem jeito de perguntar ao técnico, porque acha que ele
sabe tudo, aí não pergunta. Mesmo sem entender ele engole calado. Não devia, mas ele deixa
passar. Corre o risco de perder uma cultura, por não perguntar. (assentado de Santa Bárbara
da comissão piscicultura, 30 anos).

Isso pode ser decorrente do que já escrevi aqui, do assentado ver o saber do técnico com

uma tendência ao verdadeiro, e por vezes também o próprio assentado acha que na prática é ele

mesmo quem sabe tudo.

Porque tem daqueles (assentados) que acha que sabe tudo, o problema é esse. As vezes uma
coisa bem simples, talvez ele tenha vergonha de perguntar porque acha que é uma pergunta
que o técnico vai ignorar. Porque já acha que sabe tudo, porque tem experiência, já trabalhou
vários anos. As vezes quebra a cara por causa disso. (assentado de Santa Bárbara da comissão
educação, 28 anos). .

Outras situações que se revelaram significativas, e que serão consideradas como pactos

ou consensos, referem-se à trama do assentado fingir que aceita a orientação técnica e o técnico,

apesar de saber que a orientação não foi introjetada no cotidiano da vida do assentado, continua

andando pelos mesmos caminhos, talvez pela sua incapacidade parcial de refletir na ação, de

estabelecer um diálogo mais aberto com o trabalhador rural , em que ambos sejam capazes de

dizer: "não entendi", "não sei", "não aceito", "não quero". A realidade é muito dinâmica para

não escapar aos planejamentos.

O que se pretende com o diálogo, como reflete Paulo Freire (1980), não é que o

educando restitua todos os passos na elaboração do saber científico e técnico, mas que

problematize o próprio conhecimento em relação com a sua realidade, para que possa

compreendê-Ia, explicá-Ia e transformá-Ia.

Um dos exemplos trazidos por um dos assentados e que envolve o diálogo, em que há

uma orientação dada pelo técnico, que ele em sua lógica considera vital para a qualidade da

produção, e que o assentado finge que entende, mas quando se depara com os problemas

cotidianos não a rediscute com o técnico, diz respeito ao manejo das vacas leiteiras:

o veterinário deu uma cartilha para nós, para jazer o manejo, do jeito dele. Para começar eu
nem comecei. Era para jazer o controle dos bezerros: quando nasceu, quando a vaca pegou
cria, a 9uantidade do leite. Eu controlei tudinho. Mas com é gado demais eu achei melhor não
jazer. E para jazer, vamos jazer das vacas boas. Vaca de leite, que eu conheço, é de dez litros
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para cima. Você leva o gado para o curral ali e tem o controle, o tanto de ração que ela come,
o tanto de leite, quando deu cria. Agora você pegar de 200 vacas? Todo dia, é cansativo
demais. Eu não jiz não. Ele quis a maneira dele e eujiz a minha maneira: não jazer. (assentado
de Santa Bárbara da comissão pecuária, 30 anos).

Foi utilizado nesse caso um recurso pedagógico, a cartilha, e, pelo que o assentado

expôs, ele compreendeu o que era o manejo, como também já possuía um conhecimento anterior,

mas deparou-se com o problema da grande quantidade de vacas, que por si só não deveria ser

empecilho para a realização do trabalho. Mas agrega à quantidade a qualidade: será que é

necessário incluir no controle as vacas boas e ruins de leite? É uma questão que não será

respondida aqui, mas certamente o veterinário saberia respondê-Ia. Mas em vez de o assentado

procurar o profissional para juntos refletirem sobre essa questão, ele opta por não o fazer e, o

mais grave, desistir do controle, ou seja, do planejamento.

o controle é visto pelos assentados como algo dificil de se fazer, afinal, trata-se de uma

das ferramentas da gestão utilizadas nas grandes empresas e que até pouco tempo não era

disseminada no meio rural. Para os técnicos, como diz um assentado da comissão da piscicultura:

mas que era um negócio muito dificil fazer, que era mesmo. Para eles bem fácil, porque sabem.

Mas tudo que passou para o nosso lado, algumas pessoas sabem e outras não sabem.

Trata-se de uma técnica nova para o assentado, que exige uma reflexão sobre o seu saber

em relação com o saber do técnico, que pensa que, ao trazer algo "bom" para o assentamento,

isso não pode ser rejeitado. Como indaga Paulo Freire (1980:45): como dialogar em torno de

assuntos técnicos? Como dialogar com os camponeses sobre uma técnica que não conhecem?

Se não há diálogo, esse mesmo assentado responde: porque acharam que era dificil

parou no meio do caminho.

Essa mesma questão do controle é algo para o profissional refletir o caráter de sua

intervenção. Se ela se apresenta com um caráter educativo a princípio, no decorrer da ação, o

profissional depara-se com dificuldades que o levariam a refletir-na-ação ou por um outro

caminho, fingir que tudo dá certo ou as coisas acontecem assim mesmo.

Outras vezes esse pactos são estabelecidos porque o assentado reconhece que o saber do

técnico não é o mais adequado para aquela prática e não questiona isso na frente do técnico; ou,

refletindo por outro ângulo, nem sempre o técnico considera o que o assentado já sabe:
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Por exemplo, se ele (o técnico) vê lá um tipo de irrigação: "Rapaz eu vi lá desse jeito, eu acho
que vai dar certo". Mas se o produtor sabe que tá errado daquele jeito, ele não vai jazer só
porque o técnico disse que vai dar certo, se ele já tá vendo que do jeito dele, do jeito que ele
jaz, é mais viável. (assentado de Santa Bárbara da comissão piscicultura, 30 anos).

A ausência do diálogo entre os saberes e experiências distintas pode levar ao mal

desempenho do trabalho, nesse caso, a irrigação. Não se trata aqui de identificar qual das

experiências teria um melhor desempenho, mas correu-se o risco de se alcançar um melhor êxito

ou não, por falta de uma discussão mais aprofundada, como ilustra essa fala:

Agora é saber também que, ele (o técnico) diz uma coisa, é correto, mas muita gente daqui:
"Ah! Que isso não dá certo, num sei o que .. ". As vezes acaba com o serviço da pessoa e do
técnico. É. As vezes muitas coisa não é discutida em reunião, muitas coisas mesmo. (assentado
de Santa Bárbara da comissão pecuária, 25 anos).

Quando os assentados seguem as orientações técnicas sem questionar, ou seja, é

estabelecido um consenso, o assentado muitas vezes o faz para satisfazer as necessidades

imediatas, como, por exemplo, o controle de pragas. Se há resistência em algumas situações, pois

o assentado considera que o saber da experiência dá conta das necessidades cotidianas, essa

resistência é quebrada quando ele se depara com situações que fogem ao seu controle. Um

assentado bastante envolvido nos planejamentos do assentamento assim discorre sobre essa

situação:

... algumas pessoas diziam: "não, do jeito que os técnicos querem não dá certo não, que eu
jazia era assim ". Certo, que as pessoas só queriam jazer as coisas do jeito que eles queriam
mesmo. Hoje em dia é diferente, que as perseguições aumentaram (..). Hoje em dia a gente tá
tentando jazer de acordo com as tecnologias mesmo, com os técnicos mesmo. Porque do jeito
que eles dizem, é desse jeito que a gente tem que jazer, pra poder não ter perca, então a gente
tá tentando jazer. Eles sabem. Apesar deles saberem na leitura e a gente ter que aprender na
prática. (assentado de Santa Bárbara da comissão piscicultura, 40 anos).

Outras ocasiões que envolvem as relações entre técnicos e assentados e que interferem

na execução dos planejamentos advêm de situações nas quais os assentados declaram que o

assentado não escuta o técnico, acha que o técnico quer mandar, que o técnico trata igual quem

trabalha e quem não trabalha, que o técnico vai pouco a campo ou, ainda, que há profissionais

que só trabalham pelo dinheiro.

