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RESUMO

FARIA, Andréa Alice da Cunha. A Educação que constrói a Agroecologia no Brasil:
trajetórias de um vínculo histórico. 2017. 219p. Tese (Doutorado em Educação), Programa de
Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/PB.
A presente pesquisa nasce de uma percepção construída a partir de uma prática social e se
plasma em torno de um objeto relacional, qual seja, a vinculação político-pedagógica entre
Agroecologia e Educação Popular. A abordagem investigativa do objeto se realiza através de
um estudo acerca do processo histórico de constituição do movimento agroecológico
brasileiro, desde o início da década de 1980 até o início dos anos 2000. Para tanto, recorre-se
a referências bibliográficas e a fontes primárias, como documentos elaborados no decorrer
deste processo e entrevistas com pessoas que participaram de forma direta ou indireta, do
mesmo. As informações assim obtidas foram analisadas com o auxílio de uma chave de
leitura construída, nos capítulos 1 e 2, a partir das primeiras formulações freireanas
desenvolvidas ainda na década de 1950, momento no qual o intenso debate acerca dos rumos
do desenvolvimento brasileiro estimula profícuas (e ainda vigentes) formulações teóricas,
inclusive acerca da educação e de seu papel no desenvolvimento do país. A narrativa do
processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro se apresenta em torno de três
momentos históricos aqui identificados como espaços de germinação, dinâmicas de interação
e movimentos de expansão. A eles correspondem os capítulos 3, 4 e 5 do presente trabalho
que através de uma descrição densa (GEERTZ, 2008) objetivam identificar, explicitar e
interpretar os sentidos, os significados e as ressignificações coerentes com uma concepção de
Educação Popular. Os resultados revelam a existência de um vínculo orgânico entre
Agroecologia e Educação Popular, de natureza político-pedagógica. Do ponto de vista
político, tal vínculo se expressa pelo protagonismo dos sujeitos populares e pelo caráter de
resistência presente na construção de alternativas de desenvolvimento para o país. Do ponto
de vista pedagógico, pela preponderância da realidade como lugar de partida e de chegada, da
práxis reflexiva e da busca permanente, como elementos instituintes de um movimento social
que constrói a Agroecologia no Brasil, ao passo em que, atualiza a Educação Popular.
Palavras-chave: Educação Popular – Agroecologia – Agricultura Familiar – Desenvolvimento
Rural

ABSTRACT
FARIA, Andréa Alice da Cunha. The Education that builds Agroecology in Brazil:
trajectories of a historical link. 2017. 219p Thesis (PhD in Education), Postgraduate Program
in Education, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB.
The present research is born of a perception built from a social practice and it is structured
around a relational object, that is, a political-pedagogical link between Agroecology and
Popular Education. An investigative approach to the object is carried out through a study of
the historical process of constitution of the Brazilian agroecological movement, from the
beginning of the 1980s to the beginning of the 2000s. For such intent, bibliographic
references and primary sources are used, as are documents created along this process and
interviews with people who, directly or indirectly, participated, of the same. The information
obtained in this way was analyzed with the help of a reading key constructed in chapters 1 and
2, based on early Freirean formulations developed in the 1950s, when intense debate about the
direction of Brazilian development encouraged fruitfulness (as it is still valid to date)
theoretical formulations, including on education and its role on the development of the
country. A narrative of the process of constitution of the Brazilian agroecological movement
is presented around three historical moments identified here as spaces of germination,
interaction dynamics, and expansion movements. They correspond to chapters 3, 4, and 5 of
the present work, which through a dense description (GEERTZ, 2008) aim to identify,
explain, and interpret meanings, meanings and the resignifications consistent with a
conception of Popular Education. The results reveal the existence of an organic link between
Agroecology and Popular Education of a political-pedagogical nature. From a political point
of view, such a link is expressed through the protagonism of the popular subjects and by the
resistance character present in the construction of development alternatives for the country.
From a pedagogical point of view, through the preponderance of reality as the place of
departure and arrival, of reflexive praxis and permanent search, as constituent elements of a
social movement that builds an Agroecology in Brazil, while updating Popular Education.
Keywords: Popular Education - Agroecology - Family Agriculture - Rural Development
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INTRODUÇÃO
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Interesse pelo estudo
Um processo de doutoramento, especialmente a meia-idade, constitui-se numa
oportunidade ímpar para reflexões sobre a trajetória vivenciada e as questões que mais nos
instigaram durante o caminhar. Este é o contexto pessoal no qual se insere a presente
pesquisa.
O distanciamento epistemológico favorecido e requerido por tal processo tem
potencial de nos conduzir, através da instigante aventura da reflexão intelectual, a
ponderações que extrapolam o contexto da vivência, trazendo luzes à compreensão de um
movimento que é, ao mesmo tempo, pessoal e coletivo. Esta é a expectativa que move a
quem, como eu, se lança ao desafio de “pensar a prática”, sugestivo título do livro publicado
por Carlos Rodrigues Brandão, em 1984.
Fatos e fenômenos sociais são “datados”, revela-nos o pensamento sociológico. São
expressões marcadas por tempos/espaços que vão constituindo o percurso da História. Assim
como os fatos e fenômenos sociais, somos nós também, fruto de um tempo e localizados/as
em um espaço, portanto, somos seres sociais em processos de constituição da História, ou
seja, somos seres sócio-históricos. Ademais, por nossa condição humana, somos
indelevelmente dotados de valores e intencionalidades e, portanto, ideologicamente
posicionados.
Por muitas vezes me apresentei publicamente como uma Engenheira Agrônoma que,
por suas opções ideológicas e oportunidades vivenciadas, foi progressivamente se tornando
uma educadora popular. Esta auto definição me ajuda agora a expor como cheguei e o que
pretendo alcançar através de um doutoramento em um programa de pós-graduação em
Educação Popular na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Ao me formar, em janeiro de 1986, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), eu já me constituía uma “militante” do que veio posteriormente a se definir como
“movimento agroecológico brasileiro”. Naquela ocasião, minha inserção se dava através de
um grupo de estudantes (atuante até hoje) chamado Grupo de Agricultura Ecológica (GAE), o
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qual eu tive a honra de ajudar a estruturar1, no ano de 1984. Encontrávamo-nos, como
brasileiros, no início do processo de redemocratização, um tempo esperançoso, marcado por
intensos debates em diversos campos do conhecimento e no campo da política.
No que se refere às Ciências Agrárias, o debate científico era (e ainda o é) travado, em
grande parte, em torno da matriz tecnológica (embora muitos outros aspectos estejam a ela
relacionados, conforme veremos mais adiante). Os mais “modernos” defendiam um modelo
tecnológico intensivo, voltado à maximização da produção, ou seja, pautado na produção em
larga escala, na mecanização intensiva, no uso de sementes de alta produção e de insumos
químicos, como estratégias para o aumento da produção e da produtividade agropecuária.
Filiavam-se a uma matriz tecnológica agroquímica. Os que se opunham a esta tese, defendiam
um modelo tecnológico no qual a produção agropecuária estivesse aliada ao manejo e à
conservação

dos

recursos

naturais.

Propagavam

um

modelo

tecnológico

menos

intervencionista, mais integrado à natureza e fundamentado por uma compreensão
aprofundada da dinâmica dos ecossistemas. Filiavam-se a uma matriz agroecológica.
É evidente que este debate científico e tecnológico não estava dissociado de uma visão
de conjunto sobre o modelo de desenvolvimento socioeconômico associado a cada uma
dessas matrizes tecnológicas. E assim, eram intensos também os debates sobre “quem”
deveria ser o agente deste desenvolvimento (papel do setor público, do setor privado e da
sociedade civil), sobre “onde” deveria acontecer (e as consequências sobre o desenvolvimento
das regiões e, especialmente, sobre a estrutura agrária do país), dentre outros inúmeros
aspectos relacionados ao debate sobre desenvolvimento rural, não apenas no campo científico
e tecnológico, mas especialmente, no que tange aos interesses políticos e econômicos em
disputa na formação do Estado Brasileiro.
Mesmo correndo o risco de uma simplificação dicotômica, é possível dizer que em
geral, aqueles estudantes e profissionais que defendiam uma matriz tecnológica mais
“moderna” aproximavam-se dos proprietários dos meios de produção, especialmente, os
detentores de grandes extensões de terra e de poder político – o que lhes permitiam acesso ao
crédito subsidiado pelo Estado Brasileiro e a livre exploração da terra e da mão de obra de
terceiros. Por outro lado, aqueles que defendiam uma matriz tecnológica alternativa (ainda
não se falava em Agroecologia), aproximavam-se dos movimentos sociais do campo que
resistiam na luta pelo acesso à terra (reforma agrária), ao crédito agrícola e pela garantia dos
direitos trabalhistas nas relações de contratação de mão de obra.
1

Ao lado de outros/as estudantes de agronomia, como Anna Cecília Cortines, Angela Cordeiro, Carlos Eduardo
S. Leite (Caê), Claudio Brust, Ney Aleixo, Patrícia Milward, Rafael Ribeiro e Patrícia Vaz.
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Já em meados da década de 1980, com o início do processo de redemocratização e a
volta dos exilados políticos, uma frutífera interação aconteceu (certamente, não a única, mas
aquela que aqui convêm destacar). Trata-se do retorno de dois economistas, Jean Marc von
der Weid e Sílvio Gomes de Almeida, que passaram boa parte do exílio na França, onde
interagiram não apenas com um modelo de agricultura de base familiar e próximo aos
princípios ecológicos, mas também com a cooperação internacional entre organizações da
sociedade civil, quase sempre ligadas às Igrejas.
De volta ao Brasil, estes dois economistas foram acolhidos pela Federação de Órgãos
para Assistência Social e Educacional (FASE) e começaram a estruturar2 o que veio a ser
conhecido com Rede Projeto Tecnologias Alternativas (Rede PTA), uma rede de
Organizações não Governamentais (ONGs) de atuação marcante até o início dos anos 2000 e
que veio a se tornar uma das bases estruturantes do movimento agroecológico brasileiro e da
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA)3, esta em plena atuação no cenário político
contemporâneo.
Para deflagrar o processo de estruturação da Rede PTA, em meados dos anos 80, os
dois economistas citados e uma pequena equipe formada com Felícia de Morais Soares e
Lourdes Grzybowski foram buscar apoio e construir parcerias com os movimentos sociais do
campo e o emergente movimento de agricultura alternativa que se estruturava a partir da ação
de profissionais e estudantes das Ciências Agrárias4. Por razões de natureza técnica, política e
ideológica, aproximaram-se daqueles que lutavam por uma matriz tecnológica alternativa,
mas também, por mudanças estruturais no campo, como a reforma agrária, o acesso ao crédito
agrícola e a garantia dos direitos trabalhistas.

2

Esta história está registrada em alguns escritos, dentre os quais destacamos o texto de Jean Marc von der Weid
intitulado “30 anos (e um pouco mais)... de história da AS-PTA” (no prelo) e o texto de Paulo Petersen e Sílvio
Gomes de Almeida intitulado “Rincões Transformadores: trajetória e desafios do movimento agroecológico
brasileiro – uma perspectiva a partir da Rede PTA” (versão provisória). A história e trajetória da AS-PTA foi
objeto da tese de doutorado de Marcelo Miná Dias (2004) e a Rede PTA, da tese de Nilsa Luzzi (2007). A Rede
PTA também será objeto do capítulo 4 do presente trabalho.
3
A Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) reúne movimentos, redes e organizações engajadas em
experiências concretas de promoção da agroecologia, de fortalecimento da produção familiar e de construção de
alternativas sustentáveis de desenvolvimento rural (www.agroecologia.org.br). A ANA foi objeto da dissertação
de mestrado de Ligia Scarpa Bensadon (2016) e será objeto de análise do capítulo 5 do presente trabalho.
4
Durante a década de 1980 foram realizados quatro Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAAs)
nos anos de: 1981 (Curitiba/PR), 1984 (Petrópolis/RJ) e 1987 (Cuiabá/MT) e Porto Alegre (1989). Estes eventos
foram estruturadores do movimento de Agricultura Alternativa, base o movimento agroecológico brasileiro e
serão objeto do capítulo 4 do presente trabalho.
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Este foi o berço de minha atuação profissional que se iniciou aos 21 anos de idade, e
foi também o caminho de minha migração para o nordeste brasileiro numa época em que,
diferentemente de hoje, a região “só exportava gente”5.
A atuação da Rede PTA nos estados pautava-se em duas estratégias básicas: a
constituição de uma Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas envolvendo todos
aqueles (agricultores/as, técnicos/as, pesquisadores/as, estudantes, gestores/as, etc.) que
manifestassem interesse e disposição para a promoção de alternativas relacionadas à produção
no campo; e, em alguns estados, os Centros de Tecnologia Alternativa (CTAs) que tinham por
objetivo desenvolver tecnologias adaptadas à realidade dos “pequenos agricultores” (não se
falava ainda em “agricultura familiar”).
Estas estratégias eram desenvolvidas, no dia-a-dia, por diversas ações de mobilização
e capacitação, a exemplo de encontros de troca de experiências, cursos de formação,
elaboração de materiais didáticos, jornais, programas de rádio, dentre outros. E aconteciam
sempre em parceria com organizações sociais do campo, a exemplo dos Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais (STR), Associações Comunitárias, Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs), dentre outros considerados parceiros, desde o planejamento até a avaliação e o
replanejamento das ações. Em muitos casos, essas organizações sociais do campo passaram a
constituir o corpo de associados e a própria direção das ONGs que vieram a formar a Rede
PTA.
Tudo acontecia com um elevado grau de autonomia criativa6, desde a formulação dos
objetivos à realização das ações, em um processo sistemático e coletivo de reflexão, avaliação
e replanejamento (correção de rumos) típico de iniciativas inovadoras (não havia um caminho
já trilhado; tudo estava por ser construído), com forte compromisso social. Vivenciávamos o
trabalho quase em “tempo integral”, pois ele era a expressão de nossos ideais, materializados
em uma possibilidade concreta de atuação profissional, social e politicamente comprometida.
Posicionávamo-nos “ao lado” dos movimentos sociais do campo e nos sentíamos parceiros/as
construtores de “um outro” modelo de desenvolvimento para o nosso país.

5

Expressão utilizada pelo responsável por um posto fiscal na entrada da cidade de Tacima (PB) quando, em
1990, a equipe do Projeto Brejo, ligada à Diocese de Guarabira, a qual eu tive a honra e o prazer de integrar,
realizava um diagnóstico do município a fim de elaborar, em parceria com o STR desta cidade, um Plano de
Ação Sindical. Pela força das palavras, a expressão nunca se apagou de minha memória.
6
Esta autonomia incluía a dimensão financeira. Naquele contexto, os recursos financeiros que custeavam as
atividades advinham quase que exclusivamente da cooperação internacional através de entidades ligadas às
Igrejas. A parceria extrapolava o apoio financeiro, contemplando acompanhamentos sistemáticos, desde o
planejamento até a execução das ações, o que favorecia o entendimento quanto às possíveis necessidades de
redirecionamento do previsto, inclusive, financeiramente.
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O cotidiano desta atuação acontecia quase sempre nos STRs, nas Associações
Comunitárias e nas CEBs e foi ali, nos bancos da Igreja Católica e dos STRs, que eu fui
entrando em contato com aquilo que se chamava “Educação Popular”. Particularmente, no
estado da Paraíba, onde estive pessoal e profissionalmente vinculada a uma ação em âmbito
microrregional (o Brejo Paraibano), área de atuação da Diocese de Guarabira (PB), através do
Serviço de Educação Popular (SEDUP)7, à época, um serviço vinculado a esta Diocese, cujo
bispo era o saudoso e recém falecido, Dom Marcelo Pinto Carvalheira.
Durante a primeira década de meu exercício profissional (1986 a 1996), a Rede PTA
(não apenas no nordeste, mas também em Minas Gerais8) se constituiu em um intenso
universo de atuação, vivência e aprendizagem. Dentre toda a riqueza de experiências, de
debates e de temas tratados, uma dimensão desta atuação desde cedo chamou a minha
atenção, o que fez dela minha área de interesse privilegiado. Em síntese, posso explicitá-la
dizendo que fui me interessando mais pelos “processos” do que pelos “produtos”. Isso
significa dizer que, embora reconhecendo a importância das tecnologias alternativas em si,
meu interesse dirigiu-se especialmente aos processos de construção coletiva (de
conhecimento e/ou de ações) que se encontravam inerentes àquela prática desenvolvida no
âmbito da Rede PTA.
Fato é que muito rapidamente destacou-se para mim a dimensão educativa presente
naquele processo, despertando o interesse e a necessidade de aprofundar a reflexão sobre ela.
Foi isso o que busquei realizar através do mestrado (concluído em 2000), ao analisar uma
metodologia de diagnóstico e planejamento participativos9, amplamente utilizada por diversas
organizações da Rede PTA, chamada Diagnóstico Rural Participativo (DRP).
Em síntese, a pesquisa constituiu em uma análise comparativa entre a teoria do
conhecimento e a filosofia de educação de Paulo Freire e o DRP. Para tanto, o estudo tomou
como referência a proposição de Moacir Gadotti (1996), para quem uma das possibilidades de
leitura do pensamento de Paulo Freire conduz à compreensão de que o processo educativo se
desenvolve em torno de três momentos, dialética e interdisciplinarmente entrelaçados: a
investigação temática, a tematização e a problematização. Foi a partir desta “chave de
7

No ano de 1993, esta iniciativa ganha autonomia e personalidade jurídica transformando-se em uma associação
sem fins lucrativos denominada Associação SEDUP.
8
Durante este período, tive a oportunidade de fazer parte das seguintes entidades vinculadas à Rede PTA: Centro
de Pesquisa e Assessoria ESPLAR, em Fortaleza (CE); Centro Josué de Castro, em Recife (PE) e Centro de
Tecnologias da Zona da Mata (CTA-ZM), em Viçosa (MG).
9
Trata-se do Diagnóstico Rural Participativo (DRP), uma metodologia de pesquisa utilizada como estruturadora
de ações coletivas, o que a caracteriza como uma pesquisa-ação. O DRP passou a ser utilizado pela Rede PTA a
partir de meados da década de 1990, dando origem a outra metodologia, bastante semelhante, chamada DRPA –
Diagnóstico Rápido Participativo de Agroecossistemas.
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leitura” que a pesquisa se destinou a analisar potencialidades e limitações do DRP em
processos de desenvolvimento local10. As análises e conclusões evidenciaram as
características de pesquisa-ação presentes no DRP, bem como suas especificidades frente a
outras abordagens de pesquisa-ação.
Ainda durante o mestrado e durante a década seguinte, passei a atuar como consultora
autônoma na área de Desenvolvimento Rural, assessorando diversos processos de diagnóstico,
planejamento e monitoramento participativos, fundamentados pela abordagem do DRP.
Prosseguindo na mesma busca (embora em outras “trincheiras”), os processos continuavam a
ser o cotidiano da minha atuação profissional e de minhas inquietações intelectuais.
Foram mais 10 anos de muita aprendizagem e, especialmente, de uma rica e instigante
vivência de “ampliação do olhar”, propiciada pela oportunidade de estabelecer contato com
uma expressiva diversidade de iniciativas11 voltadas à construção de um modelo de
desenvolvimento fundamentado no fortalecimento da agricultura familiar e referenciado pelos
princípios da Agroecologia. Embora os contextos e territórios fossem diferenciados, minha
atuação como consultora manteve como seu objeto, a mediação de processos participativos de
diagnóstico, planejamento e monitoramento de ações coletivas, enquanto mediadora e/ou
formadora de mediadores/as.
Conforme é possível constatar por este breve relato, os processos educativos não
surgem, para mim, como parte integrante de um sistema de ensino, através do qual o Estado
deveria garantir, a todos e com qualidade, o direito fundamental à educação (embora eu
evidentemente, o apoie, o defenda e hoje, como professora universitária12, atue na consecução
desse direito) e sim, como elementos constituintes de uma prática social em busca de um
projeto alternativo de desenvolvimento rural, hoje identificado como “agroecológico”13.

