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Introdução
A volta da temática da reforma agrária na agenda brasileira a partir da
década de 90 está no bojo das conseqüências negativas do processo de
modernização da agricultura, principalmente no tocante à exclusão social e
produtiva de uma significativa parcela da população rural que não conseguiu se
inserir nas novas dinâmicas agrícolas baseado no tripé monoculturamecanização-quimificação, nem fazer a migração com sucesso para os centros
urbanos. A alternativa foi buscar formas variadas para continuar no espaço rural,
entre elas, lutar pela terra historicamente negada.
Mesmo que ainda insuficiente para contemplar as famílias que tem no
acesso à terra a possibilidade para reconstituição de suas vidas e reinserção
social, a reforma agrária em curso existente tem propiciado a um número
significativo de famílias, acesso à terra bem superior ao minifúndio, marcante na
agricultura familiar, principalmente na Região Nordeste. Além disso, o processo
de multiplicação de assentamentos vem contribuindo para forjar uma série de
políticas públicas para esse setor, entre elas, a assessoria técnica aos
assentamentos rurais.
Criado para assessorar às famílias assentadas pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA , o Projeto Lumiar surge em 1997, com
o objetivo geral de, segundo documento governamental, “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” (INCRA, 1998).
Porém, esse Projeto já nasceu com data de validade definida. Foi um programa
emergencial como resposta às reivindicações dos movimentos sociais, com
ênfase para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, que
pleiteavam assistência técnica para os assentamentos.
Em março de 2004, em consonância com o II Plano Nacional de Reforma
- PNRA, o Governo Federal, através do INCRA, lança a Assessoria Técnica,
Social e Ambiental – Ates. Oficialmente, seu objetivo é assessorar técnica,
social e ambientalmente os Projetos de Assentamentos criados pelo INCRA. Em
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comparação ao Projeto Lumiar, a Ates parece mostrar alguns avanços em
termos de concepção, aproximando-se mais das propostas que fogem do
produtivismo, acrescentando uma nova dimensão que leva em consideração às
particularidades dos agroecossistemas. Propõe-se ser uma política de
assessoria que busca novos enfoques metodológicos, priorizando a participação
dos diferentes segmentos que compõem o assentamento e tendo como eixo
norteador a agroecologia.
A agricultura familiar brasileira é tão diversificada que talvez seja um
equívoco conceitual seguir tratando grupos com características e inserção
socioeconômica tão distintas sobre a mesma definição – agricultura familiar,
apenas porque tem um traço em comum – utiliza majoritariamente mão-de-obra
familiar (BUAINAIN, 2007). Contudo, para manter a sintonia acadêmica, manterse-á essa denominação para nomear o segmento que abrange 85,2% do total
dos estabelecimentos, sendo pouco mais de 50% (2.055 milhões) localizados no
Nordeste, dos quais 1.215.558 geram nível de renda inferior à linha de pobreza,
constituindo principalmente como reserva de mão-de-obra e em local de
moradia, com uma pequena produção destinada ao autoconsumo.
Diante

dessa

heterogeneidade,

nesse

trabalho,

optou-se

pelos

assentamentos rurais, frutos de processos de desapropriação por interesse
social. Essas áreas reformadas são uma espécie de miniatura concreta do
sonho histórico acalentado por várias gerações que se identificam com uma
verdadeira reforma agrária. Essas áreas são frutos de um processo de retomada
da luta pela democratização fundiária que rompa com os traços marcantes
dessa polarização entre latifúndio e sem-terra/minifúndio que marcam toda a
história, principalmente a região Nordeste.
Esse público que hoje reside nos assentamentos rurais, através de
diferentes formas, resistiu ao processo de expulsão imposto pelo processo de
modernização da agricultura e conquistou o acesso à terra e agora busca
viabilizar alternativas para reconstituir, nesses novos territórios, suas vidas, seus
laços familiares, além de espaço de trabalho para geração de renda e, no limite
produzir para o autoconsumo.
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Para que esses objetivos sejam alcançados, várias políticas públicas são
conquistadas, tais como o crédito para a produção, políticas sociais, infraestrutura e apoio técnico.
Neste trabalho, buscar-se-á focar as políticas voltadas para a assessoria
aos assentamentos, analisando até que ponto o conteúdo dessas políticas
coincidem com a sua execução assim como quais as motivações, estruturais e
conjunturais, desse hiato entre o que foi pensado e o seu funcionamento.
Tem-se como pressuposto a evidência, tanto do Projeto Lumiar como da
Ates, que, entre o ideal concebido e o real praticado, isto é, do que está
proposto nos documentos oficiais e o funcionamento efetivo dessa política
pública tem um enorme abismo. A possibilidade de funcionamento de uma
assessoria em assentamentos rurais está em aberto e sua conquista certamente
será um processo de longa duração, dependendo dos avanços e recuos da luta
mais geral pela afirmação da reforma agrária. Para tanto, um fator decisivo será
a vitalidade e criatividade de todo o movimento, diverso e plural, que envolve
estudiosos, entidades de assessoria e os próprios movimentos sociais na
construção de plataformas de ações que conquistem amplos setores da
sociedade. A história mostra que, em última instância, é a pressão social que
“convence” o poder público a realizar políticas populares, secularmente
negadas.
1. Buscando outros caminhos para a assessoria rural
Essa atividade, aqui definida por assessoria técnica no espaço rural, mas
com uma gama de outras nominais ao longo de sua história de caráter estatal e
não-estatal, já passou por muitas oscilações. Em alguns momentos, tendo
reconhecimento do seu significado no desenvolvimento de processos educativos
e produtivos; em outros, sendo alvo de críticas e de crises quase terminais. Em
todo caso, essa sobrevivência em meio a tantas mudanças que a agricultura e o
espaço rural passaram nas últimas quatro décadas tem demonstrado uma
vitalidade dessa atividade que só pode ser entendida pela sua capacidade de
repercussão, positiva ou negativa, de acordo com o prisma, sobre o rural e a sua
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população. É nesse sentido que Callou (2006) afirma que “não fosse a
versatilidade da extensão rural no agenciamento teórico e de circunstâncias
socioeconômicas vivenciadas, o soerguimento dessa atividade e, portanto, sua
resistência, do ponto de vista teórico e prático, não seria mais possível”
(CALLOU, 2006, p.14).