Há casos, como foi observado, em que o predomínio de um saber acumulado pelos

assentados, ao longo de suas experiências com determinado tipo de trabalho, leva-o a realizar

atividades que deveriam ter a participação do técnico, como foi o exemplo da compra do gado, e
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a pessoa com maior habilidade na pecuária fez uma compra sem o acompanhamento do

profissional. Neste caso, aconteceu que, de aproximadamente 46 cabeças de gado, o veterinário

descartou 23, alegando não serem matrizes boas de leite, segundo seus critérios técnicos.

Mas os planejamentos também não são realizados na prática, em razão de problemas

decorrentes das relações dos assentados entre si, que envolvem duas questões fundamentais: a

participação, por eles traduzi da como falar, opinar, trabalhar, ter sentimento de pertença; e por

questões mais próximas à cultura dos assentados.

No que se refere à participação, foi revelado que nem todas as pessoas participam das

reuniões e do trabalho coletivo, nem trabalham por igual. Assim diz uma assentada da comissão

de educação e dirigente do MST:

Pela experiência que se tem aí, dificilmente na hora que se tá discutindo, que se tá planejando,
dificilmente todo mundo fala. Geralmente, é uma ou duas pessoas, que acabam depois não
tendo pessoa pra executar aquilo. Até porque não houve entendimento do grupo todo de que
aquilo é importante pra o próprio assentamento. Aqui, por exemplo, é umas cinco ou seis
pessoas· que tem essa visão, que puxa, que querem ver a coisa acontecer. Tem alguns até que
torcem para que não der certo. Não se ver interesse, de um modo geral, em todo mundo.
(assentada de Santa Bárbara da comissão da educação, 33 anos).

Como exemplifica um jovem assentado da comissão da piscicultura, fazendo uma

articulação do trabalho coletivo com o exercício do poder no assentamento, ele assim expressa:

Se tiver um coletivo que nem hoje, foi um bocado de gente, mas tá aqui, só nós lá de casa é
quatro, mas nenhum foi. Por outras comissões lá em baixo, tem o pessoal querendo mandar na
gente, aí é uma coisa que não pode. E o negócio dessas comissões que fica muito errado. Tem
muita gente que trabalha e tem muita gente que não trabalha, nem o coletivo vão trabalhar.
(assentado de Santa Bárbara da comissão da piscicultura, 20 anos).

Este é outro fator que afeta a realização dos trabalhos. Alguns assentados expressam

também que suas opiniões não são valorizadas pelo grupo, acham que a opinião da diretoria vale

mais do que a das pessoas que não ocupam cargo de direção, sendo que alguns assentados

querem mandar, ocupando o lugar do patrão.

Embora essas questões não sejam o foco central de nosso objeto de estudo, elas

interferem diretamente na relação entre técnicos e assentados, porque mesmo se os profissionais

conseguissem refletir e direcionar suas ações, os problemas persistiriam pois, não envolvem só a

relação entre os saberes de técnicos e assentados.
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Bordenave (1983), ao se referir às forças atuantes na dinâmica da participação, considera

que a atmosfera geral de um grupo depende do estilo de liderança, influindo portanto, nos

diversos níveis de participação.

A questão do sentimento de pertença, pela terra, pelo patrimônio e até pela própria

assistência técnica, é um dos pontos fundamentais para se compreender o que está latente a

realização dos planejamentos.

Para mim melhorou 100% depois que entrei para o assentamento, eu aprendi coisas que eu
não sabia como era. De ser dono de trator, caminhão, terra, gado. Eu não era dono de nada.
Agora eu sou dono. Vem uma pessoa capacitada lá de fora, dizer como deve ser feito, muita
gente não ver isso não. Muita gente não vê isso aqui como patrão, se vê como empregado. Eu
vejo isso aqui como dono. Vem um veterinário lá defora que estudou para isso, vem um técnico
agrícola que estudou para ensinar aquelas pessoas que não sabem. Para mim isso é muito
importante. (assentado de Santa Bárbara da comissão da pecuária, 30 anos).

Esse sentimento de pertença pode ser estendido ao próprio planejamento, se o assentado

não perceber que o planejamento é dele, que poderá contribuir para mudar a sua vida, não se

sentir responsável por ele.

Uma análise sobre a participação foi realizada por Carvalho (1994), e considero cabível

refletir sobre ela nesse contexto. Diz respeito a dois tipos de participação e organização: a

constrangida e a consentida. A primeira é aquela em que, mesmo as pessoas enxergando novas

possibilidades de ação, não se consegue romper com o instituído, e acabam reproduzindo os

processos de subalternidade, comportando, com efeito, conformismo e resistência.

Na participação consentida, possível no associativismo espontâneo, as pessoas

participam de vários planos sociais, conjugando interesses pessoais e coletivos, com diferentes

graus de intensidade (Carvalho, 1994).

Se os assentados se associaram por questões objetivas, para garantir o acesso à terra, e

tampouco puderam optar entre a gestão e organização individual e coletiva, sendo direcionados

par uma exploração mista, com predomínio do coletivo, não é de se admirar que se deparem com

situações que ponham em xeque essa participação.
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Considero a discussão sobre o coletivo de fundamental importância para a compreensão

de muitos problemas vividos nos assentamentos, dentre eles, sua relevância para a construção dos

saberes.

E como acentua Masselli, ao se referir à necessidade de o técnico conhecer o projeto dos

assentados para o uso e exploração da terra:

Talvez o técnico não tenha conseguido perceber que esse dado (entre outros) era importante
para os assentados e que isso justificava que fosse contemplado na construção das decisões
deles, ou seja, na forma de um saber que pudesse libertá-los. (Masselli 1998: 151).

Um assentado de Santa Bárbara, identificando na figura do técnico do INCRA o agente

responsável por propiciar essa discussão, faz a seguinte reflexão:

Eles não chegam aqui com essa pergunta. Se eles chegassem para o assentamento e dissesse:
"Se eu chegar aqui no assentamento, dividisse área por área, seria mais viável para vocês
trabalhar?" Porque se eles chegassem eu tenho certeza que seria aceito. (assentado de Santa
Bárbara, da comissão da piscicultura, 30 anos).

Por fim, as questões que se referem à cultura dos assentados, no dizer deles mesmos,

referem-se ainda à resistência de algumas pessoas em não estarem alertas a novas tecnologias,

pois acham que do jeito que eles faziam antes era o certo; ou por não compreenderem a

importância das reuniões e planejamentos. Estes pontos já foram debatidos aqui e, portanto, não

necessitam ser ainda mais explorados.

Apenas ressalto que, mesmo as pessoas que declararam não participar dos

planejamentos, consideram que estes não se realizam por falta de organização e colaboração entre

as pessoas, e ainda, porque alguns querem mandar.

Quando procurei investigar o que pensam os técnicos acerca da não-realização dos

planejamentos, eles formularam algumas questões também analisadas pelos assentados. Primeiro,

consideram que dificilmente os planejamentos se concretizam por inteiro porque envolvem

questões operacionais, como recursos financeiros, mas também consciência política e hierarquia

de poder entre os assentados. Um dos profissionais de campo destaca que se há união na

associação ou cooperativa, quando o líder não quer ser patrão, há uma propensão maior do

planejamento ser executado: mas quando se tem uma distância grande de quem é dirigente, para

quem não é dirigente no assentamento, aí complica um pouco. A gente ver que o planejamento
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jamais tem tendência a chegar no seu objetivo principal. (veterinário da equipe de assistência

técnica).

Outra razão levantada pelos técnicos é a tendência de se ver a não-realização dos

planejamentos como algo cultural, nem técnicos, nem assentados conseguem cumprir o

planejado:

Primeiro porqu.e nós não jomos educados para cumprir o planejamento. A gente fica só em
planejar. Porque se começasse da gente a se trabalhar fara planejar e cumprir, a gente
automaticamente ia tentando mudar isso nos assentados. E tanto, que entre os assentados, a
gente planeja uma coisa e eles jazem outra totalmente diferente. Mas, porque acontece com o
técnico também. A gente não acredita mais em planejamento, você planeja e não jaz.
(economista doméstica da equipe de assistência técnica).