10

Para mais detalhes, ver FARIA (2000)
Neste período realizei consultorias, em diversos estados brasileiros, junto à organizações da sociedade civil, à
organizações vinculadas à cooperação internacional, mas também, à instituições públicas, a exemplo da
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), de algumas Universidades Federais, além de ações
de apoio à estruturação de políticas públicas junto à Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA).
12
Em outubro de 2008 ingressei nos quadros da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) como
professora da área de “Métodos e Práticas de Ensino”, do Departamento de Educação desta Universidade.
Atualmente afastada para cursar o Doutorado, lecionei até o ano de 2013 nos cursos de Licenciatura em Ciências
Agrícolas e Licenciatura em Pedagogia (disciplina de Educação do Campo).
13
Durante o ano de 2015, o Governo Brasileiro, por meio da Secretaria Geral da Presidência da República
desenvolveu o Programa Dialoga Brasil destinado a fortalecer a participação social. O programa contemplou
espaços de participação presencial e uma plataforma digital (http://www.secretariadegoverno.gov.br/menu-derelevancia/dialoga-brasil) para recepção de propostas da população. Os movimentos sociais do campo
articularam-se e conseguiram uma edição especial do programa, com a realização, em setembro de 2015 do
Seminário “Dialoga Brasil Agroecológico”, “com o objetivo de promover o diálogo entre o governo federal e a
11
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Durante este percurso, se fortaleceu em mim uma percepção da qual nasce a presente
tese: a de que existe um vínculo orgânico entre a construção da Agroecologia no Brasil e
a Educação Popular. Dela decorrem as seguintes questões: como a concepção de Educação
Popular e as práticas sociais por ela alimentadas contribuíram para a construção do
movimento agroecológico brasileiro? Quais foram os percursos, os movimentos, as
contradições vivenciadas? O quê eles revelam para o movimento agroecológico e outros
movimentos sociais? Que novos elementos são trazidos à reflexão sobre Educação Popular?
Essas são as questões que traduzem, de forma inicial, o foco de interesse desta investigação,
pois, conforme nos ensina Paulo Freire, “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta,
que me insere na busca, não aprendo... nem, ensino” (2011, p.83).
Problemática enfrentada
A Agroecologia é, na atualidade, objeto de intensas disputas. Disputas no campo
político, naquilo que tange principalmente ao direcionamento das políticas públicas para a
agricultura familiar e/ou para a agricultura empresarial; disputas no campo econômico, no que
se refere especialmente à ocupação de espaço no mercado de produtos agroecológicos (e/ou
orgânicos), em franca expansão no Brasil; além de disputas no campo conceitual.
A temática e as problemáticas a associadas à Agroecologia têm despertado o interesse
de inúmeros setores da sociedade e gerado intensos e diferenciados debates. São diversas as
perspectivas adotadas, desde aquelas que se debruçam sobre a fundamentação científica da
Agroecologia, àquelas que refletem acerca do seu papel político na construção de uma nova
sociedade. Toda essa diversidade de perspectivas ecoa diretamente no campo conceitual,
sendo recorrentes as reflexões e os debates em torno do que é (e do que não é)
“Agroecologia”.
Dentre as diversas possíveis definições para o conceito, optamos por adotar aqui
aquela que marcou época no processo histórico de construção da Agroecologia no Brasil.
Trata-se da conceituação presente no livro, publicado em 1987, intitulado “Agroecology: The
Scientific Basis of Alternative Agriculture”, de autoria do engenheiro agrônomo norteamericano, Miguel Altieri. A opção por tomar este material como referência se justifica em
função do papel de destaque que Altieri, e esta obra em particular, assumem dentro da
constituição do movimento agroecológico brasileiro.
Conforme atesta Eduardo Ehlers,
sociedade civil na elaboração do 2º Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), período
2016-2019” (http://www.participa.br/portal/blog/seminario-dialoga-brasil-agroecologico).
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Em meados dos anos 80, a agroecologia tem como principal expoente o
pesquisador Miguel Altieri, que estudou sistemas de produção tradicionais e
indígenas, principalmente em países da América Latina. Altieri propõe o
desenvolvimento de técnicas que conciliem a atividade agrícola e a
manutenção das características naturais e ecológicas do ambiente, sem
desprezar os componentes sociais e econômicos (EHLERS, 1996, p.77)

A referida obra foi amplamente difundida a partir da tradução14 e edição realizadas, no
ano de 1989, pelo Projeto Tecnologias Alternativas (PTA)15, vinculado à FASE. Na referida
obra, Altieri apresenta como definição de Agroecologia, uma formulação elaborada por sua
colega, a pesquisadora Susanna B. Hecht, autora do primeiro capítulo, intitulado “A Evolução
do Pensamento Agroecológico”. Segundo a pesquisadora,
O termo agroecologia pode significar muitas coisas. Superficialmente
definida, a agroecologia geralmente incorpora ideias mais ambientais e de
sentimento social acerca da agricultura, focando não somente a produção,
mas também a sustentabilidade ecológica do sistema de produção. Este pode
ser chamado o uso “normativo” ou “prescritivo” do termo agroecologia,
porque implica um número de fatores sobre sociedade e produção que estão
além dos limites do campo da agricultura. Mais estritamente, agroecologia se
refere ao estudo de fenômenos puramente ecológicos que ocorrem no campo
dos cultivos, tais como relação predador/predado, ou competição
cultivos/invasoras (HECHT, 1989, p.28).

A definição, elaborada há três décadas, já apontava para uma conceituação que
extrapolava a dimensão estritamente “ecológica”, presente em sua denominação. Aspectos
sociais, econômicos e políticos fizeram (e fazem) parte das reflexões e das motivações
presentes na construção da Agroecologia, desde a sua origem. Isso fica claro no pensamento
de Miguel Altieri que conclui seu livro da seguinte forma:
É inconcebível promover mudanças ecológicas no setor agrícola sem a
defesa de mudanças comparáveis nas outras áreas correlacionadas da
sociedade. O fator final necessário a uma agricultura ecológica é um ser
humano desenvolvido e consciente, com atitudes de coexistência e não de
exploração para com a natureza (ALTIERI, 1989, p.211).

Três décadas se passaram. A Agroecologia se expandiu no Brasil e no mundo. O
debate conceitual não apenas permanece vivo, como igualmente, complexificou-se. Sem
14

A versão original foi publicada em 1987, nos Estados Unidos da América, pela Westview Press e no Reino
Unido, pela IntermediateTechnology Publications. Esta tradução para o português ficou a cargo da também
engenheira agrônoma, Patrícia Vaz, uma das fundadoras do GAE/UFRRJ.
15
Conforme será abordado no capítulo 4 da presente tese, a partir de meados da década de 1980, o PTA/FASE
foi palco de importantes dinâmicas de interação constituintes do movimento agroecológico brasileiro.
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pretender uma definição conclusiva, mas necessitando de um referencial que nos permita
prosseguir em nossas reflexões, recorremos a uma definição abrangente e ao mesmo tempo,
sucinta e atual. Ela vem de Victor Manuel Toledo16 que em recente entrevista concedida à
Diana Quiroz e publicada pela Revista Agriculturas17 sintetizou18 a Agroecologia como: uma
ciência, uma prática e um movimento social.
Uma ciência porque produz conhecimento científico, no senso estrito do conceito, mas
também porque “[...] representa um salto epistemológico e metodológico que propicia novas
maneiras de fazer ciência. Ou seja, a Agroecologia já construiu um novo paradigma científico.
É uma ciência política e socialmente comprometida” (QUIROZ, 2016, p.43).
É uma prática porque as inovações tecnológicas (que a constituem enquanto ciência)
não resultam apenas das conquistas dos centros de pesquisa acadêmica, mas também da
prática dos/as agricultores/as. “A inovação tecnológica na Agroecologia resulta tanto do
conhecimento tradicional camponês quanto do conhecimento acadêmico” (Ibidem)
É um movimento social porque reúne, em sua construção, um conjunto de sujeitos
sociais que se articulam em torno de um campo de ideias comuns, como é possível perceber
através dos “[...] congressos e encontros de Agroecologia que, basicamente, consistem em
oportunidades para a reunião de acadêmicos, gestores públicos e representantes de
organizações de agricultores e movimentos sociais” (QUIROZ, 2016, p.43).
É necessário que as três dimensões, destacadas pelo autor, sejam percebidas em
interconexão e não, de forma isolada. A Agroecologia, segundo pensamento exposto por
Toledo é, portanto, ao mesmo tempo, ciência, prática e movimento social.
No caso da presente pesquisa, que tem como foco de investigação os vínculos entre
este fenômeno social – a Agroecologia – e uma concepção de educação que se plasma em
torno de práticas sociais – a Educação Popular – parece-nos adequado abordar a Agroecologia
a partir de sua dimensão de movimento social. Esta opção se fundamenta no entendimento de
que, se há vínculos entre Agroecologia e Educação Popular, conforme supomos, estes
vínculos foram sendo construído ao longo dos processos sociais de interação entre sujeitos
sociais que se colocaram “em movimento” na construção daquilo que hoje é identificado
como movimento agroecológico brasileiro.
16

Victor Manuel Toledo é pesquisador e etnoecólogo da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).
A Revista Agriculturas tem como objetivo dar visibilidade a iniciativas de promoção da agroecologia
desenvolvidas por famílias e organizações camponesas no Brasil e em outros países, sobretudo da América
Latina (http://aspta.org.br/revista-agriculturas/sobre-a-revista/). É classificada como B4 no Qualis (vide
Plataforma Sucupira). A revista integra a Rede Agriculturas, com membros no Brasil, na China, na Índia, no
Quênia, em Honduras, no Peru e no Senegal (http://www.agriculturesnetwork.org/).
18
Para tanto, Toledo apoia-se na elaboração desenvolvida pelo francês Alexander Wetzel.
17
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Em texto escrito no ano de 2006, intitulado “Rincões Transformadores: trajetória e
desafios do movimento agroecológico brasileiro”, Paulo Petersen e Sílvio Gomes de Almeida
definem o movimento agroecológico brasileiro como
[...] um movimento de expressão nacional que articula em redes os processos
sociais locais/regionais autônomos voltados para a inovação agroecológica.
Essas redes permitem a interação de diferentes tipos de organização de base
e movimentos de massa dos produtores familiares atuantes desde o nível
local até o nacional. Vinculam também um importante segmento da
sociedade civil no campo que atua na assessoria a organizações de
produtores familiares (ONGs, organizações vinculadas a Igrejas etc.).
Finalmente, associa um crescente número de profissionais de instituições
oficiais que atuam na área do desenvolvimento rural (pesquisa, extensão,
crédito, fomento, etc.) (PETERSEN & ALMEIDA, 2006, p.06).

Na atualidade, este conjunto amplo e diverso que constitui o movimento agroecológico
brasileiro articula-se em torno da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA)19, criada no
ano de 2002. Segundo seu site, a ANA:
[...] é um espaço de articulação e convergência entre movimentos, redes e
organizações da sociedade civil brasileira engajadas em experiências
concretas de promoção da agroecologia, de fortalecimento da produção
familiar e de construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento
rural. Atualmente a ANA articula vinte e três redes estaduais e regionais, que
reúnem centenas de grupos, associações e organizações não governamentais
em todo o país, além de quinze movimentos sociais de abrangência nacional
(texto atualizado em novembro de 2015) 20

A opção assumida pela presente pesquisa, ao tomar como foco de investigação um
objeto relacional, ou seja, os vínculos entre Agroecologia e Educação Popular não apenas nos
leva a abordar a Agroecologia como um movimento social, mas também nos impõe uma
abordagem da Educação Popular “[...] como um movimento de educação ou, se quisermos,
como a educação em estado de movimento” (BRANDÃO, 1984, p.08), ou seja, em um
permanente processo de construção.
Conforme alerta Ivandro da Costa Sales, a Educação Popular não pode ser
compreendida como algo consubstanciado, fixo, inerte, pronto e acabado e sim, como “[...]
uma perspectiva e um modo de atuar” (SALES, 2010, p.57) que visa “[..] a produção de uma
cultura ou de um modo de sentir/pensar/querer/se expressar/agir mais profundo e coerente”
(Ibidem, p.61). Esta busca, realizada por diversos sujeitos sociais, em diferenciados
19
20

A ANA será objeto do capítulo 5 desta tese.
Para mais informações, consultar http://www.agroecologia.org.br/
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tempos/espaços, estará sempre orientada por uma concepção de sociedade e de sujeito que se
deseja formar como seu concidadão.
Portanto, se há vínculos entre Agroecologia e Educação Popular, estes se constituíram
a partir e através de interações entre perspectivas e modos de atuar dos diversos sujeitos
sociais envolvidos nesta construção que é social, política e histórica. Portanto, para que seja
possível abordar tais vínculos, necessário se faz assumirmos, neste trabalho, a Educação
Popular também como um movimento social. Um movimento que germinou na América
Latina, no início da década de 1960, conforme apontado por Carlos Rodrigues Brandão:
Nos primeiros anos da década de 60 ela [a Educação Popular] não apareceu
como um desdobramento simples de teorias e métodos de uma educação de
adultos antecedente, mas como a experiência da possibilidade de sua
subversão. Como uma sucessão de movimentos de diferentes tipos de
educadores em favor de tornar a educação algo absolutamente diverso
daquilo que ela sempre fora. Ao invés de pensá-la como um tipo de atividade
profissional competente, destinada a um tipo de ensino compensatório a
sujeitos pobres e defasados, ela pretendeu ser uma espécie de re-totalização
de todo o sentido da educação, desde um ponto de vista não apenas
estrategicamente popular, mas historicamente situado como um serviço
pedagógico a projetos políticos das classes populares (BRANDÃO, 1984,
p.08,09)21

Foi neste contexto que Paulo Freire, reconhecido integrante destes “movimentos de
diferentes tipos de educadores” formulou, originalmente, suas ideias e propostas acerca da
educação. E ele o fez, inicialmente, através de tese apresentada em concurso para professor de
História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes de Pernambuco intitulada
“Educação e Atualidade Brasileira”, defendida no ano de 1959 e publicada apenas em 2001,
já após sua morte, em 1997.
Influenciado por um contexto no qual o desenvolvimento brasileiro estava em franco
debate22, Paulo Freire formula as bases de uma “educação para o desenvolvimento e para a
democracia” (expressão reiteradamente empregada em sua tese), associando uma proposta
pedagógica a um projeto político (de desenvolvimento). Por esta razão, conforme explicitado
mais adiante, a referida obra ganha interesse especial para a presente pesquisa, que conforme
já anunciado, tomou como objeto de investigação as inter-relações entre uma proposta de
desenvolvimento (a Agroecologia) e uma concepção de educação (a Educação Popular), com

21
22

Grifos nossos
Conforme será discutido no capítulo 1 desta tese
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objetivo geral de “demonstrar e analisar a existência de vínculos político-pedagógicos entre a
Agroecologia e a Educação Popular”.
Recentes pesquisas acadêmicas23 atestam a relação entre o movimento agroecológico
brasileiro e a atuação das CEBs e de outros movimentos sociais no campo brasileiro,
tangenciando a influência da Educação Popular nestes processos. Entretanto, estas pesquisas
não se propõem ao aprofundamento acerca dos aspectos político-pedagógicos das práticas
sociais que vão constituindo tal movimento. A possibilidade de realização de uma pesquisa,
com o aporte de um programa de pós-graduação em Educação e particularmente, de sua
tradicional Linha de Pesquisa em Educação Popular constitui-se, portanto, numa oportunidade
ímpar para o estudo acerca da dimensão político-pedagógica do processo de constituição do
movimento agroecológico brasileiro, revelando os (supostos) vínculos entre Agroecologia e
Educação Popular. Foi a isso que me intencionei ao candidatar-me à seleção no Programa de
Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba.
Delineamento do caminho da pesquisa
A pesquisa aqui apresentada situa-se no amplo campo de debates sobre o papel da
educação nos processos de desenvolvimento. Cabe desde já pontuar que o enfoque de
desenvolvimento adotado se refere ao desenvolvimento das forças produtivas nas suas
múltiplas dimensões, ou seja, enquanto um complexo processo econômico, social, político e
cultural. Neste mesmo sentido, nosso enfoque sobre a educação também não se restringe aos
aspectos relacionados aos sistemas de ensino e sim, à educação enquanto processo humano e
cultural, presente nos múltiplos tempos/espaços nos quais os conhecimentos são produzidos e
compartilhados.
Como corolário desses enfoques, demarcamos o debate sobre o papel da educação nos
processos de desenvolvimento como “realidades em movimento” (ALPÍZAR, 2001, p.29), ou
seja, como um campo de disputas entre diferentes concepções de mundo, de desenvolvimento,
de educação e, particularmente, da inter-relação entre desenvolvimento e educação. Trata-se
de um debate histórico e recorrente, especialmente nos momentos de explicitação de crises
estruturais do modelo de desenvolvimento capitalista, como o que vivenciamos nestas
primeiras décadas do século XXI.
Conforme será abordado no capítulo 1, o debate sobre desenvolvimento e educação
ganha força no período pós II Guerra Mundial, quando o mundo se divide entre dois polos
23
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ideológicos que tomaram para si, de forma imperativa, a tarefa de difundir a sua ideologia e
conquistar “adeptos”. Por seu potencial econômico e sua localização estratégica, a América
Latina desperta atenção especial de forma que
Durante los años cincuenta, y a comienzos del decenio siguiente, el
“desarrollo” y la “educación” se fueron perfilando en América Latina como
construcciones ideológicas, modelos o mitos que se proponían explicar los
procesos reales de reproducción, crecimiento y cambio estructural en la
sociedad, y mostrar cómo acelerarlos, manejarlos o utilizarlos (WOLFE,
1983, p. 155).

De acordo com Marshall Wolfe (1983) neste artigo publicado na Revista da Comissão
Econômica para a América Latina (CEPAL), os debates sobre desenvolvimento e educação na
América Latina não pretendiam apenas explicar os processos sociais, mas traziam em si um
explícito caráter propositivo e até normativo, no sentido de um “dever ser”, traduzidos em
modelos e/ou mitos24. Esse é um aspecto fundamental para compreendermos os sentidos e os
significados dos debates sobre o papel da educação nos processos de desenvolvimento: eles
estão carregados de ideologia.
Em sintonia com o panorama latino-americano apontado acima, o Brasil dos anos
1950 também se torna cenário de um intenso debate sobre os rumos do desenvolvimento
brasileiro. Naquele contexto, uma instituição se destacou na dinamização dos debates e na
construção de uma “ideologia do desenvolvimento brasileiro” (aprofundada no capítulo 1).
Trata-se do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), com sede no Rio de Janeiro.
As ideias discutidas no âmbito do ISEB influenciaram o pensamento de Paulo Freire,
conforme é possível depreender de sua própria tese (objeto a ser tratado no capítulo 1) e de
suas próprias reflexões expressas em “Educação como prática da liberdade”, transcritas a
seguir:
Até o ISEB, a consciência dos intelectuais brasileiros ou da grande maioria
daqueles que pensavam e escreviam dentro do Brasil tinha como ponto de
referência tanto para o seu pensar como para a própria avaliação do seu
pensar a realidade do Brasil como um objeto do pensar europeu e depois
norte-americano. Pensar o Brasil, de modo geral, era pensar sobre o
Brasil, de um ponto de vista não-brasileiro. (...) O ISEB, que refletia o
clima de desalienação característico da fase de trânsito, era a negação desta
negação, exercida em nome da necessidade de pensar o Brasil como
realidade própria, como problema principal, como projeto. Pensar o Brasil
24
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como sujeito era assumir a realidade do Brasil como efetivamente era. Era
identificar-se com o Brasil como Brasil. A força do pensamento do ISEB
tem origem nesta identificação, nesta integração. Integração com a realidade
nacional, agora valorizada, porque descoberta e porque descoberta, capaz de
fecundar, de forma surpreendente, a criação do intelectual que se põe a
serviço da cultural nacional. (...) Não foi por acaso que o ISEB, não sendo
uma universidade, falou e foi escutado por toda uma geração
universitária e não sendo um organismo de classe, fazia conferências em
sindicatos (FREIRE, 1982, p.98,99)25.

A partir destas constatações, depreendemos uma hipótese metodológica que veio
orientar a pesquisa e a linha argumentativa desta tese. Podemos deduzi-la do seguinte
raciocínio: se há uma relação intrínseca (e ideológica) entre educação e desenvolvimento; se
as formulações freireanas para a educação dialogaram inicialmente com as formulações
isebianas a respeito do desenvolvimento brasileiro, então, é possível supor que esteja
vinculado à formulação freireana para a embrionária Educação Popular, um esboço de projeto
de desenvolvimento.
Compreender teoricamente esta vinculação, do ponto de vista político-pedagógico foi
o nosso primeiro movimento de pesquisa. Seus resultados compõem o primeiro capítulo desta
tese, intitulado “O Projeto de Desenvolvimento da Educação Popular”. Com ele objetivamos
construir uma “chave de leitura” capaz de orientar a busca da existência (ou não) e das formas
de expressão dos (até então, supostos) vínculos entre um projeto de desenvolvimento que se
fundamenta na Agroecologia, e a Educação Popular.
A partir de então, inauguramos uma fase de pesquisa exploratória através da imersão
em uma experiência de formação de técnicos em Agroecologia26 realizada por uma ONG com
quase 3 (três) décadas de existência e de atuação na construção da Agroecologia no Brasil.
Trata-se do Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), com sede nos municípios de Glória
do Goitá (PE) e Ibimirim (PE). A escolha desta experiência para realização da fase inicial
desta pesquisa se deve ao seu destacado papel na construção do movimento agroecológico
brasileiro e a sua explícita adesão à Educação Popular como orientadora de sua atuação.
Conheço o trabalho do SERTA desde o tempo em que atuei na Rede PTA, em
Pernambuco, no final da década de 1980 e dele me reaproximei ao assumir a atividade
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Grifos nossos
Trata-se do Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia, regulamentado através da resolução CNE/CEB
nº 04/99 e viabilizado financeiramente através de parceria com o Governo do Estado de Pernambuco a partir do
ano de 2012. No entanto, desde o ano de 2000, o SERTA acumula uma larga experiência de formação técnica
em agroecologia através da realização do Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Local (ADL), no
âmbito da educação não formal. A entidade assume a Educação Popular como sua matriz político pedagógica e é
uma referência importante na formação em Agroecologia no Estado de Pernambuco e no Brasil, com
reconhecimento inclusive no plano internacional.
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docente, em outubro de 2008, na UFRPE. A partir de então, as parcerias foram se
estabelecendo, com a organização de visitas de estudantes e professores ao Campus de Glória
do Goitá, orientação de estágios curriculares junto ao SERTA, participação em momentos de
formação e eventos públicos promovidos pela entidade, além da regular atuação conjunta no
âmbito do Comitê Pernambucano de Educação do Campo. Progressivamente fui me tornando
uma colaboradora27 da entidade, o que criou condições e possibilidades para que esta fase
exploratória da presente pesquisa fosse ali realizada.
Durante 4 (quatro) meses, entre maio e agosto de 2015, acompanhei diversas
atividades com vistas a “aproximar o meu olhar” às dimensões através das quais supostamente
se expressariam os vínculos entre a Agroecologia e a Educação Popular. Ao passo em que se
estruturavam as bases teóricas para realização da presente pesquisa (especialmente, o capítulo
1), este conjunto de ações se constituiu no início de um processo de observação participante,
cujo objetivo foi perceber o contexto (espaço de relações) e identificar, a partir do empírico,
como e onde se davam os (supostos) vínculos político-pedagógicos entre a Agroecologia e a
Educação Popular.
Segundo a perspectiva de Brandão, “[...] o trabalho de campo é uma vivência (grifo
nosso), ou seja, um estabelecimento de uma relação produtora de conhecimento” (2007, p.12).
Para ele, o convívio estabelecido permite ao pesquisador se colocar no ponto de vista de se
perguntar “o que é que explica aquilo que envolve mais diretamente o que eu quero
perguntar?” (2007, p.14). Este foi o sentido desta fase exploratória da presente pesquisa.
A mesma perspectiva vivencial e processual acerca da pesquisa, apontada por
Brandão, pode ser encontrada no pensamento de Conceição Paludo para quem "[...] a lógica
investigativa é inicialmente caótica, requer e vai ganhando coerência na medida em que o
pesquisador apreende - mergulha - no objeto e consegue ir dando densidade analítica e
coerência argumentativa na busca de sua compreensão e explicitação" (2001, p.17). Conforme
foi se tornando cada vez mais claro para mim, uma tese nasce de uma percepção e se afirma
por uma argumentação. O caminho metodológico é o que qualifica a percepção (confirmandoa ou não) e fundamenta a argumentação. No entanto, este não é um caminho linear, posto ser
traçado efetivamente, no caminhar.
Inicialmente, nossa proposta era realizar o estudo dos vínculos político-pedagógicos
entre Agroecologia e Educação Popular, a partir da experiência do SERTA. Entretanto, após a
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do “I Prêmio Excelência SERTA: reconhecimento e mérito”, oferecida naquele ano a 23 (vinte e três)
parceiros/as.