Após vivenciar um período de desprestígio por parte do Estado que
praticamente levou à falência seus órgãos de assessoria a assessoria técnica
no espaço rural praticamente foi extinta ou restrita a algumas atividades de
ONG´s na sua maioria com ligações com a Igreja Católica. No final dos anos de
1990, concomitante e diretamente relacionada com a retomada da discussão em
torno da reforma agrária, teve-se como resposta prática a criação de vários
assentamentos em todo o Brasil e uma ressignificação da agricultura familiar e
camponesa. Isso se configuro num marco do retorno de algumas políticas
públicas de assessoria rural, principalmente voltadas para os assentamentos
que era o setor com maior visibilidade e capacidade de mobilização de
reivindicação.
É nesse contexto que, após alguns ensaios, surge o Projeto Lumiar em
1997 e em 2004 ressurge uma nova proposta para assessoria aos
assentamentos, definida por Assessoria Técnica Social e Ambiental (ATES),
vinculada ao II Plano Nacional de Reforma Agrária e a Política Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). Essas experiências serão
analisadas posteriormente.
Durante toda a sua história, a intervenção da assessoria técnica, sempre
foi alvo de análise sobre a relevância de seu papel, mas certamente sua
trajetória não pode ser avaliada de forma compacta. Sempre existiram muitas
diferenciações de concepção, metodologias e objetivos estratégicos nessa
atividade. Seja como for, como aborda Neves (1988), a assessoria técnica,
definida por ela como mediadores, tem tido os seguintes impactos sobre a
atividade agrícola, o rural e suas populações: contribuir com outros modos de
percepção, classificação e configuração do espaço físico e social rural;
transcendência do âmbito localizado de conhecimento e inserção em novas
instituições

nesse

espaço;

desnaturalização

da

ordem

estabelecida

e
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condenação da forma de dominação; construção de fatores e elementos que
facilitem a construção de um senso comum hegemônico e uma orientação para
a ação e elaboração de outras representações do mundo que possibilite a
construção de nova identidade social.
Para analisar essa a Assessoria Técnica, definiu-se três momentos: uma
retrospectiva da origem desse serviço no Brasil e seu desenvolvimento,
voltando-se para uma postura tecnicista, acrítica e repassadora de pacotes
tecnológicos químicos, sem mediação com a complexidade da realidade local;
um segundo momento de reflexão crítica sobre os impactos da intervenção
dessa atividade nas configurações da agricultura e do espaço rural; e, o período
mais recente, em que se busca repensar e reconstituir uma concepção e prática
para a assessoria rural a partir de experiências como o Projeto Lumiar, a ATES
e a PNATER e, finalmente, algumas observações sobre os obstáculos e
possibilidades das experiências em curso.
2. Repensando a assessoria rural
A extensão rural no Brasil como alavanca da revolução verde coexistiu
com algumas idéias e práticas de assessoria a comunidades rurais que
buscavam romper com a visão dominante. Essas práticas, que serviram como
germes para se pensar o destino dos camponeses, da agricultura e do próprio
meio rural sobre um outro prisma, foram muito influenciados, ainda nos anos
setenta do século passado, pelos escritos e experimentos do educador Paulo
Freire que compreendia o extensionista como um trabalhador social que
intervinha de forma dialógica e contextualizada na realidade.
Considerava a estrutura social como uma totalidade e obra dos seres
humanos. Sendo assim, sua transformação também seria feita através da ação
dos seres humanos. Isto significa que, para o profissional de assessoria, seu
papel fundamental é ser agente de desenvolvimento, possibilitando aos
produtores rurais se assumirem como sujeito da transformação e não objeto.
Mas atingir a plenitude dessa proposta, era necessário, por parte do profissional,
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um profundo conhecimento e imersão na realidade em que atua, além de um
contínuo processo de comunicação com o público que trabalha.
Para Freire (1978) o trabalhador social que opta pela mudança não
manipula e não foge da comunicação, pelo contrário, a procura e vive. Assim:
“ele - o trabalhador social – está convencido de que a declaração de que o
homem é pessoa e como pessoa é livre não estiver associada a um esforço
apaixonado e corajoso de transformação da realidade objetiva, na qual os
homens se acham coisificados, então, esta é uma afirmação que carece de
sentido” (FREIRE, 1978, p 56).
Para Callou (2006), a influência de Paulo Freire, principalmente sua obra
Extensão ou Comunicação? foi que ele se constituiu como voz dissonante a
toda construção teórica e prática realizada pelo extensionismo com influência de
professores e pesquisadores que tinham se formado nos Estados Unidos. Essa
proposta insurgente a partir do pensamento de Paulo Freire se apoiando em
métodos como “ver/julgar/agir” e numa comunicação dialógica vislumbrava a
participação dos beneficiários também na condição de sujeitos. Nesse novo
cenário teórico os profissionais da extensão ter-se-ia que admitir o outro no
processo educativo, significando que a realidade só poderia ser concretizada se
os dois pólos do processo de mudança e desenvolvimento entrassem em
comunicação.
ABRAMOVAY (1998), relatando um seminário nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural, realizado em 1997, com participação de
representantes dos trabalhadores rurais, empresas estaduais do setor e governo
federal, sintetiza idéias consensualizadas entre os participantes que se
constituem em importantes