Eles ressaltam o sentimento de pertença, que traduz também as questões relacionadas a

organização e participação:

É uma questão do individualismo, porque geralmente o que se planeja épara ser executado no
coletivo. (..) Eu acho que é isso que atrapalha os planejamentos. O cara tá ali, senta numa
reunião daquela planejando, você pode ver, numa reunião dois ou três jalam, o que vão jazer.
como é que vão jazer. Passa por uma rodada, e você fulano? 'Concordo. é assim mesmo ". O
cara quer se ver livre e no dia lá, não aparece. (técnico agrícola da equipe de assistência
técnica).

Trata-se nesse caso, de uma reflexão sobre a participação imposta, na qual o indivíduo é

obrigado a jazer parte de grupos e realizar certas atividades consideradas indispensáveis

(Bordenave, 1983, p. 28).

As razões levantadas pelos técnicos consideraram predominantemente as relações dos

assentados entre si. No entanto, não foram suscitadas indagações que pudessem envolver a

relação entre técnicos e assentados, tampouco a relação entre os saberes. Isso pode nos levar a

atentar também para a pouca tendência do profissional refletir sobre a própria ação. Ao contrário

do assentado que viu em si um das principais motivos para os planejamentos não serem

executados, os técnicos procuraram as razões fora deles ou se limitaram ao aspecto cultural.

Deparei-me com situações, tanto durante a observação participante quanto na vivência

profissional, nos quais o técnico era levado a pactuar com os assentados, no caso da elaboração

de laudos técnicos para liberação de recursos, pois a área plantada não correspondia ao que tinha

sido projetado. Muitas vezes, por inúmeras razões que envolvem questões inclusive pessoais,

tanto por parte dos técnicos, como dos assentados, a tendência era a realização dos pactos.
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É relevante compreender que a existência desses pactos pode fortalecer ou enfraquecer o

modelo de reforma agrária preconizada pelos movimentos sociais. E que eles sofrem influência

da formação que os profissionais recebem nas instituições de ensino, da reflexão que os técnicos

fazem sobre sua prática, destacando a dimensão do compromisso social e das análises que fazem

sobre o contexto no qual estão inseridos.

A existência dos pactos tem relação também com a construção da identidade dos

assentados, levando-se em consideração as condições culturais, políticas, sociais e econômicas,

em situações quando, por vezes, são confrontadas a própria sobrevivência dos assentados.
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5. SABER E PODER EM MOVIMENTO: ASSENTADOS NA "CONSTRUÇÃO"
DAATER

Se trago as mãos distantes do peito
É que há distância entre intenção e gesto

De tal maneira que depois de feito
Desencontrado eu mesmo me contesto.

(Rui Guerra e Chico Buarque)

Discorrerei inicialmente neste capítulo sobre o poder de intervenção dos assentados nos

projetos de assistência técnica e extensão rural- ATER 19. Minha intenção é procurar entender as

transformações das relações de saber e poder que envolvem a assistência técnica, a partir dessa

nova condição do trabalhador rural, como assentado. Ao tomar como base as orientações

foulcautianas, não se trata de procurar saber quem tem o poder e quem é privado dele, mas

"buscar o esquema das modificações que as correlações de força implicam através de seu próprio

jogo" (Foucault, 1985, p. 94).

Em seguida, discorrerei, com intenções mais de finalizar este trabalho, sobre a

contribuição do saber técnico para o assentamento e serão expostas algumas considerações dos

assentados para a melhoria no trabalho de assistência técnica.

5.1. O poder de intervenção dos assentados nos projetos de assistência técnica

A inserção dos trabalhadores rurais nos assentamentos requer, como escrevi, a realização

de outras ações, além da desapropriação de terras, para que as famílias possam promover meios

de reprodução dentro de condições dignas de sobrevivência e desenvolvimento socioeconômico

19 Este item da pesquisa foi publicado em forma de artigo no livro "Um dispositivo chamado Foucault". Encontra-se
aqui transcrito parte deste artigo, com algumas alterações.
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da propriedade. Uma das demandas dos trabalhadores, negociada com o Governo através dos

movimentos sociais organizados, é a assistência técnica.

Vale rememorar o fato de que, no Ceará, a experiência com esse tipo de trabalho nos

assentamentos federais, principalmente nos anos de 1990, deu-se através da prestação de serviços

terceirizados, com a realização de três projetos de assistência técnica, quando houve a

participação da organização dos trabalhadores, MST e Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado do Ceará - FETRAECE.

É preciso compreender, que o profissional ligado à reforma agrária, ao ser portador de

um saber específico, pode contribuir na organização social e produtiva do assentamento. Apesar

de não querer tomar esse pensamento como uma tendência ao verdadeiro, pois envolve outros

condicionantes, o profissional, ao assumir uma posição de situar o seu saber a serviço dos

trabalhadores, no sentido de fazer uma reforma agrária dentro da compreensão dos movimentos

sociais, pode constituir num perigo político para aqueles a quem não interessa fazer a verdadeira

reforma agrária.

No momento em que as relações de saber/poder que envolvem a assistência técnica e

. extensão rural se desenvolvem nos assentamentos, elas acontecem mais no âmbito do cotidiano,

entre assentados, técnicos e as empresas terceirizadas que prestam os serviços.

o assentamento é o local onde ocorre a ação dos profissionais; é o espaço onde os sem-

terra passam agora a constituir novas relações. Eles saem de relações de exploração, para

gerenciar a sua propriedade e a própria vida. Essa mudança é processual e demorada, podendo

levar anos ou até mesmo nunca se concretizar. O assentado pode jamais ter o sentimento de

pertença pela terra, nem sair de relações de submissão que se estabelecem, agora com atores

diferentes. Os processos de sujeição fazem parte da constituição desses sujeitos.

A chegada do trabalhador rural ao assentamento não implica que serão transformadas de

imediato todas as relações por ele vividas.

São vários os problemas decorrentes da relação entre técnicos e assentados, que vão

desde o confronto entre os saberes até o compromisso do profissional com o trabalho que está

executando. Isso pode ou poderia levar o assentado, beneficiário do programa de assistência
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técnica e extensão rural, a construir junto esse trabalho, no sentido de discutir, avaliar, conduzir

as ações dos profissionais. Mas não é isso necessariamente o que ocorre.

Os próprios assentados refletindo sobre seu poder de intervenção na assistência técnica e

extensão rural, identificam o fato de que este não é um poder que se exerce, mas é potencial. Eles

consideram que podem interferir na condução do trabalho dos profissionais, mas na prática isso

nem sempre acontece. Foram apontadas três questões fundamentais, que refletem a capacidade

dos assentados de refletir sobre sua própria realidade.

A primeira, citada por 70% dos entrevistados que discorreram sobre o assunto, diz

respeito a elementos decorrentes da própria cultura ou dos processos de sujeição a que foram

submetidos. Em razão de suas trajetórias de vida, quando foram "acostumados" a receber ordens,

quando se deparam com situações de estímulo à participação, tendo eles que

gerenciar/administrar o assentamento, ficam sem saber como agir para conduzir os trabalhos e

esperam que os profissionais o façam; ou, então, ficam alheios a todo o processo, não se

envolvendo com a dinâmica do assentamento.

Ao se referir a essa dificuldade que o assentado tem de conduzir o trabalho da

assistência técnica e extensão rural, situando como indicador aspectos culturais, um assentado,

militante do MST, com efetiva atuação no assentamento, discorre:

Conduzir no sentido de o técnico chegar e já ter uma demanda de trabalho, porque os
assentados não conseguem ter essa visão, esse entendimento de organizar o trabalho para o
técnico. (..) Se o técnico não tiver uma disponibilidade mesmo de buscar, de ajudar os
assentados a conduzirem o próprio trabalho técnico, então fica dificil, porque muitos
assentados não conseguem jazer isso ainda. (..) Eu acho pelo jato disso ser uma cultura, ele
fica esperando pelo técnico, como esperava pelo patrão quando era morador. Esperava que o
patrão dissesse o que ele tem que jazer, hoje ele espera que o técnico diga o que ele tem que
jazer. São essas dificuldades assim, que são coisas que a gente só vai resolver a longo prazo.