28

fase de qualificação de tese, realizada em março de 2016, a perspectiva adotada no primeiro
capítulo (aqui já comentada) sugeriu a possibilidade e a pertinência de ampliação do escopo
da pesquisa para o movimento agroecológico brasileiro como um todo. Este foi um momento
importante para que a pesquisa assumisse um caráter historiográfico, fundamentado em vasta
análise documental, realização de entrevistas e levantamento bibliográfico.
Consequentemente, uma nova fase de pesquisa de campo se impôs com o objetivo de
analisar se (e como) esses vínculos foram se constituindo ao longo do processo histórico de
constituição do movimento agroecológico brasileiro. Para tanto, recorremos a fontes primárias
através da consulta a documentos históricos e da realização de entrevistas com pessoas28
envolvidas direta ou indiretamente no processo de constituição do movimento agroecológico
brasileiro. Além destas fontes primárias (citadas na bibliografia), foram utilizadas fontes
secundárias, através da consulta a pesquisas acadêmicas sobre o movimento agroecológico
brasileiro29, além de vasta bibliografia sobre temáticas relacionadas ao objeto de investigação.
As entrevistas foram realizadas de forma semiestruturada e tiveram por objetivo
compreender, do ponto de vista de quem vivenciou o processo de constituição do movimento
agroecológico brasileiro, seus fatores constituintes, os sujeitos envolvidos, os enfrentamentos
vivenciados, as continuidades e descontinuidades do processo e, particularmente, a relação
deste processo com as práticas de Educação Popular da época. Através do contato com os/as
entrevistados/as foi possível acessar documentos históricos da maior relevância para as
reflexões aqui desenvolvidas.
Procuramos contemplar entre os(as) entrevistados(as), pessoas com inserção local e
outras, com inserção mais global (regional ou nacional), a fim de abarcar uma maior
diversidade de enfoques. As entrevistas foram conduzidas com o auxílio de um quadro
motivador, com elementos visuais, imagéticos e de síntese discursiva. A figura previamente
elaborada e apresentada a seguir, buscava expor visualmente a problemática enfrentada pela
pesquisa, permitindo que cada entrevistado/a conduzisse seu raciocínio de forma livre. Ao
longo da entrevista, coube à pesquisadora inserir questões relacionadas à inserção específica
de cada entrevistado/a no processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro.
Tal procedimento demandou um levantamento prévio do perfil de cada entrevistado/a, o que
foi realizado através de buscas na rede mundial de computadores (internet).
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Foram realizadas 10 (dez) entrevistas.
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Figura 1: Quadro motivador, com elementos visuais, imagéticos e de síntese discursiva.

O quadro acima apresentado foi impresso em papel duro e disponibilizado a cada um
dos/as entrevistados/as. Após uma breve exposição acerca dos objetivos e do objeto da
pesquisa, o mesmo passava a ser utilizado como mediador da entrevista, cumprindo a função
de clarear e orientar as reflexões. A ele, tanto a entrevistadora quanto os/as entrevistados/as
recorriam regularmente, a fim de localizar fatos e eventos, apresentar questionamentos e/ou
aprofundar informações. O recurso mostrou-se de fácil aceitação pelos/as entrevistados/as,
favorecendo a recordação de fatos ocorridos há décadas. Quase todos/as manifestaram
interesse em manter consigo uma cópia do mesmo.
As análises oportunizadas pelas fontes primárias anteriormente mencionadas e
iluminadas pela bibliografia consultada moveram-se por um olhar contemporâneo no sentido
de buscar a compreensão dos vínculos político-pedagógicos e seus significados para o
desenvolvimento da Agroecologia e da Educação Popular. Não buscamos, portanto, emitir
juízo de valor acerca de um processo social que atravessa décadas e que tem profundas raízes
históricas, conforme buscaremos demonstrar nas páginas que se seguem.
A condução do presente texto segue uma demarcação histórica que vai da década de
1950 (pelos motivos expostos anteriormente e aprofundados no capítulo 1) até o início do
século XXI – momento em que se estrutura a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e
se torna socialmente mais visível, o movimento agroecológico brasileiro (este momento
histórico será objeto do capítulo 5).
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Através de uma descrição densa (GEERTZ, 2008) do processo de constituição do
movimento agroecológico brasileiro, objetivamos explicitar e interpretar a presença, os
sentidos e os significados da concepção de Educação Popular no processo de construção da
Agroecologia no Brasil. Para Geertz (2008), toda descrição “[...] é claramente um ato de
imaginação” (p.11), é uma leitura, uma interpretação inicialmente apreendida e seguidamente,
produzida. Fazê-la de forma densa30, ou seja, aprofundada, não a torna mais objetivamente
verdadeira. Será sempre uma leitura, uma interpretação em busca de estruturas significantes.
Aí está o seu valor: apresentar estruturas significantes.
Fundamentando-se em Max Weber, este autor compreende que “[...] o homem é um
animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu [...]”, constituindo assim, sua
cultura, cuja análise não se dá “[...] como uma ciência experimental, em busca de leis, mas
como uma ciência interpretativa, à procura do significado” (GEERTZ, 2008, p.04).
Em última instância foram significados, ou seja, estruturas significantes que buscamos
revelar e trazer ao debate através de uma descrição densa do processo de constituição do
movimento agroecológico brasileiro, interpretado à luz da “chave de leitura” construída a
partir do capítulo 1. Operacionalmente, procedemos esta descrição no sentido de evidenciar as
“ideias-força” que constituíram este movimento, a fim de propor interpretações a partir delas.
Segundo Vera Maria Ferrão Candau as ideias-força “[...] possuem um significativo potencial
provocativo. Convidam a ir além do estabelecido e a aprofundar em questões de sentido e
perspectivas de futuro” (2016, p.17).
Por não termos conhecimento de trabalhos anteriores que tomaram para si este mesmo
objeto relacional, ou seja, os vínculos entre Agroecologia e Educação Popular, a presente
pesquisa assume um viés exploratório e configura-se como uma síntese provisória, disposta a
abrir caminhos e a ser aprofundada através do diálogo com outros trabalhos que porventura
venham a ser desenvolvidos neste mesmo sentido.
As descrições, análises, interpretações e reflexões desenvolvidas ao longo desta
pesquisa encontram-se aqui apresentadas em torno de 5 capítulos. O capítulo 1, conforme já
anunciado, intitula-se “O Projeto de Desenvolvimento da Educação Popular”. Nele,
procuramos resgatar o cenário político do Brasil na década de 1950, palco de intensos debates
em torno de um “projeto de nação em construção”31, evidenciando os desafios a responder e
os sentidos apontados, pontuando sempre que possível, diferenças de visões, compreensões
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e/ou perspectivas. Em seguida, tomando como referência principal a já citada tese de Paulo
Freire, buscamos elencar as principais categorias de uma concepção de educação (popular)
concebida em estreita relação com aquele contexto e projeto de nação.
O capítulo 2, intitulado “A invisibilidade sócio-histórica do rural brasileiro: seus
condicionantes, conveniências e dissonâncias” destina-se a destacar o rural em meio aos
debates acerca do projeto de desenvolvimento brasileiro, ainda no contexto dos anos 1950.
Isso se faz necessário para que seja possível ao leitor ingressar na complexidade da dinâmica
do “rural brasileiro” e assim, compreender de forma mais aprofundada as questões que se
apresentam ao movimento agroecológico brasileiro, tendo em vista sua emersão ter se dado a
partir do contexto rural (embora hoje em dia, a ele não se limite).
Após esta “construção de cenário”, encontramo-nos em condições de focalizar mais
diretamente o processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro, sendo este
o objeto dos três capítulos seguintes. O primeiro deles, que se constitui no capítulo 3, intitulase “Das resistências às alternativas: espaços de germinação do movimento agroecológico
brasileiro”, o seguinte, ou seja, o capítulo 4 intitula-se “Da Agricultura Alternativa à
Agroecologia: dinâmicas de interação do movimento agroecológico brasileiro” e por fim, o
capítulo 5, cujo título é: “Da Pequena Produção à Agricultura Familiar: movimentos de
expansão do movimento agroecológico brasileiro”. Estes três capítulos seguem uma
cronologia do processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro e trazem fatos
marcantes de cada uma dessas fases. Em todos eles, procuramos, a partir de uma descrição
densa e problematizadora, evidenciar e refletir acerca dos aspectos político-pedagógicos ali
presentes e suas vinculações com a concepção de Educação Popular. As considerações finais
destinam-se à construção de uma síntese (provisória) dos elementos político-pedagógicos que
vinculam Agroecologia e Educação Popular.
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Capítulo 1
O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO POPULAR

Uma teoria da educação deverá surgir cuja
tarefa inicial será a de definir que tipo de
homem se deseja formar para promover o
desenvolvimento do País (Vieira Pinto, 1960,
p. 43)
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O primeiro capítulo deste texto assume como referência a ideia de que a Educação
Popular se constituiu através de um processo de formulação pedagógica inspirado por um
intenso debate teórico e político acerca dos processos de desenvolvimento das nações latinoamericanas e, em especial, do Brasil, nos anos 1950. Isto significa reconhecer e dar destaque à
intrínseca relação entre esta concepção de educação (popular) e um determinado projeto de
desenvolvimento a ela associado, o que nos permite, de forma reversa, deduzir que há um
projeto de desenvolvimento vinculado à Educação Popular. É esta a ideia também defendida
por Luiz Fernando Valente para quem “[...] a obra de Paulo Freire [...] se revela como um
modelo alternativo e radical de desenvolvimento, fundamentado na centralidade do processo
educacional” (2009, p.189).
A compreensão exposta acima é o que justifica o título escolhido para este capítulo,
qual seja, “O Projeto de Desenvolvimento da Educação Popular”. A preposição em destaque é
aqui utilizada, de forma consciente e intencional, a fim de acentuar a vinculação entre um
determinado projeto de desenvolvimento e a concepção de Educação Popular. Em síntese,
adotamos aqui a ideia de que sendo a Educação Popular a expressão pedagógica de um
projeto político32, encontra-se a ela associado, de forma inerente e inspiradora de sua
formulação, um projeto de desenvolvimento. Que projeto era esse? Qual o contexto que o
inspirou? Que tensões e contradições moviam o debate de ideias à época? Quais os princípios
e os valores perseguidos por este projeto de desenvolvimento? Como se concebeu a relação
entre tais valores e uma concepção de educação?
A adoção desta assertiva e o enfrentamento destas questões nos permitirá construir as
categorias que orientarão a análise dos vínculos político-pedagógicos entre Agroecologia e
Educação Popular, objetivo geral da presente pesquisa. A construção dessas categorias é o
objetivo central deste capítulo. Nele, tendo tomado como foco “o projeto de desenvolvimento
da Educação Popular”, percorreremos o seguinte caminho: o contexto de sua emergência; os
desafios a responder e os sentidos apontados. Para tanto, recorreremos principalmente a fontes
primárias constituídas por textos originais, elaborados no contexto da década de 1950,
especialmente por integrantes do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), além da
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tese de Paulo Freire intitulada “Educação e Atualidade Brasileira”, apresentada em concurso
para professor de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes de Pernambuco,
no ano de 1959.
1.1 Contexto de sua emergência
Adotamos aqui o conceito de “contexto de emergência” conforme utilizado por Juan
Masullo Jiménez em suas análises acerca das orientações teóricas do desenvolvimento. O
autor refere-se ao contexto de emergência33 (no caso, das teorias de desenvolvimento) como
aquele contexto no qual as ideias se fazem escutar com mais força e ganham importância
teórica e, em alguns casos, política. Isto “[...] não significa dizer que o aparecimento ou a
existência de uma (concepção) enterre as outras, nem que em seu momento (de emergência),
esta goze de plena exclusividade” (2010, p.09). O que é importante destacar é que “[...] uma
vez que elas (as ideias ou concepções) emergem, começam a ganhar adeptos e, ainda que com
importância relativa e intensidades distintas, coexistem com as demais” (Ibidem). Esta é a
perspectiva que adotamos neste momento, ou seja, não tomamos “o projeto de
desenvolvimento da Educação Popular” como o único projeto de desenvolvimento em
vigência à época de sua formulação, mas sim, como um “espaço” no qual se refletem e para o
qual confluem concepções partilhadas naquele contexto. Compreendê-las nos permitirá
elucidar a expressão pedagógica de um movimento político que ocupou de forma relevante o
cenário dos anos 1950 no Brasil e na América Latina.
Segundo José Eustáquio Romão, “[...] foi no pós-guerra que se deu a gênese e a
formação das fontes inspiradoras dos princípios, dos fundamentos e das categorias fundantes
do pensamento de Paulo Freire” (2003, p. XIII). Reconhecendo o papel de destaque deste
educador brasileiro na formulação da Educação Popular, nos transportamos para aquele
momento histórico, em busca do contexto de emergência do projeto de desenvolvimento da
Educação Popular.
A despeito de desdobramentos posteriores, o período logo após o fim da II Guerra
Mundial (1939-1945), encerrada com a derrota das ditaduras nazifascistas, foi marcado por
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Segundo o autor, o conceito em muito se aproxima do que Foucault (1972) chama de “condições de
existência” que, especialmente pelas relações que estabelecem, envolvem o objeto do discurso em si, mas
também a formação discursiva em torno deste objeto e a constituição de um campo discursivo. É precisamente
este campo discursivo “o que determina as condições de existência do discurso, estabelecendo limites e
correlações com outras afirmações” (JIMÉNEZ, 2010, p.14).
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um clima geral de otimismo, de esperança e, pelo menos no plano dos discursos, de
valorização da democracia como regime “ideal” de governo.
O clima de paz logo se turvou em função do estabelecimento de uma guerra ideológica
de grande alcance e capilaridade, alimentada por um antagonismo radical entre Estados
Unidos e União Soviética. Os espaços da sociedade e dos Estados Nacionais passaram a ser
objeto de uma disputa acirrada e cada vez mais, violenta. Valia tudo, inclusive o apoio aos
regimes totalitários (o que estaria em evidente contradição com os valores “democráticos”),
para arregimentar simpatizantes e/ou impedir o avanço das ideias contrárias à ideologia
defendida, numa guerra diária e profundamente vascularizada, conhecida como Guerra Fria.
Os governos dos países da América Latina seguiram no alinhamento político e cultural
aos Estados Unidos, iniciado desde a entrada deste país na I Guerra Mundial (1914-1918), ao
mesmo tempo em que grupos políticos de esquerda se fortaleciam com o projeto socialista
iniciado na antiga Rússia e, à época, em expansão no Leste Europeu.
O Brasil não foge à tendência e insere-se nesta “onda democrática”, levando consigo
profundas contradições e antinomias34 que serão adiante aprofundadas, a fim de melhor
compreender os aspectos políticos do contexto de emergência do projeto de desenvolvimento
da Educação Popular.
No mesmo ano em que se encerrava a II Guerra Mundial, teve fim, no Brasil, a
ditadura do Estado Novo (1937-1945). Através de eleições diretas que, pela primeira vez
contaram com a participação das mulheres como eleitoras, chegava ao governo do país o
General Eurico Gaspar Dutra. De imediato, Gaspar Dutra convoca uma Assembleia Nacional
Constituinte para elaboração de uma nova Constituição Federal, proclamada ainda no ano de
sua posse, em 1946. Seu governo foi marcado por uma intensa aproximação política, cultural
e econômica com os Estados Unidos. Através do incentivo público às importações, o Brasil
passava a absorver grande quantidade de bens de consumo, especialmente dos Estados
Unidos, o que em pouco tempo esgota as reservas cambiais do país, provocando
desaceleração da taxa de crescimento e aceleração da dívida externa. No plano político, foi
nesse período que o governo brasileiro decretou a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro
(PCB) e rompeu relações diplomáticas com a União Soviética.
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O termo “antinomia” é recorrentemente utilizado pelos estudiosos do ISEB e por Paulo Freire. Seu emprego
faz referência a um estado de organização social no qual as regras não estão claras ou estão em descompasso
com a cultura da sociedade. O conceito em questão se aproxima do conceito de “anomia” formulado por Émile
Durkheim (1858-1917). O filósofo aborda o conceito em seus livros “A divisão do trabalho social” e “O
suicídio”, como uma condição em que as normas sociais e morais são confundidas, pouco esclarecidas ou
simplesmente ausentes. Informações disponíveis em https://colunastortas.wordpress.com/2015/08/06/emiledurkheim-anomia-e-alienacao/
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No ano de 1951, Getúlio Vargas voltou35 a governar o Brasil. Sua eleição e posterior
governabilidade foram viabilizadas por uma aliança entre as forças políticas mais expressivas
à época: o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Social Democrático (PSD). Essa
aliança de forças, já anteriormente ensaiada para viabilizar a eleição de Eurico Gaspar Dutra,
em 1946, foi então reforçada em torno do que ficou conhecido como “Pacto Populista” cuja
compreensão aqui se torna relevante.
O PTB era, à época, a expressão política de uma relação solidamente estabelecida
entre Getúlio Vargas, desde o seu primeiro governo, de caráter provisório (1930-1934) e os
sindicatos de trabalhadores. Para esta agremiação partidária migraram militantes de esquerda
cujos partidos haviam sido relegados à ilegalidade, a exemplo do PCB, constituindo-se assim,
numa frente ampla, com tendências de centro à extrema esquerda. O PTB representava,
àquela época, “[...] a sigla mais progressista, com a defesa intransigente do nacionalismo
econômico e das leis sociais” (ROMÃO, 2003, p.XXVII).
O PSD aglutinava as “novas elites”, especialmente, a burocracia estatal e os novos
grupos rurais, também formados à sombra de Getúlio Vargas. Caracterizados pela
ambiguidade e pela moderação, exercitavam uma política pragmática e de tendência estrutural
para a direita.
Desta forma, a aliança entre os dois partidos constituiu o que foi denominado
na historiografia brasileira por Pacto Populista, que consistiu num acordo
tácito, construído de cima para baixo, entre os trabalhadores e as novas
elites, significando, na verdade, uma tentativa de construção de uma base
social heterogênea de sustentação política para lideranças carismáticas
inscritas no universo do projeto político burguês (Ibidem).