pistas para se pensar um novo modelo

contemporâneo de serviço público de assessoria rural. Entre elas:
Missão: a assessoria rural deve inserir sua ação em uma luta mais ampla
como a busca de cidadania, do desenvolvimento sustentável, da participação,
livre organização e ampliação do acesso ao conhecimento; Público: a
assessoria rural não deve se restringir apenas àquele público capaz de dar
respostas de imediato, prática dominante no Brasil, pelo menos, entre os anos
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70 até a Nova República; Abrangência temática: que a especialidade
disciplinar envolvida no processo possa ser trunfo, não um adversário. É
fundamental

construir

diagnósticos

que

consigam,

sem

perder

as

particularidades, dar conta da totalidade; Métodos: a prática da assessoria rural
deve ser norteada por uma concepção que priorize o diálogo de saberes, uma
constante descoberta coletiva entre os atores envolvidos.
Como dito anteriormente, a extensão rural foi profundamente marcada,
durante o processo de modernização da agricultura, por uma concepção política
e metodológica em que prevalecia a arrogância do conhecimento científico/
tecnológico que, longe da neutralidade, traz consigo fortes laços com interesses
das corporações multinacionais do setor agropecuário, assim como dos países
centrais. Nesse sentido, é importante a reflexão de BOAVENTURA (2006),
quando afirma que para se pensar a emancipação social na atualidade é
necessária,

por

parte

dos

vários

campos

do

conhecimento,

uma

desfamiliarização com o pensamento do Norte Imperial e um maior
entrosamento com a nova epistemologia que emerge do Sul.
3. As políticas públicas mais recentes
Depois de um profundo domínio do modelo difusionista produtivista,
desde os anos 90 do século passado, vozes dissonantes que propõem uma
mudança de foco na idéia de desenvolvimento rural vem ganhando terreno do
debate sobre qual a proposta de assessoria para a agricultura de familiar e
camponesa é mais viável, tanto referente ao aspecto produtivo como em termos
de impactos social e ambiental.
Esse campo desejoso por mudanças é constituído por uma miríade de
concepções, métodos, formatos organizativos, objetivos e interesses que tem a
virtude da diversidade de formatos que contribui para fermentar a construção de
alternativas, mas, ao mesmo tempo a fragmentação termina por fragilizar uma
proposta unificada com mais força social para colocar-se como alternativa ao
modelo predominante. Em contraste aos anos 80, de acordo com estudo do
MDA, existem atualmente 5.700 instituições que trabalham com assistência
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técnica. Porém, uma minoria tem uma opção clara pela agroecologia. (DIAS,
2006).
É evidente que da teoria à prática, isto é, do que está proposto nos
documentos para o cotidiano da sua execução tem uma enorme diferença. A
assessoria técnica não funciona por si só. Ela se viabiliza com êxito apenas
como interface de outras iniciativas das comunidades e das políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento dos assentamentos e territórios em que estão
inseridos. Nesse sentido, a própria opção e visão do papel do Estado, a partir
dos impactos do neoliberalismo iniciado no governo Collor, tem influência direta
em políticas públicas como a Ates.
A década de 80 do século passado é marcada por uma onda de otimismo
das possibilidades democratizantes da sociedade brasileira que apontava para
um processo de demandas sociais reprimidas anteriormente. Contribuíram para
esse sentimento o final do regime militar e início da Nova República, a
elaboração da Constituição de 1988 e a campanha presidencial de Lula em
1989. Porém, a vitória de Collor e o impacto da mundialização do capital
(CHESNAIS, 1996), foram, paulatinamente, fazendo uma inflexão na agenda
nacional: no lugar da premente necessidade de ampliação das políticas públicas
inclusivas estruturantes, da democratização do aparelho do Estado que,
inevitavelmente provocaria novas demandas sociais, foi colocado à crise fiscal e
a importância do controle da inflação como impedimento para se efetivar os
avanços sociais exigidos pela sociedade.
No lugar de uma presença do Estado nos destinos da nação e na
universalização dos direitos, tomou vulto uma receita calcada na privatização do
patrimônio público, redução do tamanho do Estado, visto como ineficiente e
ampliação do poder do mercado, visto como eficiente. Infelizmente, o que se
constatou é que a leitura embalada nos pressupostos do neoliberalismo ganhou
enorme terreno no imaginário social, principalmente na maioria daqueles que
estiveram e estão em posição de decisão dos rumos das políticas
governamentais.
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Nesse contexto, o serviço público de Assistência Técnica e Extensão
Rural não passou incólume: a Embraer – Empresa Brasileira de Extensão Rural
foi fechada no Governo Collor e nada de significativo foi colocado no seu lugar.
As estruturas das Emater´s passaram por profundo processo de sucateamento e
redução de seus quadros técnicos. Somente nos últimos anos, esta instituição
recuperou uma parte de suas condições de trabalho através da contratação de
novos profissionais e recomposição da sua infra-estrutura mínima necessária
(carro, informática, escritórios), além de um processo de capacitação de seus
profissionais sob o prisma agroecológico. As organizações da sociedade civil
que também fazem o serviço de assessoria técnica não possuem estrutura e
estabilidade suficientes para desenvolver um trabalho razoável.
Avaliando o processo de implantação da política nacional de ATER,
Caporal (2006), vai enfatizar que mesmo considerando alguns avanços como na
definição das bases epistemológicas que orientam essa política, na dotação de
mais recursos para infra-estrutura e na contratação de novos profissionais em
vários estado da federação, os limites e desafios postos para a sua
consolidação são muito desafiadores. Principalmente no que concerne as
orientações das macro políticas econômicas para o desenvolvimento nacional.
Mesmo a agricultura familiar tendo uma maior atenção, comparado à
governos anteriores, no atual, permanece hegemônica uma visão de que a
função do espaço rural e da agricultura é produzir matéria-prima de forma
competitiva no mercado de commodities através de apoio público e subsídios
em atividades ainda baseadas nos pacotes da revolução verde. Para ele, “o que
vemos hoje sob a orientação de um mesmo governo nacional é a disputa de
dois modelos de desenvolvimento rural e de agricultura: um velho, não
sustentável, mas ainda hegemônico; e outro, em construção, que trata de
buscar a sustentabilidade” (CAPORAL, 2006, p. 24).
Portanto, pensar em uma nova proposta de assessoria técnica que possa
alcançar êxito, significa enfrentar a lógica neoliberal de redução da importância
do Estado, dando-lhe condições e autonomia para pensar o desenvolvimento do
país em uma perspectiva de distribuição da riqueza e inclusão social.