A dimensão cultural citada por este assentado, assim como expressa no pensamento de

Gramsci, faz parte da esfera constitutiva do ser social (Semionato, 1998), e é essencial ser

considerada num processo de transformação concebida a longo prazo.

A outra, expressa por 10% dos entrevistados, engloba também uma questão mais geral,

que diz respeito à forma como é conduzido o programa, dando maior poder à entidade prestadora

do serviço. Uma fala é bem sintetizadora dessas opiniões:
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A gente sente dificuldade nessa questão do poder dos assentados. (...) De fato não há assim um
poder, que o assentado possa ter a autoridade total para conduzir o programa. A outra questão
é do próprio assentado, que eles ainda não assumiram a coisa como deles. A gente vai para
essas avaliações e ver os assentados, que a gente sabe que lá mal assistido, que a gente sabe
que não tá indo bem o programa, não lá indo bem o trabalho do técnico, ou ele tá vendo vários
problemas e se dá por satisfeito. Ele não assumiu a coisa como dele. (assentado de Santa
Bárbara da comissão da piscicultura, 30 anos).

Durante os primeiros dias de observação participante e tentando inteirar-me dos fatos

que gravitavam no âmbito da própria assistência técnica, um dos assentados fez uma reflexão

acerca do poder dos assentados no atual programa. Ele problematizou sobre a permanência do

técnico na área, referindo-se ao cumprimento dajornada de trabalho estabelecida. Considera que,

se coubesse à associação do assentamento o direito de liberar diretamente o recurso para

pagamento do técnico, sem o intermédio da cooperativa contratada, a que os técnicos são

vinculados, os profissionais teriam "mais gosto de vim para o assentamento". Como quem libera

o recurso é a empresa da qual o técnico é sócio, ele diz que tanto faz ele trabalhar como não, que

o pagamento é garantido.

Essa não é uma questão central que envolve a relação entre os saberes, mas certamente

ela repercute nas relações sociais entre os atores, pois, para que possa ser propiciado um ambiente

de construção de saberes, há outros vários elementos a considerar, latentes a essa relação.

Outro problema, identificado durante uma assembléia dos assentados, contando com a

presença dos técnicos e dessa observadora-participante, ocorreu quando um membro da equipe de

assistência técnica leu para os assentados uma correspondência da COPASAT dirigida aos

assentados, comunicando uma das primeiras modificações na alocação dos profissionais. Um

assentado questionou a mudança, pois não houve consulta aos assentados; outros, imediatamente,

expressaram suas demandas com referência ao tipo de profissional considerado mais necessário

naquele momento.

Essa relação entre prestadora de serviços e associações dos assentados muitas vezes

gerou conflitos, pois envolve questões de autonomia da empresa terceirizada, de compromisso

com os assentados e até de relações com o INCRA como coordenador geral dos programas de

assistência técnica e extensão rural.
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E o terceiro ponto suscitado por 20% dos entrevistados trata de questões que envolvem

as próprias relações dos assentados entre si; relações de poder entre a direção do assentamento e

os demais assentados; relações estas que se referem ao micro poder, em inter-relação com o

macro, pois refletem relações vividas anteriormente e no presente em diferentes níveis.

Deixaram implícito que quem consegue conduzir, no mínimo, a assistência técnica é a

diretoria/coordenação do assentamento. Isso é positivo no plano da representação, mas parece

expressar lacunas em termos de representatividade.

A diretoria é quem fá tomando decisões sem consultar os assentados.

Afalha é que eles estão sendo iludidos pelo pessoal da diretoria, os técnicos.

(Assentados de Santa Bárbara - Caucaia -CE)

Podemos compreender que nem todos os assentados têm poder sobre a assistência

técnica porque, mesmo dentro do assentamento, não há o compartilhamento de todo o processo

que envolve a permanência de uma equipe de assistência técnica e extensão rural. Isso geralmente

fica sob a responsabilidade da direção, e os trabalhadores rurais assentados que não estão ou

nunca estiveram ocupando cargos na diretoria da associação não se envolvem ou não são

envolvidos nas discussões e tomadas de decisões. A própria direção reconhece que este é papel

dela.

Não entendo o poder, segundo a análise foulcautiana, como algo que possa ser dividido,

entre aqueles que o detêm e os que a ele estão submetidos, pois, mesmo dentro do assentamento,

esse processo de exercer e sofrer as ações de poder não se efetiva num mesmo nível nas relações

entre os assentados.

Acredito que, embora Foucault considere que o poder não é algo que se possui, nem um

lugar que se ocupa, é exatamente isso que no campo do senso comum as pessoas almejam: ter e

estar no poder.

o poder de intervenção a que me refiro, tomando como base essas reflexões, dentre

outras que já expus, não está focalizado na soberania do Estado em determinar a política agrária

governamental, mas perpassa as relações do Estado com os movimentos sociais, do próprio

movimento em si, dos movimentos com suas bases, dos próprios assentados entre si, da relação
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dos profissionais com os assentados, com os movimentos sociais e com o Estado, na figura das

instituições.

As relações de poder são múltiplas e não se exercem necessariamente de cima para

baixo, ou seja, do Estado até o assentamento, mas se exercem ao mesmo tempo e servem de

suporte ao conjunto do corpo social.

Para compreender essas relações, Foucault alerta para alguns procedimentos

metodológicos, e dentre eles, destaco aquele referente às produções ideológicas.

É comum pensarmos que necessariamente as formas como se gestam as relações de

poder sejam fruto da reprodução de ideologias através dos aparelhos ideológicos do Estado.

Assim, os assentados tendencialmente reproduziriam em suas bases formas de sujeição e

dominação, como conseqüência desse poder das classes dominantes. Foucault (1988) não acredita

que aquilo que se forma nas bases sejam ideologias:

... é muito mais e muito menos que isso. (..) Tudo isso Significa que o poder, para exercer-se
nestes mecanismos sutis, é obrigado a formar, organizar e por em circulação um saber, ou
melhor, aparelhos de saber que não são construções ideológicas. (Foucault, 1988: 186).

o poder é essa multiplicidade de correlação de forças; é um jogo que através de lutas e

confrontos, transforma essas próprias lutas; são os apoios que tais correlações de força encontram

umas nas outras, formando sistemas ou defasagens e contradições que as isolam entre si

(Foucault, 1985 ).

Portanto, o suporte da correlação de forças, por não ter o poder um ponto central, é

móvel e desigual, induzindo a estados de poder localizados e instáveis. É o que Foucault

considera onipresença do poder: ele está em toda parte.

o poder é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa determinada

sociedade. Quando o MST consegue negociar com o Governo suas reivindicações, eles se

encontra numa situação mais favorável dentro da correlação de forças que envolve a luta pela

constituição de uma política agrária.

Do mesmo modo se estabelecem as relações entre os assentados entre si, e entre estes e

os profissionais de campo, relações estas que envolvem poder e saber.
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Foucault considera que o poder não é algo que se compartilha, mas as relações de poder

são efeitos imediatos das partilhas, desigualdades e desequilíbrios que se produzem nas relações

de poder em contato com outras relações, que, no nosso caso, podem ser relações econômicas,

sociais e de conhecimento.

As relações de poder podem ser intencionais e objetivas, possuir miras e objetivos, sem

resultar de uma escolha subjetiva. Elas estão envoltas numa teia de relações que envolvem a vida

cotidiana.

Todas essas relações que abarcam um "foco local" estão de alguma maneira articuladas

com uma estratégia mais global, que, no nosso caso, implica a reforma agrária nesse País dar

certo ou não.