À medida que o Pacto Populista mantinha um frágil equilíbrio político, crescia na
sociedade brasileira, especialmente entre estudiosos e políticos de diferentes correntes, a
sensação de ter às mãos, “um país a construir”. Essa euforia nacionalista, marcada por
sentidos e conteúdos diversos (que serão trabalhados mais à frente) contagiou as dimensões
sociais e culturais do país, caracterizando um período da História Brasileira conhecido como
“Anos Dourados”.
Para alguns estudiosos, vivia-se o prenúncio de uma Revolução Brasileira que levaria
o país a uma verdadeira “independência”, outrora de direito e agora, enfim, de fato. O período
ficou caracterizado pelo predomínio de um Nacionalismo Populista, ou, nas palavras de
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Getúlio Vargas havia governado o Brasil por 15 (quinze) anos, entre 1930 e 1945.
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Guerreiro Ramos, de um Populismo Nacionalista Revolucionário. A diferença acentuada se
refere à ênfase (maior ou menor) dada ao caráter transformador daquele momento histórico,
defendido por alguns como viável e necessário, e considerado, por outros, ilusório.
Do ponto de vista das relações internacionais, “[...] o nacionalismo de Vargas
prejudicava os interesses do capital estrangeiro” (ROMÃO, 2003, p.XXVIII), o que acabou
por colocar em risco sua governabilidade, já que este era um dos pontos dissonantes entre os
integrantes do Pacto Populista. Um marco histórico deste período de forte nacionalismo sob o
governo de Vargas foi a revisão da Lei de Remessa de Lucros36, de janeiro de 1952, que
limitou em 10% o envio dos lucros das companhias estrangeiras ao exterior. Outro marco foi
o estabelecimento de nova lei para lucros extraordinários, em 1953, momento no qual Getúlio
Vargas alertou em tom de denúncia: "Em vez de os dólares produzirem cruzeiros, os cruzeiros
é que estão produzindo dólares e emigrando"37.
Após o suicídio de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, a aliança em torno deste
Pacto Populista ficou profundamente fragilizada. Esse trágico acontecimento da História do
Brasil acabou por precipitar a aproximação, já anunciada, entre PSD e a União Democrática
Nacional (UDN), agremiação partidária que reunia setores ainda mais conservadores e que
conspirava abertamente pela renúncia de Getúlio Vargas.
Seguiu-se um período de grande instabilidade política, com três presidentes interinos
(João Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos), em menos de dois anos. No ano de 1956, após
uma nova e conturbada eleição, na qual a chapa vencedora obteve apenas 36% dos votos
válidos (ainda não havia eleição em dois turnos), assumiu o governo federal, Juscelino
Kubistcheck de Oliveira, o JK, tendo como seu vice, João Goulart, através da recomposição
da aliança entre o PTB e o PSD.
O governo JK se iniciou ainda sob um clima de forte instabilidade política, mas
conseguiu reestabelecer o Pacto Populista em torno de uma proposta de governo que
associava o nacionalismo (de forte apoio popular) a um projeto desenvolvimentista (de forte
apelo popular). Afinal, era sedutora e praticamente inconteste, a promessa modernizadora de
crescimento rápido e vigoroso, anunciada por um audacioso “Plano de Metas” fundamentado
por fortes incentivos à industrialização, embora à custa do endividamento do país. Segundo
José Eustáquio Romão, a reconstituição do Pacto Populista se constituiu naquela época em
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Essas e outras medidas reguladoras da entrada de capital estrangeiro foram anuladas já em 1955, no governo
provisório de João Café Filho, através da Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) Para mais informações, consultar Caputo & Melo, 2009.
37
Segundo site da Fundação Getúlio Vargas, em texto escrito por Maria Celina D’Araujo.
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/PoliticaDesenvolvimento.
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“[...] um instrumento importante na constituição do frágil equilíbrio entre abertura do país ao
capital estrangeiro e a preservação da emergência popular na arena política” (ROMÃO, 2003,
p.XXIX)38.
Foi neste contexto que ganharam força as propostas desenvolvimentistas vinculadas,
então, ao nacionalismo. Ou seja, dissonante daquilo que predomina no senso comum, não há
uma vinculação originária, orgânica e intrínseca entre nacionalismo e desenvolvimentismo.
Esta vinculação, na História Brasileira, decorre de um contexto político no qual o crescimento
econômico através da modernização se apresentava como um imperativo à estabilidade social
e política do país.
O Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)
Foi no contexto da segunda metade da década de 1950 que se estruturou o ISEB.
Criado após o suicídio de Vargas, no governo interino de João Café Filho, em 14 de julho de
1955 e fechado uma semana após o Golpe Militar de abril de 1964, o ISEB se tornou durante
esse período (quase uma década), um vigoroso centro de debates e um dinâmico palco para a
construção de ideias sobre o Brasil39. Para ele convergiram as grandes teses em torno de um
projeto de sociedade brasileira e acalorados debates sobre os rumos do desenvolvimento e,
por conseguinte, sobre o papel da educação frente ao desenvolvimento que se projetava e se
proclamava com intenso vigor. Por este motivo, tomamos como referências suas publicações
originais como fontes primárias para caracterização do projeto de desenvolvimento que
inspirou as primeiras formulações freireanas acerca de uma concepção de educação que
posteriormente veio a se constituir como Educação Popular.
O ISEB foi criado por um conjunto de intelectuais40 que tinha por objetivo
“influenciar decisões de poder relativas à orientação do desenvolvimento brasileiro”41. Alguns
daqueles intelectuais já vinham participando de outra iniciativa envolvendo, informalmente,
desde 1952, pensadores do Rio de Janeiro e de São Paulo em torno de um coletivo conhecido
como “Grupo Itatiaia”, cujo objetivo era estudar os problemas políticos, econômicos e sociais
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Esta tese é também defendida por Benevides (1979).
Isso não significa dizer que outros palcos não existiram, dentro e fora dos espaços acadêmicos. Ao contrário,
este foi um momento de grande efervescência de ideias e de manifestações culturais, pois, conforme palavras de
Álvaro Vieira Pinto, “[...] jamais, como em nossos dias, se vive de forma tão profunda e tão inquieta a realidade
brasileira” (1960, p.11)
40
Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes de Almeida, Roland Corbisier, dentre outros.
41
Alzira Alves de Abreu, em Painel sobre Guerreiro Ramos e o desenvolvimento brasileiro, promovido no ano
de 1983 pela Revista de Administração Pública, com a participação de Hélio Jaguaribe, Bolívar Lamounier,
Clóvis Brigagão, Ignacio Rangel, Alzira Alves de Abreu e Vanilda Paiva - Disponível em
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/11128/10104.
39
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do Brasil. Esta iniciativa logo se formalizou em torno do Instituto Brasileiro de Economia,
Sociologia e Política (IBESP), “entidade privada que divulgava suas ideias através de cursos,
conferências e da publicação da revista Cadernos do Nosso Tempo”42. Foi a partir da
experiência do IBESP que um grupo idealizou a estruturação do ISEB dentro do aparelho do
Estado, no caso, do Ministério da Educação e Cultura (MEC).
A prática de atuação do ISEB consistia na realização de cursos e conferências, além de
estudos e pesquisas sobre o Brasil, tendo o desenvolvimento e o nacionalismo como temas
básicos de sua elaboração teórica. A educação se tornou tema de formulações e de debates a
partir, portanto, dessa perspectiva central: a da construção de um país chamado Brasil.
Conforme palavras de Osmar Fávero, os intelectuais do ISEB, ao defenderem “[...] a
elaboração de uma ideologia do desenvolvimento, afirmavam o papel que deveria ser
desempenhado pela educação na difusão desta ideologia” (2006, p.49). Em sintonia com estes
estavam alguns técnicos e especialistas do MEC (entre os quais, Anísio Teixeira, Jayme
Abreu e João Roberto Moreira) que, ao criticarem o que para eles consistia num determinismo
econômico sobre o social e o cultural, defendiam outra premissa: a de que “[...] o
desenvolvimento econômico e a mudança social dependiam principalmente da formação do
homem, e dessa ótica propunham uma reformulação da teoria do desenvolvimento brasileiro”
(Ibidem, p. 47).
Paulo Freire não integrou o ISEB, mas dialogou em muito com as questões trabalhadas
por este instituto43. Indícios podem ser encontrados nas recorrentes citações que ele fez em
sua tese “Educação e Atualidade Brasileira” aos autores do Instituto, a exemplo de Alberto
Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck Sodré, Geraldo
Bastos Silva, Roland Corbisier, além de Anísio Teixeira e João Roberto Moreira, do MEC.
A constatação da influência do ISEB no pensamento inicial de Paulo Freire é
compartilhada por Ângela Antunes em tese de doutorado intitulada “Leitura do Mundo no
contexto da planetarização: por uma pedagogia da sustentabilidade”, sob a orientação de
Moacir Gadotti. Referindo-se à Freire, a autora relata que:
[...] as experiências pessoais de vida somadas ao contexto em que estava
inserido no início de sua carreira como educador desafiam-no a buscar
42

Alzira Alves de Abreu, em Painel sobre Guerreiro Ramos e o desenvolvimento brasileiro, promovido no ano
de 1983 pela Revista de Administração Pública, com a participação de Hélio Jaguaribe, Bolívar Lamounier,
Clóvis Brigagão, Ignacio Rangel, Alzira Alves de Abreu e Vanilda Paiva - Disponível em
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/11128/10104.
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Luiz Fernando Valente faz afirmação semelhante ao dizer que Paulo Freire, “[...] apesar de não ter sido
formalmente filiado ao ISEB, estava afinado com o pensamento isebiano” (2009, p.188)

40

respostas, no caminho da educação, para os graves problemas que o Brasil
enfrentava, em especial, a região Nordeste, onde ele atuava. Ele as procurava
em sua própria prática e nos autores de sua época, principalmente, através
das pesquisas e análises da situação nacional realizadas pelo Instituto
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). As reflexões do ISEB centravam-se
em torno das contradições desenvolvimento-subdesenvolvimento e
alienação-tomada de consciência, procurando uma reapropriação de nossa
realidade cultural. O pensamento inicial de Paulo Freire sofreu influência do
espaço cultural que gerava e veiculava essa ideologia, que era o ISEB
(ANTUNES, 2002, p.61).

Em linhas gerais, este era o cenário político brasileiro na década de 1950, no qual se
inseriu o pensamento freireano. Perseguindo nosso objetivo de compreender como os debates
acerca do desenvolvimento (travado à época) influenciaram as formulações embrionárias da
Educação Popular, destinamo-nos agora ao aprofundamento dos desafios a responder e dos
sentidos apontados por aqueles que ora se destinavam à construção de um projeto de Nação.
1.2 Desafios a responder
Os efeitos do colonialismo sobre a economia e a cultura do povo brasileiro
encontravam-se no centro das interpretações e dos debates acerca dos desafios e dos
elementos limitantes ao desenvolvimento brasileiro, no contexto dos anos 1950. Quase todos
os estudiosos da época tomaram o colonialismo como ponto de partida de suas análises e
interpretações, embora tenham apresentado perspectivas de superação diversas. No item
“sentidos apontados”, essas diferenças serão abordadas. Por hora, trataremos de buscar
compreender de forma mais aprofundada as interpretações em torno dos efeitos do
colonialismo sobre a economia e a cultura brasileiras.
Álvaro Vieira Pinto defendia a ideia-força, compartilhada por outros, de que a
circunstância de dependência externa vivenciada pelo país, mesmo após sua independência
formal, havia produzido efeitos muito mais profundos do que os de caráter econômico. No
plano das ideias, argumentava o autor que essa dependência externa teria impedido que “[...]
houvesse o surto do pensamento filosófico em nosso meio” (1960, p.12) potencialmente capaz
de construir explicações sobre as questões nacionais a partir de uma leitura própria, autóctone.
O afastamento entre a intelectualidade brasileira e uma perspectiva filosófica teria, em
sua interpretação, impedido a construção de uma visão mais aprofundada e realista sobre a
problemática nacional. Conforme argumenta Vieira Pinto, a “[...] falta de uma concepção
universalisadora em nossa incipiente consciência” (Ibidem), concorreu para que ficássemos
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“[...] contornados em uma compreensão de nós mesmos, produzida a partir de ângulos
parciais” (VIEIRA PINTO, 1960, p.13), pois formulada com base em parâmetros exógenos,
fundamentados em outros padrões culturais e, portanto, por estes, limitada.
Ao explicar o que entende por “concepção universalizadora”, o autor isebiano faz uma
referência muito esclarecedora ao que Leibnitz44 chamou de “ponto de vista do infinito”
interpretado por Vieira Pinto como aquele instrumento conceitual que permitiria ao sujeito
“[...] transcender o plano em que se situava e ultrapassar o finitismo de sua visão”45 (Ibidem).
Para o pensador brasileiro, somente uma concepção universalizadora, orientada por um
pensamento filosófico próprio permitiria a ampliação dos horizontes e a formulação de uma
visão autêntica sobre nós mesmos. A ausência desta concepção converteu-se “[...] em um dos
fatores de opacidade de nossa visão de nós mesmos e, consequentemente, também de
retardamento do progresso” (Ibidem, p.12).
A relação que o autor faz entre a ausência de uma concepção universalizadora e o que
ele chamou de “retardamento do progresso” se explicaria através de dois movimentos
intrinsecamente relacionados. Um deles é a não percepção e consequentemente, a não
reflexão sobre o fenômeno “desenvolvimento” e o outro é a incapacidade de dar a este
fenômeno, um sentido e uma direção a partir de uma leitura objetiva dos fatos. Em síntese, ele
argumenta que
Privados desses recursos conceituais, nossos intérpretes desenharam uma
imagem do Brasil que não ousaremos chamar de falsa, mas que
consideramos imprecisa (...). A ela devemos atribuir grave retardamento do
processo brasileiro, justamente porque esse processo depende, para sua
aceleração, de grau de consciência que atinge, em dado momento e
circunstância, a comunidade nacional, e essa consciência só se revela a si
mesma mediante um conjunto de conceitos lógicos e de estrutura de ideias
que apenas a teoria filosófica pode fornecer (VIEIRA PINTO, 1960, p.14).

Deste processo decorreria, segundo interpretação de Vieira Pinto, a ausência de uma
consciência objetiva de nossa realidade, associada a um processo que o autor conceitua como
“mutismo social”, conforme explicitado abaixo:
44

Gottfried Wilhelm Leibnitz era alemão e viveu entre os anos de 1646 e 1716. Foi filósofo, cientista,
matemático, diplomata e bibliotecário. Seu pensamento é vigoroso e bastante amplo, extrapolando os limites e o
foco deste texto. De forma geral, é importante saber que “[...] a ideia de lei natural, tal como interpretada por
Leibnitz, não introduz um determinismo forte o bastante para eliminar a ideia de contingência da predicação”
(PINHEIRO, 2001, p.25)
45
É impossível não perceber, de imediato, a relação entre este enfoque e o conceito de “inédito viável” tão
relevante no pensamento freireano. Segundo Romão (2002), o “inédito viável” é o devir, o futuro a construir, a
futuridade a ser criada, o projeto a realizar. É a possibilidade ainda inédita da ação. É a nova realidade a ser
construída a partir da superação das situações limite.
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A Nação está como emudecida, sente dentro de si o tumulto das suas forças
criadoras e pressente a grandeza dos seus destinos, mas não tem palavras
para exprimi-las, porque as palavras só têm sentido num contexto lógico, ou,
em outros termos, os dados de uma situação espaço temporal só têm sentido
quando interpretados, quando passam do plano empírico, do dado como
dado, ao plano do expressivo, do significativo (VIEIRA PINTO, 1960, p. 14)

É importante observar que o autor não está se referindo a uma (suposta) falta de
consciência “das massas” e sim, a uma falta de consciência geral, incluindo aí os próprios
pensadores brasileiros que, segundo ele, sofriam “do vício irremediável da inautenticidade”,
pois “[...] por falta de consciência própria utilizávamos o que era próprio de consciência
alheia e pelo modo como esses nos pensavam é que igualmente nos compreendíamos” (1960,
p.26). Prosseguindo em seu pensamento franco e autêntico, afirmava que entregues ao ponto
de vista alheio, regulados por estes, “estávamos, no sentido rigorosamente etimológico da
palavra, alienados” (Ibidem)
E assim, na interpretação de Vieira Pinto, inautenticidade e alienação emergem como
conceitos resultantes de um processo histórico de afastamento de uma leitura genuína de si
mesmo, sendo apontados por ele como outros dois grandes desafios ao desenvolvimento
brasileiro no contexto dos anos 1950.
Neste mesmo sentido e direção, Hélio Jaguaribe, em seu texto “Condições
Institucionais do Desenvolvimento”, aponta a Alienação Cultural como um “[...] ponto de
estrangulamento no desenvolvimento da nossa cultura” (1985, p.08), tendo em vista que este
fenômeno “[...] consiste na importação mecânica, na transplantação automática e acrítica de
categorias e princípios, de critérios e valores” (Ibidem) com reflexos no campo cultural, social
e econômico46 do país.
No entanto, ao mesmo tempo em que critica a Alienação Cultural, o autor alerta para
um fenômeno oposto denominado Nativismo Primário, considerado por ele, igualmente
prejudicial ao desenvolvimento de uma cultura nacional. Trata-se de um “[...] fenômeno de
pura e simples afirmação de tradições folclóricas e de processos anímicos primários, pelo
simples fato de serem brasileiros” (Ibidem, p.09), o que implica num “[...] revigoramento de
processos primitivos, incapazes de permitir a compreensão e a modificação da nossa própria
realidade” (Ibidem), em processo de transição.
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De acordo com Jaguaribe, “Esse fenômeno de alienação leva, por exemplo, no campo econômico, a defender
teses de liberalismo econômico que eram adequadas à Inglaterra manchesteriana, mas impróprias para um país
em fase de desenvolvimento, que precisa conter a superioridade econômica das nações plenamente
desenvolvidas, a fim de criar o espaço necessário ao desenvolvimento da própria industrialização” (1958, p. 09).
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Outro elemento, corolário dos anteriores, diz respeito à percepção construída em torno
do que seriam as “[...] grandes e obscuras massas humanas que constituem o corpo nacional”
(VIEIRA PINTO, 1960, p.15), mais especificamente ao que Vieira Pinto considerava como
uma profunda incompreensão do papel deste contingente populacional, enfatizando que
“nenhum tema tanto quanto este merece e precisa ser discutido” (Ibidem, p. 16).
O autor isebiano apresenta a problemática a partir da constatação de que “o caráter de
incultas que se atribui às massas não coincide de modo algum com a ausência de consciência”
(Ibidem, p.17), conforme compreendido pela “velha sociologia” que atribuía às elites a
exclusividade da consciência social, restando às massas o atributo de “puro inconsciente
coletivo”. Para ele, as massas têm “uma consciência nascente, uma protoconsciência”
(Ibidem) cuja característica particular é
[...] o ímpeto interno a desenvolver-se, a iluminar-se a si mesma, pela
produção ou recepção de idéias, e a passar a formas mais altas e mais claras,
uma vez lhe sejam dadas as condições mínimas, em grande parte de ordem
econômica, de que necessita para desdobrar a sua auto-percepção47 (Ibidem).