11

3.1. Projeto Lumiar: a retomada da assessoria rural
Criado para assessorar as famílias assentadas pelo INCRA, o Projeto
LUMIAR surge em 1997, com o objetivo geral de, segundo documento
governamental, “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”
Porém, o que determinou o LUMIAR, além de outras iniciativas em torno
da reforma agrária, foi uma confluência de fatores da conjuntura do período.
Vale a pena destacar dois: primeiro, o Estado não consegue (ou não pretende)
cumprir seu papel de impulsionador do desenvolvimento da agricultura familiar
através de apoio efetivo à capacitação e assessoria rural. Volta sua atenção,
quase que exclusivamente, para a agricultura patronal que consegue dar
respostas às demandas imediatas da economia nacional.
Por outro lado, ganha força às reivindicações de diversos movimentos
sociais que atuam no meio rural brasileiro que surpreendiam o Brasil e o mundo
com suas vitalidades, tornando-se atores fundamentais para recolocar na
agenda nacional a atualidade da questão agrária, a necessidade da reforma
agrária e o reconhecimento estratégico da Agricultura Familiar como instrumento
para se pensar uma nova proposta de desenvolvimento. É nesse contexto
contraditório, que o governo Fernando Henrique teve que desenvolver várias
ações para o público assentado, entre elas, o Projeto Lumiar.
Em termos de funcionamento, o Projeto Lumiar propõe a construção de
um sistema de co-gestão, inserindo as famílias nas diferentes fases da sua
dinâmica, marcando uma diferença das formas anteriormente existentes. Além
de seu caráter participativo, ele também inova ao experimentar uma forma de
gestão descentralizada1

1

A Gestão do LUMIAR era realizada pelas comissões Nacional e Estaduais, compostas por entidades
representando o governo (INCRA, Agências Financeiras, etc.) e entidades representando os/as assentados
(CONCRAB, CONTAG, ETC).
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A existência do Projeto Lumiar foi uma rica experiência para todos os
setores, governamental e não-governamental. Pois, a partir da imersão de vários
técnicos da área social e agronômica, propiciou uma leitura mais profunda das
realidades e empecilhos presentes no meio rural brasileiro. Inclusive, vários
estudos acadêmicos foram elaborados a partir da experiência do Projeto Lumiar.
Ele contribuiu para a formação de uma geração de profissionais, muitos
provindos do Movimento Estudantil, que puderam vivenciar os múltiplos dilemas
e possibilidades de avanço nos assentamentos em que a formação acadêmica,
tanto do ponto vista técnico como social, não davam conta da complexidade da
Agricultura Familiar: diversidade na produção, pequena produção, baixa
escolaridade da comunidade, precariedade das políticas públicas essenciais,
baixo incremento tecnológico, necessidade de reforçar o trabalho coletivo, a
questão da preservação ambiental, a introdução do crédito, entre outras.
Em partes, o Projeto Lumiar foi rompendo com um modelo conservador
do extensionista, quando este chegava às comunidades impondo seus “pacotes
tecnológicos”, desconhecendo a realidade e o conhecimento dos agricultores;
quando o profissional da área social fazia um trabalho meramente assistencial e
de afirmação de um modelo de organização social, com clara separação e
reforço dos papéis entre homens e mulheres.
Em trabalho de avaliação do Projeto Lumiar, realizado por uma equipe de
consultores, a partir de uma demanda do INCRA, foram constatados algumas
fragilidades no programa: condições precária de trabalho, pouca internalização
do Projeto pelo INCRA, a limitada formação e experiência dos técnicos,
descontinuidade do processo de capacitação, pouco intercâmbio com a
pesquisa e incertezas quanto à continuidade do Projeto.
Essas limitações são importantes serem lembradas, pois, apesar de
constatadas já no LUMIAR, permanecem presentes na ATES. Isto significa que
não é por falta de “enxergar” o problema, mas por incapacidade ou falta de
prioridade, por parte do poder público, em enfrentar tais questões.
O Projeto LUMIAR já nasceu com a marca da transitoriedade. Foi
concebido como um programa emergencial para suprir a demanda criada pelo
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aumento do número de assentamentos em todo o país e a pressão para que
este tivesse assessoria técnica. Portanto, para compreender o fim do Projeto
Lumiar em 2000 é indispensável situar a conjuntura política de então. O vigor
dos movimentos sociais, não era mais o mesmo quando o Lumiar foi
implementado. O governo Fernando Henrique, juntamente com setores
contrários a reforma agrária, com destaque para a mídia, conseguiram corroer a
legitimidade que essa bandeira tinha conquistado no período anterior.
Se no momento em que foi criado o Projeto Lumiar, o governo ia
implementando a pauta gerada pelos movimentos. No seu final em 2000, era o
governo que tomava a iniciativa do processo e, através de argumentos como
excesso de gastos e denúncias de má gestão dos recursos, vai minando os
instrumentos de avanço da reforma agrária, entre eles, o Projeto Lumiar.
3.2. ATES: o descompasso entre a proposta e a execução
Quatro anos após o término do Projeto Lumiar, foi posto em prática a
proposta de Assessoria Técnica, Social e Ambiental – ATES, através da norma
de execução N