5.2. A contribuição do saber do técnico para o assentamento

Ao escrever este título com certa positividade, isso não quer dizer necessariamente que

haja por parte de todos os técnicos o desenvolvimento de ações que só tenderam a contribuir com

o assentamento. Provavelmente, pode ter acontecido que no lugar de contribuir, tenha

atrapalhado, ou na tentativa de acertar, erros foram cometidos, enfim, vários podem ter sido os

motivos, intencionais ou não.

o assentamento Santa Bárbara, de um modo geral, as pessoas reconhecem a

importância do trabalho dos profissionais no assentamento, seja através de um programa de

assistência técnica e extensão rural, da assessoria do INCRA ou de cursos de capacitação. Do

ponto de vista dos assentados, essa contribuição se manifesta, quando eles falam de um saber que

se modificou, portanto, de um saber social em relação.

Classificarei o pensamento dos assentados acerca desse reconhecimento ou não, da

contri buição do saber do técnico, em três grupos: 1) os assentados que reconhecem e especificam

em que área os técnicos dão a sua maior contribuição (70,5%); 2) os que reconhecem mas não
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especificam o tipo de contribuição (23,5%); 3) os que consideram que não houve algum tipo de

contribuição (6%).

o primeiro grupo, que expressou seu entendimento sobre a contribuição do saber

técnico, destacando uma atividade específica, falou em duas atividades básicas: contribuição na

organização do assentamento (50%) e na agropecuária (50%). Cabe destacar que dentro da

organização foi evidenciando o trabalho de planejamento do setor da educação; e que no nível

organizacional o MST também foi mencionado como importante ator nesse processo.

A contribuição em termos de organização refere-se aos trabalhos da gestão,

planejamento, formas e controles da produção, repasse de informações, tanto referentes a

inovações tecnológicas como em termos de conjuntura. Outra contribuição importante que

merece ser destacada refere-se à contribuição individual, respeitante ao crescimento do assentado

como pessoa e que acaba refletindo no coletivo. É o caso do poder falar em público, ou seja,

expor suas idéias e dar opiniões.

Uma fala em relação ao desenvolvimento pessoal, que me marcou durante o período de

vivência profissional, pois traduz muito dos processos de construção de sujeito, identidade e de

hominização, entre outros, foi dita por um assentado de Erva Moura, em Pentecoste - CE, que,

após aproximadamente um ano de trabalho neste assentamento, em meio a uma reunião, ele

levantou-se e disse mais ou menos assim: olha, vocês estão pensando que este Fon que está

falando agora é o mesmo de antigamente? Não...

Na agropecuária, a que resolvi dar maior ênfase, pOIS foi bastante mencionada, a

contribuição envolve os aspectos de organização e gestão, o acesso a inovações no modo de

plantar, combate às pragas, repasse de informações das atualidades desse setor.

Na realidade, essa divisão em duas atividades foi mais para fazer jus à forma como o

assentado expôs, uma vez que, de um modo geral, a contribuição trata-se da gestão do

assentamento, envolvendo seus elementos de planejamento, organização, controle e direção. Em

todos eles estão presentes as relações de saber.

Um dos entrevistados, em uma análise mais abrangente, referiu-se à contribuição dos

profissionais para a reforma agrária: eu acho que nós temos bons profissionais, que estão na
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assistência técnica hoje. Profissionais com esse entendimento do papel deles para o

desenvolvimento do assentamento ... (assentado de Santa Bárbara da comissão da piscicultura, 30

anos).

o segundo grupo, das pessoas que reconhecem a contribuição dos técnicos, mas tendo

suas falas limitadas a palavras de teor mais geral, ou sentido vago, podem retratar a manifestação

do pensamento daquelas pessoas que não estão de certa forma bastante integradas nas atividades

do assentamento. Essa falta ou pouca integração diz respeito tanto a aspectos individuais como

reflete sua relação com o grupo e até com a própria assistência técnica. As expressões utilizadas

foram: é muito importante; é útil; é uma boa para o assentamento; é uma ajuda muito grande; é

bom, não podemos ficar sem eles.

Mesmo quando os assentados se referem à contribuição dos técnicos, eles usam

expressões que refletem conotações diferentes. Essa contribuição é tanto para a construção de um

processo de autonomia, como algumas falas também dão o caráter de uma relação de

dependência. Ilustro o fato citando uma série de falas, com grifos meus, que para além de

afirmar o que eu estou dizendo, é o modo como os assentados também estão escrevendo esse

text020
:

Ajudou muito a gente a crescer um pouquinho. ( assentado de Santa Bárbara da comissão da
agricultura, 27 anos).(destaquei)

Ele ia, explicava para gente, passava o tipo de remédio para gente usar. (assentado de Santa
Bárbara da comissão da piscicultura, 28 anos). (destaquei)

A gente sempre tinha vontade de realizar, só que não tinha uma pessoa que pudesse ajudar a
gente a executar (a entado de Santa Bárbara da comissão da educação, 28 anos). (destaquei)

Eles aí, o tempo todo encostado aí na frente, se algum dia eles chegar a sair daqui, (..) mas
nós já estamos por dentro de tudo. (assentado de anta Bárbara da comissão da pecuária, 25
anos). (destaquei)

... se a pessoa fizer do jeito que ele manda, tá certo. (assentado de Santa Bárbara da comissão

da pecuária, 56 anos). (destaquei)

20 A referência é além dos técnicos dos projetos de ATER, à equipe de supervisão do LUMlAR, Marcos Castro e
Dorinha, referenciando também o momento posterior, em que esta desenvolveu sua pesquisa de campo do Mestrado
em Educação.
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Explica e a gente jjg o serviço. (assentado de Santa Bárbara da comissão da pecuária, 44 anos).

(destaquei)

Quando o assentado se refere à relação de aprendizagem utilizando o verbo "mandar",

essa palavra remete a duas análises não excludentes: a primeira, de que pode realmente existir

uma relação de imposição; a segunda de que, pelo fato de o assentado ter uma trajetória de vida

marca da pela dominação, em que quase sempre existia alguém que o mandava fazer algo, ele

estende esse comportamento à sua relação com os técnicos, até mesmo quando o profissional

procura dar um cunho educativo e de estímulo à participação a sua ação.

o terceiro grupo de opiniões, que não reconhece haver uma contribuição do saber

técnico para o assentamento, embora seja pouco expressivo em relação ao total de entrevistados

que se manifestaram, é significativo, tomando por base a amostra; reflete que o saber dos

profissionais não atinge a todas as pessoas ou famílias do assentamento de forma igual.

Conquanto possa considerar aqui várias questões que possam explicar o porquê disso, é

importante registrar o limite do alcance de suas práticas, uma vez que todos os entrevistados são

cadastrados.

5.3. O que poderia ser melhorado no trabalho de assistência técnica - proposições dos

assentados

Quando questionei sobre o que poderia ser melhorado no trabalho de assistência técnica

aos assentamentos rurais, o objetivo era identificar fatos ou ações que não estavam satisfazendo

os assentados, podendo envolver, tanto a relação entre os saberes, como outros aspectos.

Não restringindo essas proposições aos limites do mundo acadêmico, espero que, o que

aqui for colocado pelos assentados possa vir a servir também para uma reflexão dos profissionais

sobre sua intervenção.
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A questão mais citada pelos assentados, quase a metade das pessoas entrevistadas que

expressou sua opinião, trata-se da melhoria no acompanhamento aos trabalhos de campo na

agropecuária. Eles consideram que os técnicos deveriam acompanhar esses trabalhos de forma

mais sistemática e disponibilizar maior tempo para estas atividades.

Assim, jazendo um melhor acompanhamento bem de perto mesmo. Sentisse mesmo ... ir no
campo! Eu tenho certeza que melhorava mais. Se tivesse mais de perto com eles, sentindo
mesmo a dificuldade que eles tem. Eu acho que melhorava. (..) Se eles tivessem permanente
aqui, teria mais tempo, se envolvia mais. Estaria ali sentindo o dia-a-dia da comunidade, eu
acho que melhorava muito. (assentado de Santa Bárbara da comissão da educação, 28 anos).

A referência ao tempo diz respeito também ao tempo total que o técnico passa na

comunidade, pois a equipe não é exclusiva desse assentamento, ela trabalha também em outros.