Decorre desta compreensão o reconhecimento das “massas” enquanto sujeito ativo do
processo de desenvolvimento do país, afinal, conforme defende o autor em questão, “[...]
todos executam o processo histórico” (Ibidem, p. 25). Para ele, um dos limitantes ao
desenvolvimento brasileiro situava-se justamente na incompreensão do papel das “massas”
por parte de alguns de nossa elite “pensante” que continuariam a vê-las como incultas e
privadas de consciência.
Durante a realização de um Simpósio sobre a obra de Guerreiro Ramos, promovido
pela Fundação Getúlio Vargas, em 1983, a pesquisadora Alzira Alves de Abreu48 explicitou
essa divergência de perspectivas entre os intelectuais isebianos. Segundo ela, havia entre estes
intelectuais, um consenso de que a política de desenvolvimento nacionalista introduziria
mudanças no sistema político, o que determinaria a substituição das antigas elites dirigentes
do país, ou seja, havia um consenso de que “[...] a estrutura econômica desenvolvida teria que
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Percebe-se aqui um claro acento na dimensão pessoal do processo de tomada de consciência, ou seja, não
seriam apenas as condições externas e objetivas, elementos para a “tomada de consciência”. Parte inerente a este
processo seria a percepção de si próprio, de suas condições internas e subjetivas, aqui denominada de
autopercepção.
48
A pesquisadora é autora da tese de doutorado intitulada “Nationalisme et action politique au Brésil: une étude
sur l’ISEB”, defendida na Universidade René Descartes, Paris/França, no ano de 1975. Alzira de Abreu foi uma
das pessoas por nós entrevistadas no contexto da presente pesquisa.
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se apoiar em uma nova liderança política”49. As divergências decorriam da compreensão
sobre a quem caberia o protagonismo da liderança política. Alguns intelectuais, a exemplo de
Hélio Jaguaribe, Roland Corbisier e Nelson Werneck Sodré defendiam a tese de que caberia à
burguesia industrial nacional assumir esta liderança, postura questionada por aqueles que
embora reconhecendo a burguesia industrial como classe dominante, consideravam que
faltava a ela o amadurecimento ideológico para que se tornasse classe dirigente. Para
Guerreiro Ramos, esse amadurecimento ideológico só seria adquirido pela “[...] consciência
das necessidades orgânicas da sociedade” (RAMOS, 1960, p.25), o que ele considerava não
existir dentre os representantes da burguesia industrial.
Em seu texto “O problema nacional do Brasil”, de 1960, o autor aponta as razões da
ausência desta consciência por parte da burguesia industrial ao afirmar que:
[...] o latifúndio e seus beneficiários continuavam vigorosos na mesma época
em que estava longe de ultimar-se a revolução comercial e se encontrava em
plena elaboração um parque industrial. Essa simultaneidade de fases
diferentes teria impedido o surgimento de uma burguesia industrial capaz de
exercer plenamente um papel revolucionário, pois para tanto, deveria estar
livre das dependências que a vinculavam às seções capitalistas mais antigas.
(1960, p.236)

Para este grupo de intelectuais, dentre os quais se encontravam Guerreiro Ramos e
Álvaro Vieira Pinto, o desenvolvimento nacional só aconteceria a partir do protagonismo
político do povo, constituído majoritariamente pela classe trabalhadora, através da
consolidação de um regime democrático. Consideravam que os graves problemas da época
decorriam do não enfrentamento do que eles analisavam como “antinomia democrática” a ser
superada pela “clareza das consciências”. A linha argumentativa dos autores é bastante lógica
e fundamental para o entendimento das vinculações entre um projeto de desenvolvimento
nacional e uma proposta educacional de caráter popular. Segundo palavras de Álvaro Vieira
Pinto, a antinomia democrática se expressa da seguinte forma:
[...[ de um lado, pertence ao poder público a faculdade de planejar o
desenvolvimento, pois, como é claro, nenhuma outra entidade está melhor
aparelhada para isso, por dispor dos meios de conseguir a informação total, e
da natural potestade de comando; mas, de outro lado, todo plano, para ser
executado, inclui a operação de agentes voluntários, conta com a sua ação, e
dá como suposto o seu consentimento, que, por isso mesmo que é livre, não
pode, a rigor, ser previsto como certo, mas precisa ser conquistado (VIEIRA
PINTO, 1960, p.24)
49

Alzira Alves de Abreu, em Simpósio sobre Guerreiro Ramos e o desenvolvimento nacional, já citado.
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Em outras palavras, significa dizer que o regime democrático, ao incorporar a decisão
livre e individual, só alcançaria a unidade requerida pelo processo de desenvolvimento através
da “soma das decisões voluntárias convergentes” (VIEIRA PINTO, 1960, p.24). Esta seria
não apenas uma condição da democracia, mas o seu maior legado à Humanidade: a
possibilidade de construção de decisões consensuadas a partir do compartilhamento de visões
na busca da unidade em torno de problemáticas tomadas em comum. Para tanto, fazia-se
necessário que cada indivíduo se encontrasse consciente do e motivado ao exercício do
diálogo democrático.
“Ora, o que determina a ação deliberada é a ideia presente na consciência de cada
homem” (Ibidem). Portanto, “[...] a possibilidade de superação da antinomia democrática e
[...] de promoção do desenvolvimento nesse regime político, depende da presença das ideias e
do grau de claridade das consciências” (Ibidem). Percebe-se aqui uma explícita aposta na
força potencialmente harmonizadora da racionalidade e no papel das ideias construídas de
forma consciente para a construção de uma unidade em torno do desenvolvimento do país.
Convictos de que “[...] não há violência capaz de forçar a substituição de uma ideia
por outra” (Ibidem) este grupo de intelectuais apostava na possibilidade da construção de
consensos em torno das ideias “[...] pelos seus caracteres lógicos, pela clareza, exatidão e
força sugestiva” (Ibidem). Argumentavam, portanto que “[...] para que se torne possível, e
depois real, a unidade imprescindível ao rendimento ótimo do processo nacional, é necessário
que aquilo que em cada consciência privada é ideia, seja socialmente ideologia”50
(Ibidem). É a partir desta compreensão que Vieira Pinto fundamenta sua tese do
“desenvolvimento como ideologia” que será abordada mais á frente, no item “sentidos
apontados”.
No momento, ainda nos interessa aprofundar as reflexões acerca dos “desafios a
responder”, especialmente ao que tange à educação, revisitando as ideias de Geraldo Bastos
Silva, apresentadas no texto “Educação e Desenvolvimento Nacional”, de 1957. O autor parte
do mesmo ponto de crítica já mencionado como central nos debates à época, qual seja, os
efeitos do colonialismo sobre a vida econômica, social e cultural do país. E volta seus estudos
e reflexões sobre a política educacional brasileira. Para ele, eram dois os alicerces sobre os
quais se fundamentavam o desafio de implementação de uma política educacional para o
Brasil, no contexto da década de 1950. Um deles refere-se à vivência de uma “cultura
transplantada”, ou seja, uma cultura constituída por elementos, valores e instituições
50

Grifo nosso
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transplantadas de “outrem” e não, gerada por processos endógenos. O outro se refere ao
entendimento (e à aceitação) de que enquanto uma “economia em estado de
subdesenvolvimento”, todas as ações referentes à cultura e à educação deveriam ser
compreendidas como “[...] instrumentos de eficiência vital e de desenvolvimento econômico”
(BASTOS SILVA, 1957, p.2).
A ideia de “cultura transplantada” se aplicava, naquele contexto histórico, não apenas
ao Brasil, mas à América Latina como um todo e era então compartilhada e trabalhada por
diversos autores, a exemplo de Caio Prado Júnior para quem a cultura
[...] não é um elemento abstrato e sobreposto às contingências e experiências
humanas. Tem um conteúdo muito concreto e intimamente relacionado com
a vida do homem. Em seus objetivos se destina a servir ao homem e a
sustentá-lo na luta pela existência; em sua origem, se forma e se inspira nesta
luta e na experiência que ela proporciona. Sendo assim, a cultura de um
povo, para ser verdadeira e genuinamente sua, necessita ligar-se intimamente
às contingências de sua formação e evolução – contingências materiais (o
meio físico que é o seu) e contingências humanas: as circunstâncias próprias
de sua constituição histórica. Deve ser a expressão fiel da experiência de
cada povo, atuando em seu meio particular. Isso faltou ao Brasil e aos
brasileiros. Temos vivido, ainda hoje vivemos, segundo modelos estranhos
(PRADO JUNIOR, 1947 apud BASTOS SILVA, 1957, p.03).

Um dos efeitos de uma cultura transplantada sobre a política educacional teria sido,
portanto, a importação de modelos, o que Bastos Silva chamou de exemplarismo. Para este
autor, atitude exemplarista é aquela “[...] que consiste em advogar uma adoção literal de
instituições estrangeiras, ou em imaginar que o problema de nossa constituição como nação se
resolveria pela adoção das instituições vigentes nos países líderes da época” (1957, p.04)
Os temas da transplantação cultural e do exemplarismo inspiraram diferenciadas
interpretações. Enquanto a maior parte dos pensadores da época considerava a transplantação
cultural uma opção equivocada por parte dos dirigentes nacionais, outros renomados
pensadores a consideravam uma condição inevitável, consubstancial ao sistema colonial. No
entanto, independente da polêmica em torno da inevitabilidade ou não da transplantação,
havia à época, uma concordância em torno da percepção de que o Brasil vivenciava uma
cultura transplantada, com efeitos diretos sobre a educação brasileira. Um deles seria a
antecipação e o outro, o antiutopismo.
Acerca da temática, Geraldo Bastos Silva argumentava que ao conceber a educação
como transplantação de outra cultura, a escola “antecipava” uma condição objetiva não
existente, gerando um “[...] sentimento de contínua frustração que acompanha nossos esforços
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escolares, os quais têm sempre resultados aquém dos esperados e, portanto, são sempre
desencorajadores por seu escasso ou nulo rendimento” (BASTOS SILVA, 1957, p.07). O
autor chamava a atenção para o aumento da pressão sobre a educação decorrente do processo
de industrialização e urbanização vivenciado na década de 1950. Neste contexto, a dominante
perspectiva exemplarista superestimava o poder da educação e depositava sobre ela todas as
“esperanças de progresso econômico e aperfeiçoamento cultural” (Ibidem, p.10).
Por outro lado, à medida que a escola “antecipava” uma condição objetiva não
existente, se distanciava das condições reais do meio, descomprometendo-se com a sua
transformação e, consequentemente, com o (almejado) desenvolvimento. Decorreria, portanto,
da concepção de educação como transplantação e do exemplarismo, o desajustamento entre a
escola e a sociedade na qual ela deveria estar inserida.
Diante de expectativas superestimadas, criadas a partir de situações não vivenciadas,
descoladas da realidade e da crescente percepção de que os avanços dos países considerados
como “exemplos” não decorriam somente da escola, começava a se intensificar no Brasil
aquilo que o autor chamou de antiutopismo, ou seja, um sentimento de descrença em relação à
educação. E com ele, a ideia de que “[...] educação é uma obra que se pode empreender de
qualquer forma, improvisadamente e com meios materiais e humanos mais precários”
(Ibidem, p.11). Assim sendo, a precarização da educação seria decorrência da transplantação
cultural e do exemplarismo, elementos fundantes das expectativas superestimadas e impostas
a partir de condições exógenas.
1.3 Sentidos apontados
O Nacionalismo51
Havia uma retórica prevalecente nos debates travados no Brasil da década de 1950: o
caminho para o desenvolvimento brasileiro deveria estar fundamentado no nacionalismo,
condição sine qua non para a constituição de um Estado autônomo. O conceito de
nacionalismo que posteriormente adquire grande complexidade era, no momento em que o
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Ao passo em que Romão reconhece que o nacionalismo tenha sido “[...] uma bandeira radicalizada dos
regimes nazifascistas europeus e das ditaduras populistas latino-americanas, estando certamente desautorizado
no período pós-guerra”, aponta que no Brasil, ele ganhou vitalidade após 1945 “[...] e passou a ser considerado
uma ferramenta gnosiológica fundamental e um poderoso instrumento de luta pela libertação brasileira” (2003,
p.XXVI). A associação entre nacionalismo e desenvolvimentismo aconteceu durante o governo JK (1956-1961),
cumprindo papel importante no reestabelecimento do Pacto Populista.
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ISEB foi estruturado, expressão quase hegemônica da visão anti-imperialista e da afirmação
do país enquanto protagonista do seu próprio destino.
Nas palavras de Guerreiro Ramos, “[...] o nacionalismo é mais do que o amor à terra e
a lealdade aos símbolos que a representam. É tudo isso e o projeto de elevar uma comunidade
à apropriação total de si mesma, isto é, de torná-la o que a filosofia da existência chama um
‘ser para si’” (1957, p.29).
Para Vanilda Paiva, a perspectiva que os pensadores do ISEB deram ao nacionalismo
produziu uma síntese original entre existencialismo e culturalismo. Segundo a autora,
diferentemente dos intelectuais eruditos que ao importar ideias e problemas alheios, reduziam
a cultura à erudição, os isebianos se apoiaram na argumentação hegeliana de que o espírito
humano se objetiva pelo trabalho e pela cultura. Assim, ao tomar como central a
“circunstância colonial” vivenciada no Brasil, “[...] Corbisier, como outros isebianos, ‘reduz’
o existencialismo do plano individual ao plano da nação” (2000, p.71), formulando a ideia de
uma “existência colonial” a ser devidamente superada. Assim sendo, “O ‘projeto’ de criação
cultural já aparece como projeto coletivo, resultado da “consciência de um destino comum, de
uma tarefa a empreender e a realizar na história” (CORBISIER, 1956 apud PAIVA, 2000,
p.71), como ‘projeto nacional’”. Para os isebianos “[...] só o nacionalismo [...] pode provocar
o surgimento de tal cultura [nacional], uma vez que ele é uma arma para a destruição do
complexo colonial e, portanto, da alienação dele decorrente” (PAIVA, 2000, p.71)
O discurso nacionalista tem um forte apelo popular e, no plano político, o Pacto
Populista que juntava PSD e PTB parecia criar as condições para uma convergência de forças
em torno do interesse nacional de desenvolvimento do país. As palavras de Hélio Jaguaribe
traduzem bem o espírito da época:
Verifica-se, portanto, uma coincidência dos principais setores da nação
brasileira em torno dos interesses representados pelo desenvolvimento.
Somente são contrárias ao desenvolvimento as velhas classes latifúndio
mercantis, vinculadas a um processo de intercâmbio com o exterior que
consiste na exportação de bens primários e na importação de bens acabados,
vinculados a uma política de açambarcamento, de exploração e de economia
de escassez, que desaparece com o desenvolvimento e com o alargamento
das formas de comercialização (1958, p.21)

As perspectivas de modernização através da industrialização e da urbanização do
Brasil associavam cada vez mais nacionalismo e desenvolvimentismo, alimentando as
expectativas de superação dos graves problemas sociais e econômicos do país. Essa foi a base
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de sustentação do governo JK e seu audacioso “Plano de Metas” que projetava “cinquenta
anos de progresso em cinco anos de governo”, conforme amplamente propalado na sociedade
brasileira.
Todavia, naquele mesmo contexto havia quem defendesse uma tese diferente: “A
denominada ‘Escola Paulista de Sociologia’ [que] surge na segunda metade do século XX,
composta basicamente por Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni e
Emília Viotti da Costa” (PALERMO, 2009, p.51). Sob a liderança de Florestan Fernandes, a
referida escola nasce com a intencionalidade de estruturar uma sociologia científica no Brasil.
Segundo análise de Luiz Eduardo Valente, a Escola Paulista de Sociologia considerava
que a produção intelectual dos isebianos carecia de cientificidade, levando ao que o grupo
considerava uma arbitrariedade na forma de pensar os problemas brasileiros. Portanto,
Descrentes quanto à possibilidade de uma aliança entre a burguesia nacional,
os trabalhadores e o Estado, os sociólogos paulistas trouxeram para o
primeiro plano a questão da entrada das multinacionais na economia,
substituindo a preocupação com o imperialismo pela reflexão sobre a
dependência. Nesse modelo não existe uma oposição entre o centro e a
periferia, que estruturalmente se completariam, ainda que de maneira
perversa (2009, p. 188,189)

As temáticas relacionadas à escravidão e à condição dos negros no Brasil ocuparam a
primeira pauta desta Escola que logo se ampliou para as questões relativas à economia. Neste
aspecto, para o grupo de intelectuais que integravam a Escola, com destaque para Fernando
Henrique Cardoso, a modernização não seria capaz de romper com a relação de dependência
dos países periféricos em relação aos países centrais, tendo em vista ser esta uma relação
estrutural, inerente ao capitalismo. Ou seja, a superação da dependência só seria possível fora
do capitalismo. Nele, o desenvolvimento dos países periféricos estaria sempre dependente dos
países centrais, portanto, a alternativa vislumbrada seria tirar algum proveito desta condição
de dependência estrutural. Em consonância com essa perspectiva, “[...] o modelo da nova
dependência reconhecia que as empresas estrangeiras contribuíam para a industrialização”
(Ibidem, p.189) do país e, portanto, seus seguidores defendiam a abertura ao capital
estrangeiro, relativizando assim, um dos elementos centrais do nacionalismo da época.
As críticas ao nacionalismo, na década de 1950, apontavam ainda para um
ocultamento da luta de classes, fruto da não explicitação dos interesses de classe, sob um
discurso camuflado pela sedutora ideia de um “interesse nacional”. Nesta perspectiva seriam

50

“ingênuos” os nacionalistas (civis e militares) por não perceberem a prevalência dos
interesses setoriais.
Cabe neste momento apenas pontuar que mesmo dentre os nacionalistas, havia
diferentes percepções e entendimentos sobre os significados do nacionalismo52 e os sentidos a
seguir em direção à autonomia e à soberania nacional. Um aspecto central das discordâncias
se referia ao papel do capital internacional no processo de desenvolvimento nacional. Apenas
para ilustrar a importância do tema, cabe registrar que no final da década de 1950, Hélio
Jaguaribe, um isebiano histórico, aderiu à ideia defendida pela Escola Paulista de Sociologia
em relação ao papel a ser exercido pelo capital internacional no desenvolvimento brasileiro e,
por isto, se afastou do ISEB.
Outro ponto de dissonância dizia respeito ao entendimento sobre “quem” deveriam ser
os dirigentes, ou seja, os promotores da transformação ou os sujeitos da transição que se fazia
necessária aos olhos de todos. Para alguns, a direção deveria ser dada pela nascente burguesia
industrial; para outros, pela classe trabalhadora.
Os nacionalistas ligados à Escola Superior de Guerra (ESG), criada em 1949 como um
“[...] instituto de altos estudos, subordinado diretamente ao Chefe do Estado Maior das Forças
Armadas e destinado a desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o
exercício das funções de direção e para o planejamento da segurança nacional”53 defendiam a
ideia de que somente as elites seriam capazes de compreender e implementar os chamados
“objetivos nacionais permanentes”, proclamando em sua Doutrina Básica que:
Auscultando o povo, as elites nacionais identificam seus anseios e
aspirações. Possuindo um maior conhecimento da realidade históricocultural e dos dados conjunturais, elas têm uma visão mais elaborada dos
autênticos interesses nacionais. Cabe-lhes interpretar os anseios e aspirações,
difusos no ambiente, harmonizando-os com os verdadeiros interesses da
Nação e com o Bem Comum, apresentando-os, de volta ao povo, o qual,
assim sensibilizado, poderá entender e adotar os novos padrões que lhe são
propostos (ESG, 1979, apud VALENTE, 2009, p.188).

Nesta mesma perspectiva “doutrinária”, o (ainda) isebiano Hélio Jaguaribe, ao analisar
os desafios enfrentados pelo governo JK, chegava a sugerir:
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Conforme alerta Weffort “o Nacionalismo propõe, em nível teórico, essencialmente as mesmas ideias que os
populistas propõem na demagogia dos comícios; ambos têm seu núcleo na ideia de que o povo é uma
comunidade” (WEFFORT, 1965 apud KADT, 2007, p.66)
53
Conforme previsto no artigo 1⁰ da Lei no785, de 20 de agosto de 1949.
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[...] um bitolamento que discipline tanto a oposição quanto o próprio
governo, conduzindo a fatal superação os partidos e as personalidades que se
afastem da orientação desenvolvimentista e os processos de ação política ou
administrativa que não se ajustem a esse imperativo54 (JAGUARIBE, 1958,
p.23).

É possível perceber, então, que a busca pela superação do colonialismo havia feito
emergir um conjunto diverso de proposições nacionalistas. Uma perspectiva apontava para o
processo de tomada de consciência como caminho de fortalecimento da autenticidade e
estratégia de superação da alienação decorrente do colonialismo. Outra perspectiva vinculava
o nacionalismo à atuação das elites brasileiras e defendia a necessidade de um processo de
controle a fim de disciplinar as condutas dissonantes. Tais perspectivas se refletiram em
diferentes formulações acerca do papel da educação no processo de desenvolvimento do país.
Da primeira delas, emergiu uma concepção de educação voltada a “promover” a população.
Da segunda, uma concepção de educação voltada a formar a elite para que esta tivesse
condições de “controlar” a população.
Desenvolvimento como ideologia
Paralelo ao nacionalismo, o “desenvolvimento como ideologia” se constituiu em outra
importante “ideia-força” na busca por caminhos para o desenvolvimento do país, além de
importante fonte inspiradora para uma concepção popular para a educação. Ela se
fundamentava na possibilidade (e na aposta) da construção de consensos pela via da
racionalidade em torno daquilo que seria nacional e autêntico. A perspectiva defendida
apontava para a construção de um “[...] projeto autêntico de desenvolvimento, o qual, por que
é autêntico, convém e resolve, isto é, supera a situação que gerava os descontentamentos”
(VIEIRA PINTO, 1960, p.35)
A constituição do desenvolvimento como ideologia era interpretada como fundamental
para que o processo tivesse organicidade, sentido e direção. “A noção de desenvolvimento
nacional, como processo social orgânico, postula uma ideia diretora, aquela à luz da qual é o
processo compreendido e interpretado” (Ibidem, p.25).
Álvaro Vieira Pinto foi o isebiano mais fortemente vinculado a esta ideia, Seu texto
intitulado “Ideologia e Desenvolvimento Nacional”, de 1960, fez parte por seguidos anos, da
abertura dos cursos ofertados pelo ISEB, constituindo-se assim, numa referência bastante
54

É importante destacar que Hélio Jaguaribe estava particularmente interessado em extinguir a política de
clientela e o Estado Cartorial considerado por ele e outros pensadores da época como fortes resquícios do
semicolonialismo e importantes pontos de estrangulamento ao desenvolvimento político do país (1958)
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significativa para a compreensão do pensamento da época. Ademais, o texto é reiteradas vezes
citado por Paulo Freire em “Educação e Atualidade Brasileira” sendo, portanto, elemento
fundamental para a compreensão da relação entre desenvolvimento e educação sob a
perspectiva freireana, objeto de reflexão deste capítulo.
No referido texto, Vieira Pinto defende a tese de que “sem ideologia do
desenvolvimento não há desenvolvimento nacional”. Sua argumentação parte da
constatação de que “[...] todo processo histórico supõe a ideia segundo a qual é
compreendido, e portanto, exige uma consciência na qual essa ideia, é ideia” (VIEIRA
PINTO, 1960, p.29). Isto significa dizer que o processo histórico no qual se constitui o
desenvolvimento nacional requer uma compreensão a seu respeito, ou seja, requer uma
ideologia, uma teorização a seu respeito, sob pena de sem ela, não ser percebido nem
orientado por ideias diretrizes que realizem a sua intencionalidade e os seus propósitos.
Prosseguindo em seu raciocínio, o autor nos apresenta uma segunda constatação: “[...]
a ideologia é apenas o aspecto social daquilo que, no indivíduo, é a consciência de uma ideia”
(Ibidem, p.30), ou seja, não existe ideologia “fora” do indivíduo. Assim, ele afirma uma
segunda tese: “a ideologia do desenvolvimento tem necessariamente de ser fenômeno de
massa” (Ibidem). Isso significa dizer que o processo de desenvolvimento não depende de
iniciativas “quixotescas” de alguns que se considerem conhecedores das necessidades
nacionais e sim, do quão claras estiverem para a população, as ideias diretrizes do
desenvolvimento nacional.
Portanto, por compreender que “[...] a ideologia do desenvolvimento nacional só
revela plena eficácia quando o seu sustentáculo social reside na consciência das camadas
populares” (Ibidem, p.31) é que o autor formula seu terceiro enunciado: “O processo de
desenvolvimento é função da consciência das massas”. Através dele, o autor insere o
conceito de “autêntica tomada de consciência”55 das massas, processo pelo qual se efetivaria
“[...] a transmutação qualitativa que os conduz do estado de consciência privada ao de
consciência pública” (Ibidem, p.32), a ser alcançado, não através da informação superficial e
propagandista dos propósitos governamentais, e sim, da criação de um “verdadeiro estado de
consciência, um habitus individual, [...] com a inclusão ativa da ideia no íntimo do ser, e não
por adesão passiva, muda e inerte” (Ibidem).
Para completar o raciocínio, Vieira Pinto formula seu quarto e último enunciado,
corolário direto dos anteriores, da seguinte forma: “[...] a ideologia do desenvolvimento tem
55

Muito próximo ao que Paulo Freire veio a chamar de “conscientização”.
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de proceder da consciência das massas”, o qual defende com clareza ímpar na citação abaixo
que, apesar de extensa, nos convém aqui transcrever:
É à medida que a consciência do povo se vai esclarecendo em número
crescente de indivíduos, que se manifesta de forma nítida a realidade social.
A verdade sobre a situação nacional não deriva da inspeção externa feita por
um clínico social, historiador, sociólogo ou político, mesmo supondo-se
geniais esses homens. Essa verdade só será dita pela própria massa, pois não
existe fora do sentir do povo, como proposição abstrata, lógica, fria
(grifo nosso). Não é uma verdade enunciada sobre o povo, mas pelo povo. É
função da consciência que já atingiu, e da representação que faz dos seus
problemas. (...) Compreendemos, então como se equivocam os que julgam
que a consciência do desenvolvimento, expressa numa ideologia, deva ir de
cima, seja artefato da especulação da elite intelectual que se pretende
esclarecida, mesmo quando esta, com a melhor intenção e boa-fé, imagina
estar a serviço dos interesses populares (VIEIRA PINTO, 1960, p.34).