39, de 30 de março de 2004, a cargo do INCRA e em

consonância com o Plano Nacional de Reforma Agrária do atual governo.
Oficialmente, seu objetivo é assessorar técnica, social e ambientalmente os
Projetos de Assentamentos criados pelo INCRA, 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 territorial, de forma ambientalmente sustentável2.
Em comparação ao Projeto Lumiar, a ATES parece mostrar alguns
avanços em termos de concepção, aproximando-se mais das propostas que
fogem do produtivismo e que não levam em consideração as particularidades da
agricultura de base familiar, assim como os limites dos recursos naturais. Já na
sua proposição, a ATES se propõe a ser uma política de assessoria que busca
novos enfoques metodológicos, priorizando a participação dos diferentes
segmentos que compõem o assentamento.
2

Manual Operacional da ATES: Brasília, 2004.
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Uma outra inovação importante na ATES é sua busca em reforçar
estratégias para garantir a soberania alimentar das famílias, além da
necessidade de construir a transição para a agroecologia nas atividades
agropecuária. Entretanto, continua muito forte a tendência de pensar o espaço
rural apenas do ponto de vista da produção agrícola, constituindo-se como limite
importante para a construção de estratégias diversificadas para se viver com
dignamente nos assentamentos e comunidades rurais.
Vale ressaltar que, paralelo a ATES para as áreas de assentamentos, o
governo federal lançou também a ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural).
O primeiro vinculado ao MDA/INCRA e o segundo sob a direção do MDA/SAF.
Em termos de objetivos não existe muita distinção: buscar o desenvolvimento
sustentável através de enfoques metodológicos participativos e tendo como foco
a agroecologia e a economia popular e solidária.
Sobre as diferenças entre essas duas propostas destacam-se algumas:
enquanto a ATES exige a formação de equipes multidisciplinar com profissionais
das áreas de ciências agrárias, ciências sociais, ambiental ou econômica, a
ATER não explicita essa exigência; a ATES tem uma ação mais definida em que
as equipes formadas vão assessorar determinados assentamentos a partir de
uma relação técnico/família (ciências agrárias 1:125 e na áreas social 1:500),
enquanto a ATER tem definição de atuação mais municipal. Por fim, a ATES
tem uma participação mais forte das entidades da sociedade civil enquanto a
ATER é praticamente as instituições estatais (EMATER´s), inclusive no seu
formação de gestão e elaboração. Um exemplo é que “o Grupo de Trabalho da
SAF é composta quase exclusivamente de representantes da ATER estatal”
(SCHMITZ, 2006, p. 15).
Porém, pode-se perceber que seus objetivos são por demais ambiciosos.
De certa forma é uma espécie de tipo ideal welberiano, concebido a partir das
experiências exitosas, porém pontuais de algumas ONG´s

e EMATER´s,

especialmente a do Rio Grande do Sul (DIAS, 2005), que acumularam uma
concepção e metodologia de assessoria tendo como contraponto a extensão
rural baseada no modelo produtivista, repassadora de pacotes tecnológicos, que
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desconsiderava os conhecimentos locais e as potencialidades endógenas; que
achava que a viabilidade da agricultura se daria somente através da
especialização em atividades e de sua inserção nos mercados globais. Mas, é
preciso ressaltar que as experiências que dão resultados e funcionam em
âmbito pontual, com algumas famílias em uma determinada comunidade ou em
um território, mostra-se problemática quando se pensa em uma escala que
contemple a totalidade dos assentamentos e comunidades rurais existentes
nacionalmente.
Nesse sentido, seus objetivos parecem mais em uma intenção a ser
perseguida do que em algo que dê um suporte capaz de orientar uma avaliação
do funcionamento dessas políticas de assessoria. Fazer uma comparação entre
o concebido e o seu funcionamento e impactos, levando ao pé-da-letra o que
está escrito em termos de objetivos a serem alcançados, poderia servir apenas
para comprovar a sua inoperância.
A questão que se coloca é como é possível aproximar esses dois pólos
entre o pensado e o praticado que vem marcando a existência das assessorias
técnicas desde a retomada com o Projeto Lumiar. Para tanto, duas questões
merecem de uma maior análise: uma está relacionada mais ao aspecto
estrutural do funcionamento prático cotidiano necessário para essa ação; a outra
refere-se a analisar qual o conteúdo teórico mais adequado que deve alimentar
o subjetivo dos profissionais e instituições que estão envolvidos com a
assessoria nas áreas de assentamentos da reforma agrária.
Em termos de estrutura de funcionamento da ATES, parece pertinente o
paralelo com a aquela máxima camponesa quando afirma que “para existir é
preciso subsistir” como central para a sua reprodução social. Desde a sua
criação em 2004, a ATES tem uma profunda dificuldade de, pelo menos,
subsistir, o que dificulta sua análise em relação a concepção, metodologia e
seus impactos nas áreas de assentamentos. As mudanças propostas não foram
suficientes para consolidar um formato nacional com o mínimo de coerência
prática. Em alguns estados, o serviço está sendo prestado através de licitação,
em outros, através de convênio com as Emater´s ou entidades da sociedade
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civil. Porém, em todos eles tem sido comum a descontinuidade e fragilidade de
seu funcionamento impedindo a possibilidade de aperfeiçoamento desse
programa. Isso porque, essa dinâmica vem provocando um desgaste na sua
legitimidade perante os beneficiários, os profissionais e a própria sociedade.
Ainda sobre o aspecto mais estrutural, a assessoria aos assentamentos
não funciona por si só. Ela se viabiliza com êxito apenas como interface de
outras iniciativas das comunidades e das políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento dos assentamentos e territórios em que estão inseridos. Nesse
sentido, a própria opção e visão do papel do Estado, a partir dos impactos do
neoliberalismo iniciado no governo Collor, tem influência direta em políticas
públicas como a ATES.
Sem desconsiderar essas questões arroladas acima, esse trabalho
pretende centrar sua atenção no que concerne a possíveis concepções de
assessoria técnica aos assentamentos que possam preencher os desafios que
esses novos territórios e suas populações enfrentam para saírem do atual
estágio de carência de instrumentos essenciais para galgarem uma situação
que lhes dêem condições de resistir ao processo de exclusão social imposto
pelo processo do atual estágio do capitalismo global que corrói sua identidade
enquanto agricultor familiar camponês.
Nesse sentido, alguns caminhos têm sido construídos que servem como
referência para a construção desse processo.