Uma assentada, que interrompeu o marido durante a entrevista, chega até a questionar se o seu

marido realmente aprendeu com o técnico, se este não vai a campo: o que podia melhorar é isso

que ele lá dizendo mesmo, andar no mato, ajudar, ensinar. Ele disse que aprendeu alguma coisa,

mas não aprendeu nada. (assentada de Santa Bárbara).

o segundo elemento, que os assentados mais se referiram, podendo revelar-se

surpreendente. Implica a valorização de aspectos mais subjetivos, que dizem respeito a

necessidade de relações que envolvam maior companheirismo, mais envolvimento dos técnicos

com as pessoas, estímulo à uma maior participação e ao diálogo, requerendo do técnico que ele

dê mais atenção aos assentados: por mim, tá faltando mais o companheirismo dele no meio de

nós. Porque em toda profissão tem que ter o conhecimento daquela pessoa. Você depende dele,

mas tem que aprender com aquela pessoa. (assentado de Santa Bárbara da comissão da pecuária,

30 anos).

Essas necessidades dos assentados, relembra-nos Paulo Freire (1980), quando ele chama

a atenção para não tomarmos uma posição exclusivista entre o trabalho técnico e o humano,

podendo correr o risco de uma prática ingênua.

Outra questão que está bem próxima das duas anteriores e que deve ser melhorada é a

comunicação, envolvendo relações de poder e autonomia, ou seja, do assentado sentir-se à

vontade para chamar o técnico a ir ao campo e do técnico espontaneamente tornar a iniciativa

para atender essa demanda.
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Alguns assentados consideraram estar tudo bem, sem sugerir algo que pudesse ser

melhorado. Isso pode refletir seu pouco envolvimento com o trabalho da assistência técnica: está

bom, só não pode éficar sem ninguém; está bom, a parte deles eles estão jazendo.

Outros citaram a necessidade de melhoria na logística no trabalho de assistência técnica

em relação aos programas governamentais; outros apontaram como necessidade o aumento na

quantidade dos profissionais, destacando também a necessidade de especialistas em determinadas

áreas do conhecimento.

Fizeram ainda referência à relação entre os saberes, mencionando a questão do

entendimento: o negócio é o cabra entender os técnicos, e na mesma hora, os técnicos entender o

cabra. Porque umas coisas a pessoa diz, eles diz outra. (assentado de Santa Bárbara, da comissão

da pecuária, 25 anos).

Trata-se de uma relação de empatia, de um poder se colocar no lugar do outro, o que

requer que cada um tenha conhecimento do universo de si e do outro para que possam estabelecer

uma relação o mais horizontal possível. A partir do confronto do conhecimento de cada um, é que

se torna possível criar um novo saber.

Outros comentários, subjacentes às sugestões do que poderia ser melhorado, revelam a

relação entre esses diferentes saberes e da compreensão que os assentados têm ou não da

importância do técnico no assentamento. Eles reiteraram a idéia de participação e organização, já

referidas aqui, dizendo que para melhorar o trabalho de assistência técnica ele precisam,

primeiro, melhorar a relação entre eles mesmos: a administração do assentamento e o

compromisso com o trabalho.

Alguns entrevistados se referiram à diferença que o assentado faz com relação ao técnico

do INeRA e o técnico do projeto de assistência técnica terceirizado. Durante o projeto LUMIAR,

isso era bem característico entre as equipes de assessoria do INeRA e os membros das equipes

locais, pois essa instituição é identificada por alguns assentados como a dona do assentamento.

Por isso, ocasionou, como disse um entrevistado, diferenças até no grau de respeito dos

assentados entre os técnicos do programa de assistência técnica e os profissionais do INeRA,
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sendo estes últimos os mais respeitados. Estes eram os técnicos do INeRA, e os outros, os

"meninos do LUMIAR", aqueles que gostariam de ajudar, mas não tinham poder de decisão.

Esse mesmo tipo de dificuldade ocorreu no programa de assistência técnica subseqüente.

Participei durante a pesquisa de campo do I Encontro com Equipes Locais de Assistência Técnica

2001, propiciada pelo INeRA, e percebi que os profissionais continuavam expondo as mesmas

dificuldades, havendo um dos técnicos resumido a principal delas na seguinte frase: "a assistência

técnica continua sem respaldo". Isso se refere às relações conflituosas que, durante o momento

em que estavam trabalhando, de implantação dos projetos de investimento, se travavam entre

equipe técnica, INeRA, bancos e assentados. Tais dificuldades entre estes atores sociais são

advindas de relações que envolvem autonomia, comunicação, parceria e articulação, entre outros.

São relações de saber/poder por vezes conflitantes. Ocorre inclusive de quando os

assentados identificam na figura do "menino do LUMIAR" o poder que ele tem de fornecer os

laudos para liberação dos recursos de custeio e investimentos agropecuários, travam-se

novamente novas correlações de forças. Pode chegar de o assentado superar algumas falhas na

sua relação com o técnico, porque, talvez entre outras coisas, é ele que libera esse tipo de recurso,

como pode o laudo funcionar como uma "arma/escudo", tanto a ser utilizada pelo técnico para

manter certa postura no assentamento, como pelo assentado, que pode baixar a cabeça ou mesmo

ameaçar.

Em termo de técnico eu acho que aqui eles só querem técnicos para dar laudos, para executar
o serviço. Vamos procurar qualquer um aqui e perguntar: cadê tem roçado? "Tá lá no mato."
Mas tu quer o restante do custeio? "Quero, que eu vou pagar. É projeto. Eu vou pagar esse
dinheiro. Se o técnico dizer que não dá, então eu vou no [NeRA e em qualquer canto denunciar
os técnicos que não estão fazendo o serviço direito ." (assentado de Santa Bárbara da comissão
da pecuária, 30 anos).

Esta mesma referência aos laudos foi posta por um membro da equipe técnica, em fase

posterior a entrevista, quando, referindo-se a uma reunião ocorrida no INeRA sobre a

manutenção dos programas de assistência técnica, disse serem os laudos a principal razão que os

assentados têm para querer a assistência técnica no assentamento. Essa argumentação existe em

contraposição a uma assistência técnica interdisciplinar, que priorize a construção de novas

relações, com vistas a libertação e autonomia. O laudo prioriza a questão econômica.
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Algumas falas de assentados ainda se referiram à importância de o profissional

reconhecer que tanto técnicos como assentados são portadores de saberes; e também disseram

que a assistência técnica melhorou a partir de discussões e avaliações. O profissional tem buscado

compreender a cultura do assentado, buscar novas formas de se fazer entender pelos assentados e

estes já se encontram mais abertos a entender novos conhecimentos.
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6. CONCLUSÕES: O QUE APRENDI E O QUE HÁ PARA APRENDER

o que se aprende, depois
de saber de tudo, é o que conta.

(Jean Rostand)

A questão central deste estudo é compreender por que nem sempre as decisões acordadas

entre assentados e técnicos em reuniões e em outros espaços de intervenção profissional

efetivam-se na prática. Trata-se de um estudo sobre a relação entre os saberes, objetivando

analisar como o trabalhador rural assentado, portador de um saber, compreende a sua relação com

os profissionais que trabalham nos assentamentos, portadores de outros saberes diferentes do seu.

Inicialmente foi necessário entender o saber do assentado e do técnico. Além das

produções científicas utilizadas, a pesquisa propiciou uma reflexão sobre esses saberes na

perspectiva dos atores envolvidos. Foi possível caracterizar o saber do assentado, a partir do que

eles foram construindo como um saber que está mais próximo das práticas, mas que possui

também uma teoria imediata. Ele tem suas bases nas relações sociais de produção, de origem

familiar, sendo construído nas relações que tem com outros assentados, com os movimentos

sociais e com os profissionais. Trata-se portanto, de um saber social.

o saber do técnico foi caracterizado inicialmente pelos profissionais como um saber de

essência teórica, mas que, a partir das práticas de intervenção, busca na realidade em que está

imerso outros saberes que possam subsidiar a teoria trazida das universidades e escolas técnicas.