A fim de qualificar o processo educativo demandado por esta concepção de
desenvolvimento, mais à frente afirma o autor:
A ideologia do desenvolvimento não é doação feita às classes populares,
para que cada um a absorva na medida da sua capacidade; ao contrário, é
transmutação que se opera na intimidade do homem “em situação”, e de que
resulta a clarificação conceitual da representação que faz do seu status social
e da evolução histórica. É processo imanente, mas admite aceleramento por
influência exterior. Isto é que constitui a noção social de educação (Ibidem,
p.43)

A perspectiva do “homem em situação” acentua o papel pedagógico da leitura da
realidade, numa clara aposta de que é a partir dela, ou seja, da reflexão em torno da realidade
vivida que emerge a possibilidade de um “projeto nacional”.
O conceito de “homem em situação” é referenciado por Vanilda Paiva ao pensamento
de Roland Corbiesier, considerado pela autora como “[...] o isebiano que maior atenção
dedicou à questão da cultura” (2000, p.63). A autora evidencia a visão ampliada de cultura
defendida por Corbisier a partir de um claro exemplo oferecido pelo próprio autor isebiano:
“[...] um bloco de mármore, antes de ser trabalhado pelo escultor, é natureza; depois de ter
recebido a forma de estátua, torna-se cultura” (CORBISIER, 1956 apud PAIVA, 2000, p.67).
Através dele, o autor quis afirmar a ideia de que o trabalho sobre a natureza gera o que ele
chamou de dimensão cultural da circunstância.
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Assim sendo, o “homem em situação” ou, “o homem e sua circunstância”56 seria uma
condição na qual o ser humano reconheceria a circunstância na qual encontra-se inserido.
Admitindo-se esta circunstância como iminentemente cultural, ou seja, determinada pela
própria ação humana, seria esta mesma circunstancia, passível de mudança. Decorre desta
interpretação o potencial transformador dos processos de leitura (crítica) da realidade, a partir
dos quais se processaria a tomada de consciência do “ser em sua circunstância”, conforme
veremos mais adiante.
1.4 Uma educação para o desenvolvimento e para a democracia
Foi através da expressão “uma educação para o desenvolvimento e para a democracia”
que Paulo Freire inicialmente se referiu a uma concepção de educação que advogava ser
necessária e urgente ao Brasil dos anos 1950. A expressão pode ser encontrada em diversas
passagens de sua tese “Educação e Atualidade Brasileira”, apresentada, no Recife, em 1959,
porém, publicada apenas no ano de 2001.
Paulo Freire não foi o único a pensar a educação no contexto descrito acima, mas foi
responsável por uma síntese inspiradora e fecunda. Por esta razão, passamos a buscar na
referida tese, os elementos de expressão pedagógica de um projeto político “para o
desenvolvimento e a democracia”. Nosso objetivo, neste momento, é evidenciar, a partir das
formulações freireanas, os nexos (entre o político e o pedagógico) que vieram a influenciar a
constituição da Educação Popular. Conforme já anunciado, tais nexos orientarão nossa análise
acerca dos vínculos que foram se estabelecendo, ao longo da história, entre Agroecologia e
Educação Popular.
Na referida obra, o “olhar” de Paulo Freire é marcado por uma intrínseca associação
entre a construção de um País desenvolvido (e soberano) e a construção de um sujeito
consciente de seu mundo e de seu papel neste mundo. Para ele, um país de grande “[...]
extensão territorial como o Brasil, com problemas locais os mais variados [não pode
submeter] a solução desses problemas todos à sabedoria quase carismática dos funcionários
centrais” (2003, p.52), ou seja, de uma burocracia estatal centralizada.
Coadunando-se ao pensamento de Anísio Teixeira, Paulo Freire apontou o centralismo
como “[...] uma espécie sui generis de alienação, de tal forma que pretendemos observar as
realidades do país e a elas aplicar soluções que se lhes superpõem em vez de com elas se
56

O conceito nos remete à clássica frase de Ortega y Gasset “eu sou eu e minha circunstância e se não salvo a
ela, não salvo a mim” (1967, p.52), autor que teria influenciado o pensamento isebiano.
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integrarem” (FREIRE, 2003, p.52). No pensamento freireano, alienação refere-se aos
processos de distanciamento da realidade vivida, dos quais decorre uma consciência ingênua
acerca dos problemas. Sob o manto de um planejamento técnico centralizado, sem relação de
organicidade com o contexto ao qual se dirige, o Estado passaria continuamente “[...] a ditar
soluções a problemas, nunca a projetar soluções” (Ibidem, p.53). O diferencial se encontraria
no vínculo orgânico com o contexto, ou seja, na construção, a partir do local e com os sujeitos
inseridos naquela realidade, das soluções e especialmente, das condições (objetivas e
subjetivas) para sua efetivação.
O caminho da descentralização era associado assim, à perspectiva de construção de
um sujeito ativo no processo de desenvolvimento nacional. Segundo Freire, “[...] quanto mais
caminhemos no sentido da apropriação do ser do país por ele mesmo, nos façamos
autenticamente nacionais” (Ibidem, p.53). É possível observar, portanto, como se integra, no
pensamento freireano da época, a perspectiva política de desenvolvimento nacional e o
princípio pedagógico de imersão na realidade. Para ele, esta imersão (propiciada pela leitura
crítica da realidade) constitui-se no caminho para a construção de um sujeito ativo no
processo de desenvolvimento que necessita ser pensado de forma descentralizada. Realidade
compreendida como o ponto de partida do processo educativo e, ao mesmo tempo, ponto de
chegada de uma prática social comprometida e estimulada à construção democrática do
desenvolvimento.
No entanto, construção democrática é, para Freire, o grande desafio daquele momento
histórico. Desafio porque, segundo sua interpretação da atualidade brasileira à época, o país
vivenciava uma antinomia fundamental “[...] que se manifesta no jogo de dois polos – de um
lado, a ‘inexperiência democrática’, formada e desenvolvida nas linhas típicas de nossa
colonização e, de outro, a ‘emersão do povo na vida pública nacional’, provocada pela
industrialização do país” (Ibidem).
Ao considerar a “antinomia democrática”, já apontada por Álvaro Vieira Pinto, como
um dos grandes limitantes do processo de desenvolvimento do país, Freire defende claramente
a importância de que a democracia não seja apenas objeto de reflexão teórica ou de
transferência nocional57, mas que seja sim, vivenciada, experimentada, dentro e fora da escola
para que então possa ser apreendida, traduzida em hábito, em modo de vida e em valor
cultural58. Argumenta o autor: “[...] o homem brasileiro tem que ganhar a consciência de sua
57

Freire usa este adjetivo referindo-se à insistência brasileira pelo gosto intelectualista de transferir saberes,
nocionalmente (ou seja, como uma noção dada, unilateral) ao povo.
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Essa tese é compartilhada por outros educadores, a exemplo de Anísio Teixeira e de John Dewey.
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responsabilidade social e política, existindo essa responsabilidade. Vivendo essa
responsabilidade. Participando. Atuando.59” (IFREIRE, 2003, p.15). Fora disso, o processo
democrático se tornaria a imposição de uma violência antidemocrática que Freire associa ao
mutismo.
Antidemocracia representada na irresponsabilidade a que se relega o homem,
sem voz e sem ação, inserido assim dolorosamente mudo no processo. Mudo
e quieto diante de uns tantos que, só eles, podem e sabem falar. Mudo e
quieto, recebendo as coisas dos que, só eles, sabem pensar e fazer (Ibidem,
p.14).

A partir de uma referência explícita à ideologia do desenvolvimento, Freire argumenta
que somente através de um processo experiencial de vivência democrática “[...] é que
conseguiríamos introjetar no homem brasileiro o sentido de nosso desenvolvimento
econômico, fazendo-o, desta forma, participante desse processo e não apenas espectador dele”
(Ibidem, p.15). Participante e “[...] socialmente responsável” (Ibidem, p.17), ativo no processo
de sua própria humanização, pois
Se há um saber que só se incorpora ao homem experimentalmente,
existencialmente, este é o saber democrático. Saber que pretendemos, às
vezes, os brasileiros, na insistência de nosso gosto intelectualista, transferir
ao povo, nocionalmente (Ibidem, p.15).

Destas compreensões e análises deriva uma segunda orientação pedagógica
fundamental à Educação Popular: a ideia de que a educação precisa ser experiencial, vivida,
vivenciada.60 Isto porque, em consonância com Álvaro Vieira Pinto, Freire compreende que
ao lado da construção de soluções para os problemas nacionais, “[...] é preciso que ele (povo)
cresça na interferência dessa solução” (Ibidem, p.22).
“Crescer na interferência dessa solução” significa colocar-se “em situação”, deixar-se
envolver com a realidade vivida, instigar-se pela problemática e dedicar-se à busca de
soluções. Soluções que não existem antes da reflexão sobre a realidade. Soluções que surgem
do diálogo com esta situação. Diálogo que nos permite ir “[...] conhecendo progressivamente
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Grifo nosso
Conforme aponta Vanilda Paiva “[...] a crítica à educação verbalista, ao ensino ornamental e literário calcado
sobre a memorização e a serviço do bacharelismo, com caráter acadêmico e propedêutico, aparece de maneira
idêntica em Freire, Jaguaribe, Corbisier , Ernesto Luiz de Oliveira, ou nos renovadores, sendo citados por Freire,
entre eles, especialmente Fernando Azevedo e Anísio Teixeira” (2000, p.116).
60
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a realidade. Realidade em análise, em discussão. Posta em evidência. Nunca previamente
estabelecida por nós, a nosso gosto ou nossa conveniência” (FREIRE, 2003, p. 23).
Freire reforça assim, o princípio pedagógico da leitura da realidade, associando-o a um
terceiro elemento central para a Educação Popular que é o diálogo. Diálogo com o “outro” e
com o mundo, através de uma postura curiosa e investigativa que insere o sujeito na busca e
na construção do novo.
Para Freire, a única adesão possível é aquela que se dá “[...] pelo esclarecimento, pela
possibilidade de experiência da coisa proposta. Nunca pela imposição” (Ibidem). O diálogo
seria, portanto, o caminho do esclarecimento. A dialogação61, processo pelo qual as diferentes
visões se intercruzariam, revelando assim, uma maior compreensão. E a dialogicidade, a
capacidade de vivenciar e promover processos dialógicos.
Na medida em que o homem amplia o seu poder de captação e de resposta às
sugestões e às questões que partem de sua circunstância e aumentam o seu
poder de ‘dialogação’ não só com o outro homem, mas com o seu mundo, se
transitiva [...]. Seus interesses e preocupações se alongam a esferas mais
amplas do que à simples esfera biologicamente vital (Ibidem, 2003, p. 34)62

O conceito de “transitividade” empregado por Freire parte de uma analogia com a
gramática da língua portuguesa que classifica os verbos em transitivos, intransitivos e de
ligação. Em linhas gerais, os primeiros são aqueles cujo sentido depende de um complemento;
os segundos, independem de um complemento e os “de ligação”, como o nome sugere, apenas
fazem a ligação entre elementos de uma frase.
Paulo Freire, antes de se tornar advogado e educador de renome internacional, era
professor de português. Certamente daí tirou inspiração para expressar suas interpretações
acerca da condição humana e dos processos educativos. Segundo ele, “[...] a consciência
intransitiva representa um quase incompromisso entre os homens e sua existência” (Ibidem).
Traçando um paralelo com a gramática da língua portuguesa, significa dizer que este seria um
nível de consciência que independe de complemento, que não “flexiona” com a “situação” na
qual se encontra o ser humano. Segundo palavras de Freire:
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Paulo Freire associa o conceito de “dialogação” ao de “parlamentarização” proposto pro Guerreira Ramos e os
apresenta em oposição ao conceito de “assistencialização” que, para ele “é o máximo de passividade do homem
diante dos acontecimentos que o envolvem (...). “Enquanto na “assistencialização” o homem queda mudo e
quieto, na “dialogação” ou na “parlamentarização” o homem rejeita posições quietistas e se faz participante.
Interferente. O assistencialismo é uma dimensão da ‘assistencialização’ ” (2003, p. 28)
62
Grifo nosso
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Esta forma de consciência [intransitiva] adstringe o homem a um plano de
vida mais vegetativa. Circunscreve-o a áreas estreitas de interesse e
preocupações [...]. Escapa ao homem intransitivamente consciente a
apreensão de problemas que se situam além de sua estreita esfera
biologicamente vital (FREIRE, 2003, p.34)

Para ele, o processo de tomada de consciência ou de conscientização do Ser Humano é
justamente o processo de transição de um nível de consciência intransitiva para outro, de
consciência transitiva, ou seja, que flexiona com as circunstâncias. A partir de então, torna-se
factível supor a possibilidade de emergência, no Ser, de seu compromisso com a existência,
ou seja, de sua humanização.
Entretanto, Freire nos alerta que se, por um lado, a intransitividade se caracteriza pela
limitação do homem “ao plano de vida mais vegetativo que histórico” (Ibidem, p.35), a
transitivação de sua consciência pode resultar crítica ou ingênua. A questão merece
aprofundamento.
Freire parte do princípio de que o processo de urbanização vivido à época favorecia o
estabelecimento de um circuito maior de relações e de interações com formas de vida mais
complexas, ampliando no sujeito o “[...] número de sugestões de sua circunstância” (Ibidem,
p.36), o que favoreceria a “[...] transitivação de sua consciência” (Ibidem) e a consequente
superação da intransitividade que limitava a sua esfera de apreensão da realidade. Em suas
palavras: o sujeito “[...] começa agora a atender a solicitações e interesses outros que o vão
jogando em situações novas de que resultam novas experiências que o situam diferentemente
no seu contexto ou face a ele” (Ibidem).
Entretanto, Freire chama a atenção para o fato de que se esse processo de transitivação
de consciência ocorrer com poucos elementos de racionalidade e de percepção crítica, o
resultado será uma consciência transitivo-ingênua, mágica e mítica, elemento básico dos
processos de massificação. Diz ele: “Neste sentido, a distorção que conduz à massificação
implica um incompromisso maior ainda com a existência do que o observado na consciência
intransitiva” (Ibidem, p.37). Isso porque na intransitividade ocorre mais uma atitude de
acomodação do que uma concordância, enquanto que na consciência transitivo-ingênua a
concordância é resultado de uma “consciência fanatizada”63, acrítica, mítica e, portanto,
manipulável. Aqui reside um dos pilares da crítica que Freire sustentava às diversas formas de
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Freire faz referência ao conceito trabalhado por Marcel (1955), além de referenciar-se, neste momento, à obra
“Condições Sociais do Poder Nacional”, de Ramos (1957).
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populismo64, presentes implícita ou explicitamente naquele momento político pelo qual
passava o Brasil. Em suas palavras:
A consciência transitivo-ingênua tanto pode evoluir para a transitivo-crítica,
característica da mentalidade mais legitimamente democrática, quanto pode
distorcer para uma forma rebaixativa, ostensivamente desumanizada,
característica da massificação (FREIRE, 2003, p.37).

A partir destas reflexões acerca da ambiguidade do processo de superação da
intransitividade, ou seja, da possibilidade de dele decorrer consciência crítica ou ingênua,
Freire afirma a relevância das “[...] preocupações de uma educação para o desenvolvimento e
para a democracia” que ofereça “ao educando instrumentos com que resista aos poderes de
‘desenraizamento’ de que nossa civilização industrial, a qual nos filiamos, está amplamente
armada” (Ibidem). Neste sentido, acrescenta que necessitamos de:
Uma educação que possibilite ao homem discussão corajosa de sua
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o coloque em diálogo
constante com o outro. Que o predisponha a constantes revisões. À análise
crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia no sentido mais humano da
expressão. Que o identifique com métodos e processos científicos (Ibidem,
p.38)

Diante do exposto até o momento, podemos sintetizar os nexos entre o político e o
pedagógico presentes no pensamento freireano e expressos em Educação e Atualidade
Brasileira da seguinte forma: ao almejar um desenvolvimento nacional, toma-se a realidade
como ponto de partida e de chegada do processo educativo; se este desenvolvimento se
propõe democrático, demanda-se a aprendizagem da dialogação, do exercício do diálogo
com a realidade e com o outro; e se o objetivo maior do desenvolvimento é a humanização
do sujeito, necessário se faz uma educação experiencial, vivida, vivenciada.
É também possível depreender do pensamento freireano, a relevância que o processo
de industrialização e de urbanização do Brasil ocupava no cenário da década de 1950. A
questão nos é particularmente importante, tendo em vista ser esta uma perspectiva dissonante
daquela que constituiu a Agroecologia no Brasil, conforme veremos ao longo deste trabalho.

64

A respeito, Eustáquio Romão interroga, em tom de afirmação: “[...] não é aí que está sua discordância
explicitada em relação aos isebianos: possibilidade de ‘involução’ para a ‘consciência transitiva ingênua’?
Certamente é daí também que deriva sua opção pela pedagogia – mesmo não sendo pedagogo de formação –
como instrumento de luta pela libertação dos oprimidos” (2003, p.XXXV).
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Por esta razão, dedicaremos algumas linhas à percepção de Paulo Freire acerca da
temática, tomando como ponto de partida sua análise acerca da conjuntura nacional na década
de 1950, expressa em sua tese defendida no ano de 1959. Diz ele:
Na verdade, tem sido a industrialização que vem pondo o homem brasileiro
em posição participante no nosso acontecer político. Isto é, posição que
implica uma atitude ativa do povo em oposição àquela outra que o fazia
simples espectador dos fatos a cujo desenrolar apenas comparecia, mas de
que não participava. Daí uma das mais fortes conexões de nossa democracia
em aprendizagem, na fase atual da vida brasileira, vir se fazendo com o
processo de nosso desenvolvimento econômico (FREIRE, 2003, p.29).

A industrialização e a urbanização a ela associada indicavam aos pensadores da época,
de forma quase unânime65, o caminho para o enfrentamento e a superação de uma condição de
colônia imputada ao Brasil. Embora alertando para os riscos da massificação e para o fato de
que a urbanização “[...] nem sempre vem revelando desenvolvimento industrial e crescimento
em todas as áreas mais fortemente urbanizadas do país” (Ibidem), o autor é afirmativo ao
dizer que:
Na medida, realmente, em que se intensifica o processo de urbanização e o
homem vem sendo lançado em formas de vida mais complexas e entrando
assim num círculo maior de relações e passando a receber maior número de
sugestões de sua circunstância, vem se verificando nele transitivação de
sua consciência. Começa agora a atender a solicitações e interesses outros
que o vão jogando em situações novas de que resultam novas experiências
que o situam diferentemente no seu contexto ou face a ele. (Ibidem, p.36)66

A urbanização é percebida, portanto, como uma oportunidade de expansão do nível
de consciência dos indivíduos a partir da ampliação do círculo de relações e das “sugestões de
sua circunstância”, ou seja, da possibilidade de vivência de novas situações capazes de
promover novas experiências.
Mais à frente, ao apontar “perigos” decorrentes do que ele chamou de “falsas
diagnoses” a respeito da realidade, Freire alerta para procedimentos que poderiam vir a
obstaculizar “[...] o ritmo de nossa industrialização, em nome de uma ‘vocação agrícola’ do
país67 ou que abandonasse a política do monopólio da exploração estatal do nosso petróleo”
(FREIRE, 2003, p.56).