Nem todas, referem-se

especificamente ao rural, mas são elementos importantes como subsídios para
pensar uma saída positiva, já que tratam das populações marginalizadas pela
globalização. No campo mais específico do rural e da agricultura, o movimento,
político, social e científico, em torno da agroecologia tem sido a melhor resposta
como resistência e construção de um projeto alternativo que coloque a
agricultura familiar camponesa como protagonista desse processo.
A busca por uma nova agricultura no Brasil (ALMEIDA, 1999) tem
contado com uma gama de atores, principalmente ONG´s e movimentos como o
MST e a FEAB (Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil), que desde
a década de 1980, usando o termo “agricultura alternativa”, vem questionando
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do ponto de vista produtivo e técnico o sistema agroquímico dominante com
suas tecnologias que contribuem para uma maior exclusão de parcelas
significativas de agricultores e dependência da agricultura à insumos externos,
além de impactos irreversível ao meio ambiente. Para esses setores, as
atividades

agrícolas

só

podem

contribuir

verdadeiramente

como

o

desenvolvimento rural se elas estiverem intimamente relacionadas socialmente
com as populações locais.
Debruçando-se sobre o conteúdo da PNATER (Política Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural), Abramovay (2007) questiona alguns
aspectos como a proposta de uma extensão de caráter setorial, muito centrada
na atividade agrícola. Essa afirmação realmente procede e soma-se às
recomendações de um crescente número de trabalhos que enfocam essa
temática, com ênfase para os resultados de pesquisas em todo o Brasil no
âmbito do Grupo Rurbano3 que visualiza outras possibilidades de ocupação e
geração de renda não agrícola no meio rural, inclusive as já existentes.
Contudo, é preciso relativizar um pouco essa questão para não se
incorrer em generalizações e cair no outro extremo de se atribuir uma
desimportância do setor agrícola, assim como seu potencial, investindo-se numa
crença fatalística de que a desruralização seria uma tendência inelutável. Isto é,
que o futuro da agricultura estaria traçado a priore, que ele se tornaria cada vez
mais insignificante. Ou seja, de que a urbanização, a industrialização, a
modernização da agricultura se constituiriam num processo de uniformização da
sociedade que provocariam o fim de algumas particularidades de certos
espaços ou certos grupos sociais (GOMES DA SILVA, 2002). Ou, como bem
explicita a Profª Nazaré Wanderley, quando afirma que no Brasil o rural se
confunde com o atraso e deixa de existir sob a influência do progresso vindo da
cidade. Quer dizer, o fim do rural era um resultado normal, previsível e mesmo
desejável da modernização da sociedade (WANDERLEY, 1997).
Nessa abordagem, ficaria nas entrelinhas que não teria muito o que se
fazer; não se precisaria perder tempo em mexer nas estruturas, o que, no limite,
3

Para maiores detalhes sobre as pesquisas e produção acadêmica do Projeto Rurbano consultar sua homepage (http://www.eco.unicamp.br/projetos/rurbano.tlml).
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terminaria por se constituir em uma leitura conformista, resignada e determinista
(teleológico), em que o fim já estaria previsto.
Ao mesmo tempo que não se pode centrar no agrícola, é necessário
muita atenção nesse setor, porque, como já enfatizado, a sociedade e os limites
ambientais atuais demandam repensar o agrícola de um outro prisma quando
comparado à revolução verde. Nesse sentido, significa a revalorização não
apenas do espaço rural, mas também de um processo de re-significação que a
agricultura de base familiar e camponesa pode dar para o desenvolvimento. Ela
não deve ser pensada como uma atividade restrita para aqueles que não
conseguiram um lugar ao sol da modernidade, dos que não conseguiram se
escolarizar. Enfim, para os rústicos, com toda carga negativa que esse termo
carrega. A produção agrícola, assim como todo o sistema agroalimentar
continua sendo estratégico para os povos, comunidades e nações. A atual
conjuntura mundial da crise dos alimentos e aumentos de seus preços parece
reforçar essa tese.
Nesse sentido, é possível pensar o agrícola positivamente, como
atividade inteligente, complexa e criativa, muito além da especialização que
torna os agricultores meros instrumentos dos processos produtivos, limitando-se
a aplicar pacotes e ler as instruções contidas nas embalagens (CAPORAL,
2005). Além disso, os setores envolvidos com as atividades agrícolas podem ser
visto pelo prisma nobre, pois, ao mesmo tempo em que produz alimentos para o
autoconsumo e para a sociedade, seu trabalho de mexer e conviver com a
natureza, faz deles e de suas atividades na agricultura, co-responsáveis pelo
destino da humanidade.
4. Saber como poder: a questão da formação profissional
Para análise das possibilidades de concretização de uma proposta como
a sugerida no Manual da Ates é necessário refletir sobre a formação acadêmica
dos profissionais envolvidos nas atividades. Até que ponto o conteúdo
apreendido nas universidades conflui ou contrasta com algumas propostas
centrais