Ao se relacionarem com os assentados e profissionais de outras áreas específicas do

conhecimento, continuam construindo o seu saber, por exigências da intervenção profissional.

o entanto, tais exigências foram postas em razão do tipo de metodologia participativa

utilizada no trabalho e da necessidade de uma intervenção que se pretendia multidisciplinar. Caso

contrário, poderiam bastar a atuação desses profissionais estender seu conhecimento teórico ao

conhecimento prático dos assentados.
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Os assentados, de um modo geral, caracterizam o saber dos técnicos como sendo

predominantemente teórico, mas também acreditam que há uma relação de construção desses

saberes, na qual aprende com o outro. Se eles questionam o caráter prático desse saber, pelo

menos admitem que os profissionais partem do princípio de que estão no assentamento para

ensinar e aprender.

Na realidade, essa dicotomia entre teoria e prática foi utilizada pelos assentados para

retratar que as discussões e os planejamentos são realizados em um espaço de reunião formal e a

realização dos trabalhos em outro, havendo a necessidade do técnico estar presente também nas

atividades de campo, de forma mais sistemática.

O profissional realizaria portanto, essa relação entre teoria e prática ao acompanhar o

trabalho dos assentados e discutir com ele essa prática, reconhecendo ambos, como sujeitos de

saberes. Posso concluir que o assentado considera que a fase do planejamento denominada de

"como fazer" precisa ser acompanhada pelos profissionais no momento da execução.

Os saberes de assentados e técnicos só existem em relação com outros, estando, portanto e

sempre, em relação. Por isso, são saberes inacabados que vão se construindo a partir de novas

relações sociais e de produção.

Não posso, no entanto, generalizar a compreensão de aprendizagem mútua a todos os

assentados de Santa Bárbara, pois alguns ainda consideram o saber do técnico como sendo

absoluto, estando ele sempre com a verdade. Uma das verificações desse estudo refere-se às

limitações dos profissionais em conduzir uma intervenção baseada em uma relação de

aprendizagem. Embora ele reconheça ou tome isso como princípio de atuação, algumas vezes não

consegue conduzir isso no seu trabalho.

Pude observar que os problemas referentes a intervenção profissional não se restringem

apenas a aspectos metodológicos, eles dizem respeito também a formação profissional em

habilidades específicas, para tanto, destaca-se o papel da universidade. Embora haja por parte dos

técnicos uma predisposição para tratar os saberes como complementares, o assentado perspicaz

na sua análise, considera que quando o técnico limita-se a trabalhar principalmente em espaços

como reuniões formais e não prioriza as atividades de campo, deixa que seu saber se restrinja à
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teoria. A reflexão-na-ação (Schõn, 2000) envolve o momento do planejar e do executar, na

medida adequada que se deva dedicar a cada um.

a visão dos assentados, os motivos pelos quais nem todas as decisões acordadas em

reuniões e em outros espaços de atuação profissional efetivam-se na prática, como é o caso das

decisões tomadas nos planejamentos, envolvem dois eixos básicos: a relação dos assentados com

técnicos e a relação dos assentados entre si.

No primeiro caso, apesar de haver um tempo considerável no trabalho dos profissionais

dedicado aos planejamentos e com a intenção de discuti-lo dentro de uma abordagem

metodológica participativa, muitos assentados nem sempre consideram a viabilidade de execução

do planejamento e não questionam isso com o técnico. Quando o técnico sugere a utilização de

recursos que ele não conhece ou ainda não conseguiu se apropriar, ele não consegue dialogar com

o profissional sobre o "novo", embora considere ser papel do técnico trazer as novidades para o

assentamento.

Trata-se em alguns casos da ausência do próprio diálogo e em outros do fortalecimento

das bases que o consolidam: considerarem-se como sujeito de saberes, conseguir problematizar a

realidade e avaliar constantemente as ações. Assim, é possível romper com os pactos, onde

ambos fingem que entenderam e aprenderam.

As razões que dizem respeito às relações dos assentados entre si, expressam o grau de

participação e envolvimento das pessoas com o trabalho no assentamento, bem como, o

sentimento de pertença. Esta última é uma das questões que interfere bastante na relação entre os

saberes dos técnicos e assentados e que considero como um fator fundamental, pois ele entrava

vários outros processos. ão há, como foi visto, avançar numa discussão sobre planejamento se

ele não se apropriou desse planejamento, porque não se apropriou da assistência técnica, da

associação, da gestão, dos bens, da terra.

Assim, os hiatos na relação entre esses saberes existem tanto por lacunas na formação do

profissional, como na construção da identidade do assentado, o que pode contribuir para que, em

alguns casos, técnicos e profissionais possam reproduzir relações de dependência e subordinação.
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Posso afirmar, com base na pesquisa realizada, que o assentamento foi para estes técnicos

um espaço privilegiado de formação profissional, onde puderam construir seus saberes a partir de

novas relações.

Considero, respaldando-me nos dados colhidos, que há um reconhecimento do assentado

acerca da contribuição do saber do técnico. O profissional contribui com o assentamento pela

possibilidade de acesso aos assentados de conhecer e experimentar novas tecnologias na

produção, de assessorar na organização para gestão do assentamento, na construção de uma

consciência política, como também quando: considera o assentado como sujeito de saber,

reconhece que há uma relação de aprendizagem, vislumbra a autonomia dos assentados na

condução dos trabalhos e consegue estabelecer diálogos.

Numa visão mais imediatista, ele também contribui quando é eficiente em suas ações,

solucionando problemas imediatos e quando consegue elaborar projetos e trazer o crédito para o

assentamento.

Na descrição da metodologia desse trabalho, relatei que descobri um "elemento novo"

durante a pesquisa, que não foi posto nas minhas supostas hipóteses. Certamente, ele não é tão

novo assim, muitos autores, inclusive Paulo Freire, fazem referências a ele. Talvez ele tenha

andado meio em desuso nesse mundo globalizado, com predomínio de relações neoliberais que

extrapolam o âmbito econômico.

O que eu aprendi de "novo" foi a importância do compromisso. Ele estava implícito na

voz dos assentados quando se referiram à transação na compra dos animais; quando do apelo para

que o profissional pudesse propiciar um diálogo; na necessidade de um acompanhamento mais

sistemático às atividades de campo; no cumprimento da carga horária de trabalho; na demanda

pela realização de reuniões com todos os assentados conjuntamente; na satisfação de conquistar

o ambiente familiar através de visitas domiciliares; entre outras coisas, ditas e não ditas.

Todas estas são situações e espaços propícios ao confronto de idéias, ao saber ouvir e

poder falar, para tomarem possíveis a construção de um saber em relação.

No plano teórico, a principal contribuição deste trabalho está no fato de ele poder

propiciar para a academia uma reflexão acerca do tipo de formação que está sendo dada aos
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profissionais formados pela universidade e outras instituições de ensino e pesquisa, para uma

intervenção nos assentamentos rurais, dentro de projetos societários distintos, onde tem destaque

a questão da reforma agrária.

Trata-se, também, de uma produção teórica que traz novamente a discussão da relação

entre saber científico e saber popular, mas destaca-se entre outros porque realiza essa discussão

dentro de um dos assentamentos da "reforma agrária" do INCRA, no contexto da política de

assistência técnica e extensão rural brasileira no final do século XX e início do século XXI.

Considera que o assentado possui um saber que se constrói a partir da prática, mas que

agrega outros elementos como a dimensão política, incorporada num processo de luta cotidiana, e

uma dimensão tecnológica, pela renovação dos processos de produção. E chama a atenção para a

formação do profissional reflexivo, capaz de refletir na ação, que considere o assentado como

sujeito de saber, podendo com ele estabelecer diálogos, com vistas a emancipação humana e

transformação da realidade na qual estão inseridos.

É portanto, um estudo que pretende expressar uma prática de educação popular nos

assentamentos rurais.

Este trabalho pretende também colaborar na discussão e implementação de políticas

públicas voltadas para a prestação de assistência técnica e extensão rural nos assentamentos,

sugerindo que nelas devam ser consideradas as especificidades de cada Estado da federação, com

as características que lhe são peculiares.