65

A existência de tímidas dissonâncias será abordada no capítulo 2 desta tese.
Grifos nossos
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Grifo nosso
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O trecho em destaque aponta o quanto as dinâmicas econômicas localizadas no
contexto do rural encontravam-se, naquele momento histórico, ausentes da perspectiva de
desenvolvimento do país. A industrialização e a urbanização consistiam praticamente em um
caminho único e inexorável à consecução deste “desenvolvimento”. Essa questão será
aprofundada e analisada no próximo capítulo intitulado “A invisibilidade socio-histórica do
rural: condicionantes, conveniências e dissonâncias”. Este capítulo se faz necessário para que
seja possível ao leitor compreender a complexidade do processo de constituição da
Agroecologia no Brasil. Embora hoje, ela não se restrinja aos espaços rurais, foi a partir das
dinâmicas do rural que a mesma se constituiu, através de um dinâmico processo social que
será objeto dos capítulos seguintes.

62

Capítulo 2
A INVISIBILIDADE SÓCIO-HISTÓRICA DO RURAL:
CONDICIONANTES, CONVENIÊNCIAS E DISSONÂNCIAS.

Se a história dos espaços e ambientes rurais
tem sido uma história de devastações,
violências, expulsão, o fato é que diferentes
rurais
foram
sendo
reconstruídos,
transformados pelos seus atores históricos.
(Ferreira, 2012, p. 17)
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O capítulo anterior buscou estabelecer, no contexto de sua emergência, as relações
existentes entre a nascente concepção de Educação Popular e a perspectiva de
desenvolvimento a ela vinculada, evidenciando as categorias político-pedagógicas desta
vinculação. Neste momento, para que seja possível prosseguir no estudo realizado torna-se
necessário aprofundar as reflexões acerca das representações do “rural”68 presentes ao debate
sobre desenvolvimento brasileiro naquele mesmo contexto dos anos 1950. Este é o objeto do
presente capítulo. Para tanto, recorremos à pesquisa bibliográfica e às entrevistas realizadas
no âmbito desta pesquisa.
Conforme sugere o título deste capítulo, optamos por realizar o aprofundamento da
temática anteriormente anunciada a partir e em torno da condição de invisibilidade
historicamente atribuída ao rural brasileiro. Isso se deve ao entendimento de que tal condição
seja reveladora de importantes dinâmicas sociais e políticas que marcaram a construção
histórica do país. Após uma breve discussão teórica acerca do conceito de invisibilidade
social, será traçado, em linhas gerais, um cenário socioeconômico do rural brasileiro no
contexto dos anos 1950 e de suas representações no debate sobre desenvolvimento, em curso
à época.
A partir de tais elementos, será possível identificar os condicionantes, as
conveniências e as dissonâncias em relação à condição de invisibilidade atribuída ao rural
brasileiro, elementos que interagem no processo de constituição da Agroecologia no Brasil,
objeto dos próximos capítulos.
Para que o leitor possa acompanhar as reflexões e argumentações aqui desenvolvidas
se faz necessário, inicialmente, uma breve reflexão acerca do conceito de invisibilidade social
no qual as embasamos.
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As constantes transformações sociais que envolvem o campo e a cidade imprimem ao “rural” a condição de
categoria histórica variante abarcando, portanto, diferentes conceitos inspiradores de diversas interpretações.
Para que possamos prosseguir, reduzimos neste momento, seu significado à sua dimensão espacial, adotando o
conceito assumido pelo IBGE. Este Instituto define situação urbana como “as áreas correspondentes às cidades
(sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área
situada fora desses limites” (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/mapa_mercado_trabalho/
notastecnicas.shtm). Ou seja, rural é “tudo aquilo que não é urbano”. A aparente fragilidade da conceituação nos
permitirá perceber o conceito inserido em diferentes contextos, pois como afirma José de Souza Martins, “[...] a
própria noção de rural é elaborada a partir de determinadas condições e circunstâncias sociais” (1980, p.45).
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Dentre as diversas possibilidades, optamos por tratar a invisibilidade social a partir de
uma perspectiva fenomenológica. Para tanto, recorremos ao esclarecimento sugerido por
Tomás que reconhecendo a íntima relação entre o fenômeno e a consciência de quem o
descobre, é explícita ao afirmar que “[...] a fenomenologia analisa a forma como as coisas
aparecem” (2008, p.03), evidenciando a indissociabilidade entre fenômeno e sujeitos nele
inexoravelmente inseridos. Assim sendo, no que se refere à invisibilidade social, a autora
defende o argumento, por nós compartilhado, segundo o qual
[...] “os invisíveis” são criados pela percepção coletiva que não só os cria,
mas também os transforma e os revela acompanhando os preconceitos da
altura. Ou seja, este fenômeno é subordinado a uma intencionalidade
própria à “consciência coletiva”69 (Ibidem).

Se assim compreendemos, torna-se impossível a análise do fenômeno (no caso, a
invisibilidade sócio-histórica do rural) dissociada da consciência de quem o percebe e das
intencionalidades presentes no complexo processo de construção de uma “consciência
coletiva”. É essa a perspectiva que adotamos neste capítulo.
De onde vem essa invisibilidade? Em que fundamentos ela se sustenta? A quem ela
interessa? Quem a ela se opõe? Que intencionalidades revela? Seria mais adequado referirmonos a um processo de invisibilização?
O enfoque em torno dos condicionantes, conveniências e dissonâncias à condição de
invisibilidade do rural sugere a existência de um campo de disputa entre interesses que
advogam pela manutenção ou pela superação desta condição que longe de ser “natural”, é
socialmente criada70. Isso é o que discutiremos a seguir, tendo como referência o contexto
brasileiro dos anos 1950. Para tanto, é necessário deslocar-se para aquele tempo histórico a
fim de compreender o cenário que influenciava (ao passo em que também era influenciado) os
debates sobre desenvolvimento nacional que mobilizaram de forma intensa setores populares,
políticos e acadêmicos da época.

69

A autora referencia-se aqui em Émile Durkheim (1893), para quem “a consciência coletiva regula os
conhecimentos e as convicções comuns aos membros de uma sociedade” (Ibidem). Grifo nosso
70
As reflexões acerca da representação do rural no Brasil contemporâneo ganham corpo nas últimas décadas.
Um indício da atualidade da temática se encontra na recente publicação do livro “Do rural invisível ao rural que
se reconhece” que reúne resultados de mais de duas décadas de pesquisas do Programa de Pós-Graduação em
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná (UFPR), integrante da Rede de Estudos
Rurais que congrega diversas instituições brasileiras de pesquisa (vide: http://www.redesrurais.org.br/)
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2.1 O rural brasileiro no contexto da década de 1950
Tomamos a liberdade de inaugurar estas reflexões a partir de uma contundente
resposta proferida por uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em entrevista
realizada no contexto da presente pesquisa. Diante de nossa indagação acerca do lugar do
“rural” no pensamento isebiano, a pesquisadora que dedicou boa parte de seus esforços
acadêmicos a estudar o ISEB, não poderia ter sido mais clara ao declarar: “o ISEB não se
preocupava com isso! Essa é a verdade! O ISEB não falava sobre agricultura,
desenvolvimento agrícola! Isso não fazia parte do debate!”71.
A clareza e a contundência da afirmação nos conduzem à formulação de um
“estranhamento” problematizador. Por que, em um país de vastas extensões territoriais, de
clima tropical, com uma base econômica fundamentada na produção de matéria prima e
produtos cultivados (principalmente café, cacau, algodão e cana-de-açúcar72) para exportação,
como um centro de pesquisas e debates sobre os rumos do desenvolvimento brasileiro sequer
discutia a questão agrícola?
A resposta requer a observação, mesmo que sintética, do contexto rural brasileiro da
época, especialmente nos seus aspectos sociais e econômicos. Para tanto, recorreremos aos
dados estatísticos revelados pelo IBGE através do Censo Demográfico de 1950 e do Censo
Agrícola de 1956, ambos baseados em dados coletados no ano de 1949. A fim de evitar o
“enfardo” dos dados estatísticos e o alongamento excessivo do texto, optamos por apresentar
aqui uma síntese dos dados quantitativos, sem prejuízo dos mesmos que se encontram
apresentados, em detalhes, nas tabelas que compõem os anexos 01 e 02 do presente trabalho.
No contexto da década de 1950, o Brasil abrigava uma população73 de quase 52
milhões de habitantes, dos quais cerca de 33 milhões (63,8%) viviam no (e do) campo. No
que tange às atividades econômicas74, a agricultura, a pecuária e a silvicultura absorviam mais
da metade (57,5%) das pessoas economicamente ativas no país (considerando campo e
cidade). Ao somarmos a esse contingente, o montante de pessoas que se encontravam
envolvidas em atividades extrativas (a exemplo de pescadores, seringueiros, garimpeiros,
lenhadores e carvoeiros), a taxa de pessoas ligadas diretamente às atividades econômicas
realizadas em espaços rurais ultrapassa os 60%.
71

Entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 09/06/2016.
Essas são as 4 (quatro) culturas consideradas, pelo Censo Agrícola de 1956, como as mais importantes à
época, no país.
73
Ver tabela 01 do anexo 01.
74
Ver tabela 02 do anexo 01.
72
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Essas duas informações nos revelam que no início da década de 1950, mais da metade
da população e a maior parte da economia brasileira encontravam-se diretamente ligadas aos
espaços e às dinâmicas rurais. E quais eram essas dinâmicas?
Dados do Censo Demográfico75 de 1950 acerca dos domicílios76 nos ajudam a
começar a discutir algumas delas. De um total de mais de 10 milhões de domicílios no Brasil,
pouco mais de 6 milhões encontravam-se em espaços rurais, o que de início vem ratificar as
informações anteriormente apresentadas acerca da significância, ao menos quantitativa, dos
espaços rurais. O que nos interessa aqui destacar é que segundo os dados do IBGE, dos
6.315.831 domicílios rurais, 35,4% deles, ou seja, 2.234.543 domicílios não se enquadravam
nem na condição de próprios, nem de alugados, sendo alocados sob a categoria “outra
condição”. A observação e a análise da descrição do dado, oferecida pelo próprio IBGE, nos
leva à constatação de que este se refere aos domicílios ocupados por “cessão”, ou seja, através
da permissão de moradia e/ou de cultivo de uma pequena área de terra, concedida pelo
proprietário às famílias de agricultores despossuídos de terra e de moradia. Em geral, essa
“concessão” era “retribuída” através de algum tipo de serviço regular na fazenda (no caso dos
agregados) ou através de pagamento em espécie ou em produto colhido (no caso dos
arrendatários ou parceiros). É desta situação que se originam as relações de cambão, meia ou
terça tão características da dinâmica socioeconômica de constituição do “rural” em nosso país.
Os dados aqui apresentados acerca dos “domicílios” revelam que no contexto
brasileiro dos anos 1950, mais de 1/3 das famílias que viviam no campo encontravam-se “sob
tutela” de outros, ou seja, sem autonomia de decisão sobre os diversos aspectos de sua vida
privada e sem autonomia administrativa em relação à atividade produtiva a qual dedicavam
boa parte do seu trabalho. Mesmo assim, nas pequenas áreas de terra por eles cultivadas
vinham sendo produzidos, segundo dados do Censo Agrícola de 195677, sob a categoria
“produção particular do pessoal residente”, 16,6% do feijão; 14,5% da mandioca; 11,9% do
milho; 31,4% da fava, dentre diversos outros produtos voltados à alimentação, produzidos e
consumidos no país78.
A base de sustentação desta realidade (ainda atual) encontra-se em uma estrutura
agrária altamente concentrada, conforme já revelavam os dados daquele mesmo Censo
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Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/67/cd_1950_v1_br.pdf. Acesso em
22/05/2016
76
Ver tabela 03 do anexo 01
77
Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/67/cd_1950_v2_br.pdf. Acesso em
22/05/2016
78
Ver tabela 01 do anexo 02.
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Agrícola, ao indicar que a maior parte do território nacional (50,9%) encontrava-se sob o
domínio de apenas 1,6% dos proprietários de estabelecimentos rurais, todos estes com
propriedades maiores do que 1.000 (mil) hectares79. Isso significava dizer que a quase
totalidade (98,4%) dos estabelecimentos rurais, fossem estes, próprios, arrendados ou
alugados, ocupava a outra metade (49,1%) do território nacional80. Este elevado índice de
concentração na propriedade das terras brasileiras provocava (e persiste provocando) reflexos
de diversas naturezas. Os dados estatísticos do IBGE revelaram, ainda no início da década de
1950, alguns deles que conforme veremos adiante, foram considerados por pensadores da
época como importantes empecilhos ao desenvolvimento do país.
Um dos reflexos em questão diz respeito ao grau de utilização das terras brasileiras. O
Censo Agrícola de 1956 revelou que apenas 16,2%81 das terras consideradas produtivas estava
sendo objeto de algum tipo de exploração econômica estruturada, ou seja, os dados indicavam
que em tese, 83,8% do potencial agrícola do país estava sendo desperdiçado.
Somava-se a este quadro, outro dado também revelado por aquele mesmo Censo
Agrícola acerca da intensidade da exploração econômica nos espaços rurais82. Ao mensurar o
uso de força animal e/ou mecânica, os dados revelaram que 72,9% dos estabelecimentos não
empregavam nenhum apoio de força animal ou mecânica, ou seja, contavam apenas com a
força de trabalho humano. Aqueles que associavam trabalho humano à força animal
correspondiam a 26,9% dos estabelecimentos, enquanto apenas 0,3% utilizavam algum tipo
de força mecânica.
Até o momento, interessa-nos evidenciar que os dados apresentados pelo IBGE no
início da década de 1950 tornavam público que do ponto de vista econômico, as atividades
agrícolas83 além de ocuparem área reduzida (em relação à extensão das terras do país), eram
pouco intensivas e, portanto, de baixa produtividade (produção por área). Em outras palavras,
o potencial de produção agrícola brasileiro encontrava-se subutilizado.
Diante desse cenário, não seria plausível ao menos cogitar-se o enfrentamento dos
entraves apontados como uma das opções para o desenvolvimento brasileiro? Mesmo que não
fosse de forma central, ao menos, complementar ao nascente processo de industrialização?
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1 (um) hectare equivale a uma área de 10.000 (dez mil) metros quadrados.
Ver tabela 02 do anexo 02.
81
Ver tabela 03 do anexo 02.
82
Ver tabela 04 do anexo 02.
83
Os principais produtos cultivados à época eram o café, a cana-de-açúca, o cacau e o algodão, todos voltados à
exportação.
80
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Ocorre que sob os ares da modernidade, o caminho da industrialização e da
urbanização84 parecia ser um verdadeiro “canto da sereia”, irresistível, inquestionável,
universal. Além de conveniente a quem se beneficiava da “não mudança” na estrutura agrária
do país, conforme veremos no decorrer deste capítulo.
2.2 Urbanização e industrialização: caminho único para o desenvolvimento?
Para grande parte dos intelectuais brasileiros dos anos 1950, o Brasil precisava superar
o “atraso”85 decorrente de uma sociedade ainda semifeudal e aristocrática. Nesta condição
residia, para eles, o verdadeiro impedimento a um processo revolucionário que, já
interrompido pelo Estado Novo, mais uma vez se anunciava nos anos 1950.
Segundo historiografia realizada por Marcos Cezar de Freitas, “[...] a expressão
revolução brasileira, nos anos 1950, apresentava novos conteúdos em relação a seu uso nos
anos 1920 e 1930. [...] Revolução brasileira passou a ser uma metáfora de aceleração do
tempo histórico” (2001, p.96). Entre as diferentes correntes políticas prevalecia a convicção
de que conseguir a desejada liberação das forças produtivas rumo ao desenvolvimento “[...]
correspondia a acelerar o tempo, romper o passado lento do ruralismo patriarcal brasileiro e
correr para o mundo urbano do trabalho pleno” (Ibidem)
Essa perspectiva (quase universal) ecoava entre os intelectuais do ISEB que conforme
abordado no capítulo anterior, defendiam a ideia de que o desenvolvimento brasileiro
dependia do incremento da indústria nacional, o que aconteceria em torno do estabelecimento
de um pacto político nacional-popular, rumo à superação do colonialismo.
Orientados por esse sentido e direção, os isebianos entendiam que os agentes da
estratégia de desenvolvimento nacional seriam a (nascente) burguesia industrial e os técnicos
do Estado (a burocracia estatal), conforme nos esclarece Luiz Carlos Bresser-Pereira:
Para o ISEB, o desenvolvimento é um processo histórico que implica uma
revolução capitalista, através da industrialização, e uma revolução nacional,
que torna o país capaz de formular uma estratégia nacional de
84

O enlace entre modernização, industrialização e urbanização é, ainda na atualidade, o paradigma que sustenta
o discurso do desenvolvimento no Brasil e no Mundo. Tal construção paradigmática é resgatada, analisada e
criticada, sob a perspectiva pós-estruturalista, em um brilhante trabalho de doutoramento realizado, em 2010, por
Juan Masullo Jiménez, sob orientação de Olga Lucía Castillo Ospina, intitulado “El Desarrollo como Discurso y
el Crecimiento como Mito: repensando el desarrollo, explorando el postdesarrollo”, de 2010.
85
Conceito posteriormente substituído por “subdesenvolvimento”, sob influência das reflexões desenvolvidas no
âmbito da CEPAL, em sintonia com as perspectivas evolucionistas e etapistas da Teoria da Modernização – para
detalhes, consultar texto de Miriam Limoeiro Cardoso, “Modernização e Subdesenvolvimento”, disponível em:
http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=66&Itemid=170
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desenvolvimento. Nela, o pressuposto da existência de uma burguesia
nacional era chave para que pudesse haver um princípio de solidariedade,
unindo as classes em torno da ideia de nação, sem prejuízo dos conflitos que
naturalmente se travam entre eles (BRESSER-PEREIRA, 2005, p.228).

Essa perspectiva encontrava-se em estreita sintonia com a teoria defendida pela
CEPAL, organismo das Nações Unidas, criada em 1948 que “[...] assumiu como hipótesechave a impossibilidade de aumento sistemático em valor agregado e de efeitos de
encadeamento

dinâmico

como

características

da

produção

primário-exportadora”

(COLISTETE, 2001, p.25), ou seja, o setor primário exportador era tido como incapaz de
produzir efeitos dinâmicos sobre a economia como um todo.
A experiência do ISEB é, até os dias atuais, objeto de diversos estudos. Um deles
encontra-se em obra organizada por Caio Navarro de Toledo, no ano de 2005, intitulada
“Intelectuais e Política no Brasil: a experiência do ISEB”, a qual se revela particularmente
interessante, por trazer, após mais de 40 anos de sua extinção em 1964, a visão post-factum de
ex-isebianos86 e também, de pesquisadores87 que tomaram o ISEB como objeto de seus
estudos.
Em um deles, Luiz Carlos Bresser-Pereira enfoca a relação entre o ISEB e a CEPAL,
discutindo como o pensamento cepalino88 exerceu forte influência sobre o instituto brasileiro.
Em síntese, o autor afirma que a CEPAL trouxe fundamentação econômica à perspectiva
nacionalista do ISEB. Em sintonia com uma interpretação estruturalista89 da economia, a
CEPAL desenvolveu à época uma leitura crítica à teoria das vantagens comparativas90 e ao
próprio liberalismo, embasando teoricamente, uma política de industrialização, com
participação ativa do Estado.

86

Particularmente, de Candido Mendes de Almeida, Hélio Jaguaribe, José Rufino dos Santos, Jorge Miglioli e
Nelson Werneck Sodré.
87
Os demais autores são: Alzira Alves de Abreu, Alessandro Eugenio Pereira, Caio Navarro de Toledo, Gérard
Lebrun e Luis Carlos Bresser-Pereira
88
São expoentes do pensamento cepalino, na época, Raul Prebisch, Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares,
Aníbal Pinto, dentre outros.
89
De forma geral, a interpretação estruturalista condiciona o desenvolvimento às “transformações estruturais da
economia e da sociedade” ((BRESSER-PEREIRA, 2005 ,p.208).
90
“A teoria das vantagens comparativas foi bastante criticada pelos economistas da Cepal, no século XX, por
dois motivos básicos. O primeiro era não levar em conta o desenvolvimento econômico de cada país, o que
possibilitava a mudança de suas matrizes produtivas. O segundo eram as relações desiguais de troca entre
produtos primários (de baixo valor agregado, produzidos na periferia do sistema) e industriais (de alto valor
agregado, fabricados no centro). Essa deterioração constante das relações de troca amplia o desequilíbrio
internacional e dificulta o processo de industrialização dos países atrasados” (MARINGONI, 2010, p. 75/76).
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Em obra anterior91, Caio Navarro de Toledo descreve como a interpretação do ISEB
acerca da sociedade brasileira da época se apresentava em torno de dois polos. De um lado, os
“estáticos e parasitários”, descendentes e beneficiários da estrutura colonial e, de outro, os
“dinâmicos e produtivos”, ou seja, as camadas sociais ligadas ao processo de industrialização
em curso. Sob esta ótica, a contradição não se daria entre classes sociais, mas sim entre os
elementos “modernos” e “atrasados” existentes, tanto na burguesia, quanto na classe média e
entre o proletariado (1982).
Esta perspectiva é contestada, ainda nos anos 1960, pela Escola de Sociologia de São
Paulo cujos intelectuais, vinculados à teoria marxista, evidenciavam a luta de classes, inerente
à dinâmica capitalista. Descrentes da possibilidade de emergência de uma “burguesia
nacional”, os integrantes da Escola consideravam inviável a construção de acordos sociais,
discurso que, para eles, se prestava apenas aos interesses populistas, em sua conotação mais
negativa. Para eles, o caráter não-nacionalista da burguesia estaria intrínseco a ela92.
O debate e as divergências93 entre as perspectivas de desenvolvimento do ISEB e da
Escola de Sociologia de São Paulo extrapolam os limites de nossa discussão que se dirige,
neste momento, a constatar e a fundamentar a unanimidade em torno do caminho da
industrialização e da urbanização para os destinos do Brasil e da América Latina, a
despeito das diferenças políticas e ideológicas. Conforme historiografia anteriormente citada,
na passagem dos anos 1950 aos anos 1960, no Brasil, a indústria é “[...] considerada, quase
ontologicamente, a portadora do futuro, a saber: desenvolvido e independente” (FREITAS,
1994, p.169).