da

Ates

como

a

perspectiva

da

agroecologia,

metodologias
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participativas, integração das várias dimensões (produtiva, social e cultural) que
marcam os impasses e as potencialidades dos assentamentos rurais.
Para Coelho (2005), o processo de profissionalização agrícola no Brasil, a
partir do saber científico na função das mudanças no processo de produção e
transformação da natureza e da vida social no campo se delineou em duas
fases e tipos de ciência já consolidados para a agricultura: a ciência-experiência,
hegemônica no Brasil até o final dos 30 do século XX, foi a primeira forma de
cientificação do saber agrícola; a ciência-experimento, com forte influência dos
cursos de especialização nos EUA. Dois conteúdos tornaram-se emblemáticos
para a mudança de seus métodos de pesquisa: a estatística e a genética. As
pesquisas passaram a serem realizadas em laboratórios, casas de vegetação ou
em campo, com o estabelecimento de algumas condições de controle.
Uma das características mais marcante do predomínio da lógica
difusionista foi uma supervalorização dos conhecimentos advindos da academia,
mesmo que descontextualizado, e uma desqualificação de saberes populares,
tratados como superstição, magia ou misticismo. Dizer que o conhecimento
científico é diferente ou mais complexo em seus procedimentos que o
conhecimento cotidiano não significa afirmar que necessariamente ele é melhor.
Nesse sentido, “sacralizar a ciência é retirar dela uma de suas características ou
crenças distintivas, ou seja, sua capacidade de conviver, de sobreviver e até de
se transformar diante das críticas” (COELHO, 2005, p. 30).
Em estudo sobre a formação do profissional de agronomia, Moura (2006),
analisou a Escola de Agronomia do Ceará, Escola Superior de Agricultura de
Mossoró (transformada em Universidade do Semi-Árido) e a Faculdade de
Ciências Agrárias de Araripina, fundadas respectivamente em 1918, 1968 e
1986 que significam diferentes fases da atividade agrícola e sua relação com o
desenvolvimento. Como conclusão de seus estudos, a autora enfatiza que,
apesar das intenções de mudanças curricular, perpassa em todas elas uma
formação segmentada, com pouca ênfase no conhecimento social e voltados
para a grande exploração. Nesse sentido, “Nossa hipótese central é que o
agrônomo formado através de modelo de ensino departamentalizado, no qual se
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privilegia a especialização, voltadas para atividades fragmentárias, que visa
treinar técnicos para incremento da produção agrícola, não tem incorporado na
formação as demandas e desafios da nova ruralidade (MOURA, 2006, p. 107).
Para Dias (2007) os extensionistas, quase como uma regra, se formam
em cursos que não os capacita nem os habilita para interagir com agricultores,
concebendo estes como meros “objetos de intervenção” ou “público-alvo” e não
como potenciais sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Propostas de
desenvolvimento geralmente definida em gabinetes, longe dos agricultores, em
laboratórios, em estações experimentais, nas instâncias governamentais.
Mas o problema da formação profissional não está restrito àqueles
ligados as ciências agrárias. Em termo de concepção, pelo menos nos manuais,
a idéia de perseguir o desenvolvimento sobre o prisma diferente daquele
predominante no auge da modernização da agricultura, incorporou a
necessidade de equipes de assessoria multidisciplinares, dando ênfase as
questões sociais como centrais na busca do desenvolvimento rural. Porém, o
problema da formação dos profissionais da área social exclui a reflexão sobre a
questão agrária e o rural atual, tendo como conseqüência uma atuação
profissional com um viés eminentemente urbano.
Enfim, aqui também é importante não departamentalizar a análise. Talvez
o mais correto, é uma observação geral sobre a formação universitária, pelo seu
distanciamento da realidade dos problemas e da vida da população e das
localidades que não estão nos centros dinâmicos social, cultural e econômico.
Com essa postura fica difícil absorver para o cotidiano acadêmico a reflexão e a
investigação sobre os obstáculos, potencialidades e singularidade que se
encontram, por exemplo, em áreas geográficas como o rural e o semi-árido.
5. A importância de novos referenciais
A concepção e prática da assessoria deve estar vinculada a um projeto
mais amplo de busca de emancipação e autonomia perante os mercados
oligopolizados do processo agroalimentar, controlados por grandes corporações,
assim como se conectar com as elaborações dos setores sociais globais,
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principalmente àqueles localizados na periferia do capitalismo, que estão
construindo processos de resistências contra a acumulação por espoliação
através de formas capital-intensivas de produção agrícola, resultando na
mercadificação da natureza em todas as suas formas (HARVEY, 2004). Nesse
sentido, a seguir são apresentadas algumas idéias centradas em estudos que
buscam teorizar as possibilidades de estratégias de resistência e emancipação
desses setores marginalizados.
Com longa tradição em assessoria aos movimentos sociais do campo,
Horácio Martins de Carvalho4 tem refletido sobre as dificuldades e crises que o
segmento camponês localizados nos assentamentos e comunidades rurais tem
enfrentado para a sua reprodução social em virtude do processo de
modernização da agricultura e da dinâmica da acumulação do capital na sua
fase neoliberal. A sua tese é que, para essas famílias, é melhor continuar
buscando mudanças nem sempre fáceis, mas factíveis na unidade familiar, a
partir do desenvolvimento de uma consciência crítica, do que vivenciar as
incertezas das grandes metrópoles. Para tanto, é necessário que elas
readquiram novas esperanças e uma nova utopia que reafirme sua identidade
social camponesa. Porém “isso não significa voltar à comunidade pré-capitalista,
mas segundo outros referenciais de resistência ativa à exclusão social e a
superação do modelo econômico vigente” (CARVALHO, 2002, p. 04).
Essas mudanças desejadas devem andar no fio-da-navalha para fugir de
dois riscos extremos: em um pólo, tentar voltar ao passado, buscando restaurar
a concepção de mundo da agricultura familiar implantadas pelos migrantes
europeus durante o século XIX, no outro pólo, aderir a um conjunto de valores e
princípios, altamente dependente de insumos externos, . que servem de
referências e motivações para as práticas individuais e sociais, seja consumo ou
produção.
Para pensar a resistência a exclusão e as possibilidades para a sua
superação, Carvalho (2002) vai se apoiar na obra do Castells O poder da
4