Deste modo, os programas de assistência técnica e extensão rural não podem ser os

mesmos para todo o país, porque a origem dos trabalhadores, o modo como exploram a terra, a

sua relação com o Estado e os movimentos sociais, possuem especificidades que necessitam de

um tipo de atuação que considere essas diferenças. Os dados da pesquisa propiciam que possam

ser observados os princípios e aspectos metodológicos a serem demandados dos profissionais na

sua prática interventiva, como em considerar os aspectos relevantes demandados pelos assentados

na execução desse tipo de trabalho.
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Isso requer dos profissionais uma postura de reflexão frente a essa realidade na qual irá

intervir, o reconhecimento do saber social do trabalhador e o significado de sua ação para o

Estado e os movimentos sociais.

A pesquisa pretende ainda poder contribuir com as O G's e cooperativas que prestam

esse tipo de serviço, para que possam refletir sobre a intencionalidade de suas ações. Ele pretende

estabelecer as bases para o rompimento com práticas autoritárias, sendo imprescindível refletir

sobre elas, admiti-Ias, para poder construir relações mais democráticas.

Afinal, espero poder colaborar através da socialização dos dados no assentamento, com

os assentados para que possam ter maior poder de intervenção na assistência técnica,

apropriando-se dela, e assim, poderem conduzir o trabalho do técnico no assentamento e estar

constantemente produzindo novos saberes na sua relação com os profissionais.

Durante a realização da pesquisa, a principal dificuldade encontrada decorreu do fato de

ser uma pesquisadora iniciante e já haver trabalhado no assentamento pesquisado. Ao mesmo

tempo, ter um certo conhecimento da realidade facilitou o trabalho em vários momentos, foi um

desafio manter distância dessa realidade, poder vê-Ia com olhos de pesquisadora e principalmente

refletir sobre minhas práticas.

Esta pesquisa por se tratar de um estudo de caso, não permite generalizações, podendo

ser comparada a situações semelhantes às relatadas neste trabalho. Outra limitação, deve-se ao

fato do tempo que atualmente dispõem os cursos de mestrado para realização das pesquisas, pois

o considero insuficiente para um maior amadurecimento teórico e dedicação às atividades de

campo.

Ao concluir esse trabalho, novos questionamentos surgem, podendo ser mais bem

aprofundados e investigados em outras pesquisas, entre eles: Que tipo de formação a

universidade está propiciando aos profissionais chamados a trabalhar nos assentamentos? A

universidade forma o profissional reflexivo? Em que bases, inclusive de saberes, são construídas

a organização para o trabalho e a gestão nos assentamentos? Qual o papel do técnico na reforma

agrária: militante-técnico ou técnico-militante?
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ANEXOS

ANEXO A - Roteiro de entrevista realizada com os assentados de Santa Bárbara

1. Relatar sua história antes de chegar no assentamento, destacando: tipo de trabalho,

experiência em associação ou cooperativa, experiência de relação com técnicos (quem, como,

frequência).

2. Qual (is) conhecimento(s) trouxe para o assentamento?

3. Este conhecimento ainda é o mesmo?

4. Em que ele se modificou?

5. Por que teve que mudar? Ou, por que não precisou mudar?

6. Se mudou, quem foram as pessoas que influenciaram essa mudança? Por que?

7. A mudança foi importante? Em quê?

8. Que conhecimento/saber tinham as pessoas que o influenciaram nesse processo de mudança?

9. Seu conhecimento/saber é igual ao dele?

10. Se é diferente, em quê?

11. Como foi esse aprendizado? (construção/imposição; através do discurso e/ou prática)

12. Qual compreensão tem acerca do saber do técnico?

13. Em que esse novo conhecimento é importante para o assentamento? Acredita que é

importante?

14. Você acha que os planejamentos no assentamento são postos em prática? Se não

completamente, por que? (destacar que consensos são estabelecidos)

15. Qual o papel do técnico num assentamento?

16. Os assentados tem algum poder de decisão sobre a assistência técnica?

17. O que poderia ser melhorado na assistência técnica?

* Gostaria que me mostrasse algo de novo que aprendeu no assentamento. Algo que destaque

como importante para seu trabalho (opcional).
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ANEXO B - Roteiro de entrevista realizada com os profissionais da assistência técnica aos

assentamentos rurais

1. Falar um pouco sobre sua formação acadêmica ou técnica (onde estudou, que saberes

aprendeu, ...).

2. Quando saiu da universidade ou escola técnica que saberes você possuía? Como qualifica

esse saber?

3. Durante a universidade ou escola agrícola você teve alguma experiência de trabalho em

assentamentos rurais?

4. Como começou a trabalhar nos assentamentos?

5. Seu saber se modificou quando começou a trabalhar nos assentamentos?

6. Se houve mudança, como foi? Foi importante?

7. Em que seu conhecimento difere do assentado?

8. Você acredita que seu conhecimento, tal como ele é hoje, é importante o assentamento?

9. Você acha que os planejamentos no assentamento são postos em prática? Se não

completamente, por que?

10. Qual o papel do técnico no assentamento?



134

ANEXO C: Fotos do trabalho de assistência técnica e extensão rural no assentamento Santa
Bárbara - Caucaia - CE

Foto: Nejme Nogueira
O l-Reunião da equipe do "Programa de Assistência Técnica
200 1"com os assentados de Santa Bárbara, sobre o projeto de
investimento agropecuário - PRONAF - Grupo A. Maiol2ool.

Foto: Nejme Nogueira
02 - Acompanhamento da equipe do "Programa de Assistência Técnica
200 1" ao projeto de piscicultura do assentamento Santa Bárbara -
PRONAF - Grupo A. Maio/2ool.
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Foto:NejmeNogueira
03 - Produção de queijo do assentamento Santa Bárbara, local
escolhido por um assentado, durante a pesquisa de campo, para
mostrar uma das habilidades que pôde aperfeiçoar quando passou a ser
assentado. Maio/2001.

Foto:NejmeNogueira
04 - I Gincana de Férias do assentamento Santa Bárbara, organizada
pela equipe do projeto LUMIAR e comissão de educação. Julho/1998.

Foto: Renildo de Sã
05 - Encontro de mulheres dos assentamentos de Caucaia - CE, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, organizado pelas
mulheres dos assentamentos Santa Bárbara e Lagoa da Serra e equipe
do projeto LUMIAR. 8/3/1999.
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Foto: Nejme Nogueira
06 - Reunião das mulheres do assentamento Santa Bárbara com
equipe do projeto LUMIAR. 1999.

Foto: Nejme Nogueira
07- Acompanhamento da equipe do projeto LUMIAR ao projeto de
Galinha Caipira, discutido com um grupo de mulheres do
assentamento Santa Bárbara, elaborado pela equipe técnica e
financiado pelo Instituto da Cidadania do Banco do Nordeste. 1999.

Foto: Renildo de Sá
07- Acompanhamento da equipe do projeto LUMIAR ao projeto de
Galinha Caipira. 1999.
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Foto: Rener Garcia
09 - Reunião da equipe do projeto LUMIAR com representantes dos
assentamentos assistidos pela equipe técnica, denominada Unidade de
Articulação Local - UAL, para avaliação da equipe técnica e discussão
do plano trimestral de trabalho. Assentamento Lagoa da Serra,
1/12/1998.

-Foto:NejmeNogueira
10 - Jornada pedagógica, realizada pelo MST no assentamento Santa
Bárbara, contando com a participação da equipe do projeto LUMIAR,
Universidade Federal do Ceará - UFC, Banco do Nordeste - BN,
COPASAT, entre outros. 22/12/1998.
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Foto: desconhecido.
11 - Participação de membro do projeto LUMIARlCOPASAT na
Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, promovida
pelo MST, entre outros. Luiziânia - GO, 1998.

Foto: desconhecido.
12 - Participação de profissionais da COPASAT, membros de equipes do projeto
LUMIAR, na festa dos 10 anos do MST no Ceará. Assentamento 25 de Maio, Madalena -
CE. Julho/1999.