As referências do exposto são CARVALHO, H. Comunidade de resistência e de superação. Mimeo,
2002 e CARVALHO, H. A emancipação do movimento no movimento de emancipação social continuada
(resposta a Zander Navarro). In: SANTOS, B. Produzir para viver: os caminhos da produção não
capitalista. Rio de Janeiro: civilização Brasileira, 2005.
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identidade5 para elaborar uma proposta que ele define como “Comunidade de
resistência e de superação”. A comunidade em questão não é aquela calcada
no parentesco ou vizinhança aonde as interações sociais face a face na vida
cotidiana permite identificar hábitos de vida que implicam em padrões comuns
de comportamento social, mas aquela surgida a partir da sociedade em REDE,
nas sociedades globais que impõe padrões comuns e, ao mesmo tempo,
propicia reações locais que nascem marcadas pela ampliação da comunicação
e pelas novas práticas sociais.
Para Castells (1999), a constituição de sujeitos da transformação social
toma um rumo deferente do conhecido durante a modernidade, baseado na
sociedade civil e no movimento trabalhista. Na sociedade em rede, a identidade
de projeto origina-se da resistência comunal. O que articula a REDE não é uma
conexão formal como a internet e instituições, mas por pertencerem a um
mesmo movimento social, cimentado por uma identidade de resistência ativa e
de superação, que significa a construção da identidade de projeto, do local para
o universal contra o capitalismo contemporâneo.
Nessa direção, Carvalho (2002) vai afirmar que uma estratégia possível
para se contrapor a um acelerado processo de erosão na identidade camponesa
é trabalhar no que ele define como as três dimensões das mudanças: a)
Práticas de consumo: evitando hábitos tipicamente urbano com um consumo
integralmente monetarizado. Nesse sentido, avançar na produção para o
autoconsumo é fundamental; b) Práticas de produção: o objetivo aqui é uma
maior diversificação da produção e um crescente processo de substituição de
importação de insumos produtivos e gêneros alimentícios; c) Concepção de
mundo: paralelo ao trabalho das dimensões de consumo e produção, é
fundamental trabalhr a dimensão relacionada com o funcionamento da
sociedade contemporânea, fortemente determinada pelos interesses das
grandes corporações transnacionais.

5

Em síntese, Castells (1999) vai enfatizar que a revolução tecnológica e a reestruturação do capitalismo
possibilitaram o surgimento da sociedade em rede, marcada por tendências conflitantes entre a
globalização e as identidades coletivas e locais, podendo estas construir processos comunais de identidade
de resistência e, como prolongamento, identidade de projeto.
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Para Boaventura dos Santos, é preciso dar luz a sociologia das ausências
contra a banalização da injustiça e da violência a partir da reconstrução do
inconformismo e da indignação através de imagens e subjetividades
desestabilizadoras que coloque em cena outros saberes. Para que isso venha
acontecer faz necessário romper com o que ele define como a razão indolente
ocidental que nega a existência social, econômica, cultural e política de tudo
aquilo que não se apresenta no formato hegemônico da matriz institucional da
globalização neoliberal.
São inexistentes porque suas realidades estão presentes apenas como
obstáculos em relação às realidades tidas como importantes. São cinco as
principais formas sociais da não existência: o ignorante, o residual, o inferior, o
local e o improdutivo. Portanto a importância da sociologia das ausências que é
necessariamente transgressiva e tem como objetivo transformar objetos
impossíveis em possíveis, fazendo com que as ausências tornem-se presenças
(SANTOS, 2006). Nesse sentido, a sociologia das ausências constitui em
substituir as monoculturas por ecologias, que significa a prática de agregação da
diversidade pela promoção de interações sustentáveis.
Hardt & Negri (2005), afirmam que o processo de avanço da
comunicação tira o campesinato da incomunicabilidade, contribuindo para o
declínio do significado político da divisão entre cidade e campo. Mesmo que
essa seja uma leitura com traços determinista e uniformizadora, ela trás consigo
novas possibilidades para, a partir de suas singularidades, o campesinato poder
tornar-se sujeito político em questões mais gerais como o combate a pobreza, a
ecologia e produções sustentáveis. Nessas novas perspectivas, “A figura do
camponês que emerge de seu estado passivo e isolado, como uma borboleta
saindo da crisálida, descobre que faz parte da multidão, uma das numerosas
formas singulares de trabalho e de vida que apesar de suas diferenças,
compartilham condições comuns de existência” (HARDT & NEGRI, 2005, p.
169/170).
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