91

O livro ISEB: fábrica de ideologias, “é a reescrita de uma tese de doutoramento apresentada à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Assis, em abril de 1974” (Nota Prévia ao livro).
92
Segundo interpretação de Bresser-Pereira esta constatação está na base da teoria da dependência associada,
“cujo trabalho fundador é o ensaio que Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto publicam em 1969 no Chile,
Dependência e desenvolvimento da América Latina” (2005, p.222). Para o autor, a teoria da dependência
associada se fundamenta, de forma sintética, na ideia de que “[...] já que os países latino-americanos não podem
contar com uma burguesia nacional, não lhes resta outra alternativa senão se associarem ao sistema dominante e
aproveitar as frestas que esse oferece para que a América Latina de desenvolva” (Ibidem).
93
Segundo Bresser-Pereira, “Fernando Henrique Cardoso (1964, pp.81-82) faz a crítica inicial das ideias do
ISEB. Esta crítica é radicalizada mais tarde por dois representantes da escola de São Paulo, Caio Navarro de
Toledo, “ISEB: fábrica de ideologias” (1982), e Maria Sylvia de Carvalho Franco, “O Tempo das Ilusões”
(1978), enquanto Francisco de Oliveira em “Economia Brasileira: Crítica à Razão Dualista” (1972) criticava
principalmente o estruturalismo de Celso Furtado. Alzira Alves de Abreu (1975) precisou de muita
independência intelectual para defender em Paris uma competente tese sobre o ISEB. Segundo seu depoimento,
o tema era visto por seus amigos paulistas como impróprio, a não ser que o objetivo fosse criticar radicalmente o
pensamento do grupo. Extinto e perseguido pelos militares por ser de esquerda, o ISEB foi, assim, vítima de uma
crítica equivocada e ressentida originada na própria esquerda” (2005, p.207)
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Voz dissonante naquele contexto foi a de Eugênio Gudin Filho (1886-1986),
economista de renome, com intensa atuação no cenário político e acadêmico brasileiro94.
Gudin, como ficou conhecido, causou polêmica ao apontar os limites da industrialização
como caminho único, chamando a atenção para a importância do investimento em todas as
atividades econômicas, dentre elas, a agricultura. Em sua defesa do papel da agricultura (e
consequentemente, do rural) no desenvolvimento brasileiro, Gudin associou-se à teoria, já
aqui mencionada, das “vantagens comparativas”, uma concepção liberal da economia,
motivado por sua crítica à forte presença/intervenção do Estado na economia, elemento
considerado, sob a ótica nacionalista, indispensável ao desenvolvimento do país.
Foi neste contexto que se travou um debate considerado histórico entre Roberto
Simonsen e Eugênio Gudin sobre o desenvolvimento brasileiro. O registro do debate está
materializado em quatro documentos95, escritos pelos próprios autores, reunidos em
publicação intitulada “A controvérsia do planejamento na economia brasileira”, editada
originalmente pelo IPEA/INPES, em 1977 que, em função da atualidade96 das reflexões97 que
o debate enseja, foi reeditada, em 2010, pelo IPEA.
O papel do Estado na economia e o lugar do planejamento para o desenvolvimento
nacional acabaram se tornando os temas de maior destaque (atribuído pelas áreas de
Administração e Economia) ao debate entre Gudin e Simonsen. Entretanto, a nós interessa
particularmente compreender os argumentos que levaram Gudin, em um contexto bastante
adverso, a defender a vocação agrícola do país e a criticar o caminho da industrialização
associada à urbanização como via única para o desenvolvimento brasileiro.
94

Descrição detalhada de sua biografia pode ser encontrada em: “Desenvolvimento: o Debate Pioneiro de 19441945” (IPEA, 2010).
95
“O primeiro deles é um parecer apresentado por Simonsen ao Conselho Nacional de Política Industrial e
Comercial, em 16 de agosto de 1944, e se intitula “A planificação da economia brasileira”; o segundo, “Rumos
de política econômica”, de autoria de Eugênio Gudin, é um relatório preparado para a Comissão de Planejamento
Econômico, datado de 23 de março de 1945, no qual o famoso economista rebate ponto por ponto o parecer de
Simonsen. Esse texto ensejou uma réplica vigorosa de Roberto Simonsen [terceiro documento], a qual Gudin
respondeu através de carta à Comissão de Planejamento [quarto documento]” (TEIXEIRA & GENTIL, 2010,
p.11-12)
96
“O momento não poderia ser mais propício. Após vinte anos de experimentos neoliberais, em todo o mundo e
também no Brasil, as ‘verdades’ difundidas durante todo esse tempo desfazem-se em dúvidas e incertezas sobre
o futuro da economia mundial” (TEIXEIRA & GENTIL, 2010, p.11)
97
A questão permanece central nos debates até os dias de hoje, embora o decorrer do tempo pareça revelar de
forma cada vez mais clara que o “âmago” da questão tenha mais relação com as prioridades da ação do Estado
do que com seu tamanho. Recentemente, sob governo interino, o Brasil assiste não a uma redução do Estado,
conforme propalado nos discursos promotores da ruptura democrática vivenciada pelo país, mas sim, a uma
radical reversão de prioridades. Os exemplos são inúmeros, dentre os quais estão o aumento salarial
desproporcional entre os diferentes setores do serviço público (beneficiando os mais “elitizados”); a ampliação
do limite de financiamento da casa própria pela Caixa Econômica Federal (de 1,5 milhão para 3 milhões) a fim
de atender as classes mais altas; a exclusão de militares e parlamentares da Reforma da Previdência, dentre
outras medidas em tramitação.
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Eugênio Gudin inicia assim, a exposição de seu ponto de vista:
Um dos argumentos mais correntes a favor de nossa industrialização é o de
que os países industrializados são ricos e os países de economia agrícola ou
extrativa são pobres. Como princípio, não é verdadeiro. Onde as terras são
férteis e planas, onde se praticam a irrigação e a drenagem, onde se dispõe
dos conhecimentos técnicos e dos elementos necessários à adubação, onde se
faz uso das máquinas agrícolas para preparar o solo, para semear, para
capinar e mesmo para colher, onde se dissemina a instrução e a técnica, a
economia agrícola pode formar um país muito rico e de alto padrão de vida.
Para nós brasileiros, basta que olhemos para a Argentina (Gudin, 1945, apud
IPEA, 2010, p.105,106)

Fundamentando-se em dados de um estudo comparativo98 entre a renda per capita de
diferentes países, o autor demonstrava que “dos sete países de renda nacional mais alta do
mundo, três (Nova Zelândia, Argentina e Austrália) são de economia preponderantemente
agrícola”. (Ibidem, p.106)
O que Gudin estava buscando desconstruir era a ideia quase mítica de que
industrialização (e urbanização) seriam sinônimos exclusivos de desenvolvimento, a fim de
expor seu argumento que pode ser sintetizado pela seguinte passagem:
Precisamos é aumentar nossa produtividade agrícola, em vez de menosprezar
a única atividade econômica em que demonstramos capacidade para produzir
vantajosamente, isto é, capacidade para exportar. E se continuarmos a
expandir indústrias que só podem viver sob a proteção das “pesadas” tarifas
aduaneiras e do câmbio cadente, continuaremos a ser um país de pobreza, ao
lado do rico país que é a Argentina (Ibidem, p.106).

Naquele contexto de forte nacionalismo, Roberto Simonsen tomou as críticas expostas
por Gudin como um ataque à “indústria nacional pelo simples prazer de criticar, pelo desejo
de ver o Brasil um eterno dependente de outros povos” (Simonsen, 1945, apud IPEA, 2010,
p.140)
O debate que opõe agricultura e industrialização, por considerá-los caminhos opostos e
divergentes, nos remete à década de 1930, contexto da primeira grande crise internacional que
atingiu diretamente o setor agroexportador brasileiro. A referida crise reduziu a demanda
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Trata-se de pesquisa realizada pelo economista Colin Clark e publicada, no ano de 1940, em livro de sua
autoria intitulado “Conditions of Economic Progress”
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internacional por produtos exportados pelo Brasil (a exemplo do café99) e encareceu os
produtos importados, afetando diretamente a balança de pagamentos100.
Este cenário não se restringia ao Brasil. Na verdade, ele englobava diversos países da
América Latina e constituiu-se em “pano de fundo” para a criação da CEPAL, em 1948,
conforme já mencionado no início do presente capítulo.
No final da década de 1940, a CEPAL, principalmente através de seus economistas
Celso Furtado e Raúl Prebisch desenvolveu a teoria dos choques adversos através da qual se
sustentou a ideia de que “[...] as crises das atividades exportadoras criavam condições para
que a economia se voltasse ao mercado interno, sob a liderança do setor industrial”
(FONSECA, 2003, p.249).
O desenvolvimento do setor industrial brasileiro passava então, a ser compreendido
quase como uma redenção, condição sine qua non para fortalecimento do processo de
substituição de importações, reduzindo assim a dependência do país aos produtos
importados. Além do mais, para muitos, a industrialização brasileira seria também o caminho
para a criação de um mercado consumidor interno e, para os mais entusiasmados, a
possibilidade ainda de abertura do mercado externo para produtos industrializados brasileiros.
É essa perspectiva que explica a indignação demonstrada por Simonsen ao responder
às críticas de Gudin. Disse ele, à época: “Desconhecer o nosso parque industrial e fazer do
brasileiro um juízo pouco lisonjeiro é desconhecer que exportamos produtos industriais e que
vários desses produtos têm sido bem recebidos no estrangeiro” (Simonsen, 1945, in IPEA,
2010, p.140).
Liberal convicto, Gudin era contrário às medidas protecionistas, colocando-se, por esta
razão principal, em campo oposto aos desenvolvimentistas que defendiam o papel ativo do
Estado na promoção do desenvolvimento. Consequentemente, Gudin não atribuía ao
planejamento econômico o peso projetado pela maior parte dos economistas da época.
Defendia a abertura do país ao capital estrangeiro e sustentava a tese de que o caminho do
desenvolvimento seria o caminho do aumento da produtividade - inclusive, das atividades
agrícolas.
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A crise do café se inicia em 1929 e leva o governo brasileiro a queimar estoques na tentativa de manter o preço
do produto no mercado internacional. Já na década de 1960, no pós-guerra, um novo ciclo de crise leva o
governo à medida ainda mais drástica: a erradicação do café. Segundo dados apresentados por José de Souza
Martins, entre os anos de 1962 e 1967 foram erradicados cerca de um milhão e quatrocentos mil pés de café,
liberando uma área de quase um milhão e meio de hectares (1986b, p.66)
100
O clássico estudo de Sonia Draibe (1985) analisa como ainda no contexto da década de 1930 ocorre o
deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira de uma agricultura voltada ao mercado externo, para
uma economia doméstica fundada na industrialização. Segundo a autora é naquele contexto que o debate sobre a
ação do Estado na economia começa a ganhar destaque na pauta econômica e política do país.
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O debate entre os dois economistas esteve carregado de emoção, com direito à
rotulagem ideológica, de ambas as partes. Uma das insinuações emitidas por Simonsen chama
a atenção. Em sua réplica à Gudin, referindo-se à convicção daquele em defesa da agricultura,
Simonsen indaga, de forma irônica: “E a ala ‘vermelha’ da lavoura que ainda não ‘descobriu’
o sr. Gudin?” (Simonsen, 1945, apud IPEA, 2010, p.140)
A passagem traz subliminarmente a evidente (mas, nem sempre explicitada) relação
entre as problemáticas agrícola e agrária, ou seja, entre as questões relativas à produção rural
e aquelas relativas à estrutura agrária do país que conforme dados apresentados anteriormente,
era (e ainda o é) altamente concentrada. Ao utilizar-se do simbolismo da cor vermelha,
Simonsen deixava transparecer101 o padrão ideológico que vinculava (e ainda vincula) a
questão agrária a uma suposta “ameaça comunista”, embora Gudin em nada se aproximasse
de uma perspectiva comunista. Conforme já mencionado, tratava-se de um “liberal convicto”.
Fato é que qualquer caminho que advogasse em prol da “vocação agrícola” brasileira,
como fazia Gudin, teria pela frente o enfrentamento do quadro revelado pelos dados do IBGE
descritos anteriormente, ou seja, o baixo índice de aproveitamento das terras para fins
econômicos, a alta taxa de concentração fundiária e o alto número de agricultores desprovidos
de autonomia em relação ao meio de produção para as atividades agrícolas, ou seja, a terra.
Em outras palavras, o enfrentamento da questão agrícola levaria inexoravelmente ao
enfrentamento da questão agrária102.
2.3 A questão agrária: calcanhar de Aquiles brasileiro
A estrutura agrária brasileira é certamente um dos temas que mais produziu e continua
a produzir estudos e reflexões sobre os espaços rurais, sejam eles de natureza acadêmica ou
não, realizados sob diversos enfoques que incorporam múltiplas visões e diferentes
perspectivas sociais, econômicas, políticas e/ou culturais. Não é nossa intenção abarcar tal
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Contribui para esta análise a informação de que “Simonsen foi um parlamentar conservador na esfera pública.
Durante os debates na Câmara Alta, defendeu um dos atos mais polêmicos do governo Dutra, a cassação do
registro do Partido Comunista Brasileiro” (MARINGONI, 2010, p.62). Nesta mesma publicação encontra-se
registrada denúncia de Diógenes Arruda Câmara (p.61 e 62) a respeito de uma suposta fraude na contagem de
votos para a Assembleia Constituinte de 1945 a favor da eleição de Roberto Simonsen como senador à custa do
desvio de 50 mil votos que teriam sido sufragados em favor de Cândido Portinari, candidato pelo PCB.
102
Isso não significa dizer que Gudin era um defensor da reforma agrária. Conforme aponta Maringoni, “[...]
como parte interessada – era um médio proprietário – Gudin buscava isolar a proposta de reforma agrária de um
projeto de desenvolvimento econômico e social mais amplo” (2010, p.69).
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complexidade103, mas seguir em busca dos elementos que nos ajudem a identificar e a
compreender a relação entre estrutura agrária brasileira e invisibilidade do rural brasileiro.
Iniciamos a discussão com uma referência particularmente interessante aos nossos
objetivos, especialmente em função da periodização adotada coadunar-se com a que aqui
utilizamos. Trata-se de um estudo realizado por professores do Departamento de História da
Universidade Federal Fluminense (UFF) acerca das “[...] propostas de reforma agrária que
frequentaram a discussão política no Brasil a partir da década de 1950 e até o momento em
que o golpe militar interrompeu o processo democrático e impôs um modelo de política
agrária, em 1964” (SANTOS, s/d, p.2).
Sem desconhecer que o debate sobre a questão agrária fosse presente em diversos
setores e segmentos da sociedade, o estudo privilegiou a investigação dos projetos
apresentados ao debate parlamentar, no âmbito do Congresso Nacional, considerando que
nele estariam explicitadas as convergências e os conflitos entre diferentes posições e
interpretações existentes.
A primeira constatação importante que o estudo nos fornece é a de que “[...] a década
de 1950 assistiu ao reconhecimento de que havia uma questão agrária para o capitalismo que
se pretendia desenvolver no Brasil” (Ibidem). Isso não significa dizer que a questão agrária
fosse uma novidade; não o era. Desde o fim do Século XIX, com a crise da escravidão e a
abolição da escravatura, tornou-se visível e constituiu-se, para alguns, objeto de preocupação
o “atraso” da agricultura brasileira que apenas sustentava sua função agroexportadora à custa
do trabalho não remunerado (escravo) e da utilização de grandes extensões de terra.
Conforme aponta Santos, já “[...] na República Velha (1889-1930) foram frequentes as
críticas ao latifúndio e às estruturas agrárias arcaicas dominantes no campo, com algumas
propostas de reforma e modernização” (Ibidem) sem, no entanto, resultar em mudança na
estrutura agrária brasileira. Na verdade, o Pacto Populista que deu sustentação à política de
industrialização inaugurada ainda na década de 1930 “[...] excluía as populações rurais, como
penhor do apoio dos grandes proprietários” (Ibidem) ao governo de Getúlio Vargas. É
possível afirmar, portanto, que o Pacto Populista brasileiro fundamentou-se em um “pacto
agrário”, ou seja, na manutenção da estrutura agrária nos moldes vigentes.
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Existe uma vasta gama de estudos acerca da questão agrária brasileira realizados sob diversas linhas teóricometodológicas. Para aprofundamento do tema, particularmente no sentido do entendimento do contexto da época
aqui evocada, destacamos algumas obras consideradas clássicas: José de Souza Martins, A militarização da
questão agrária, Petrópolis, Vozes, 1984; José de Souza Martins, Reforma Agrária: o impossível diálogo, São
Paulo, EDUSP, 2000; Leonilde Servolo de Medeiros. A Questão da Reforma Agrária no Brasil (1955-1964),
São Paulo, USP, 1982; e Aspásia Camargo. A Questão Agrária: crise de poder e reforma de base (1930-1964),
Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007.
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O estudo em questão revela que a retomada do debate acerca da questão agrária, no
contexto dos anos 1950 e 1960, aconteceu em meio a uma nova visão que começava a atribuir
à agricultura um papel, ao menos coadjuvante, no processo de desenvolvimento nacional.
Naquele contexto, a reforma agrária começava a ser percebida (mesmo que timidamente)
como medida necessária à superação dos obstáculos ao desenvolvimento e ao enfrentamento
dos desequilíbrios resultantes do modelo econômico dominante no país. Não sem resistência,
conforme veremos mais à frente.
Fato é que aquela nova “ambiência” social ecoa no Congresso Nacional e um número
significativo de deputados começa, à época, a defender
[...] uma reforma agrária, sem a qual nenhuma política agrícola seria
possível, [que] deveria capacitar a agricultura para atender às novas
necessidades de acumulação: mercado para os produtos industriais;
fornecimento de insumos e alimentos baratos para a indústria e
trabalhadores; financiamento da produção industrial; modernização da
produção (SANTOS, s/d, p.3).

Sob essa perspectiva, fundamentalmente econômica, uma reformulação na estrutura
agrária brasileira parecia justificar-se não apenas pelo fomento à industrialização (através do
fornecimento de insumos, alimentos e mesmo, do seu financiamento), mas também, pelo
potencial de criação de um mercado consumidor para os produtos gerados pela indústria,
através da elevação da renda da população rural.
No ano de 1961, uma Comissão Especial de Reforma Agrária, constituída sob a
presidência do Deputado Federal Fernando Santana e relatoria do Deputado José Joffily,
destinou-se a produzir um relatório sobre a questão agrária no país e a elaborar um
Anteprojeto de Lei cujo objeto foi “a instituição da Reforma Agrária no Brasil”. Este
complexo trabalho foi realizado com base em dois projetos104 – que embora apresentados há 6
anos ou mais, se encontravam sem nenhuma apreciação – além de dezenas de emendas
substitutivas apresentadas105 pelos Deputados Federais que compunham o Congresso
Nacional à época.
Interessante observar que logo ao início do documento, o relator, Deputado José
Joffily argumentava, a título de justificativa:
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Trata-se do no projeto N⁰. 4.389/54, do Deputado Coutinho Cavalcanti e do projeto Nª. 552/55, do Deputado
Nestor Duarte.
105
Este material encontra-se digitalizado e disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=221125 consultado em 29/07/2016
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[...] três sintomas iniludíveis caracterizam a decadência do nosso velho
arcabouço agrário: baixa produtividade agropecuária; expansão das ligas
camponesas; e crescente mobilização de forças intelectuais, espirituais e
políticas no sentido da revisão agrária (JOFFILY, 1961, p.01).

A passagem revela que, paralelo às motivações econômicas anteriormente
apresentadas e, talvez até de forma mais significativa do que elas, estavam presentes as
preocupações com a instabilidade social no campo. Não necessariamente por um genuíno
interesse pelo enfrentamento dos motivos que a embasavam (impedimento do acesso à terra,
exploração do trabalho, violência, precariedade das condições de vida nos espaços rurais,
dentre outros), mas pelo temor diante da “ameaça comunista”, como é possível identificar na
passagem abaixo.
O tom de apelo que o deputado Carlos de Brito Velho assumiu em sua proposta de
emenda substitutiva ao projeto apresentado por Coutinho Cavalcanti (um dos dois que deram
base ao relatório de Joffily) deixa clara a questão. Disse ele, referindo-se à reforma agrária:
Ou a realizam com violência, com sangue, com opressão, e contra a
liberdade; ou a fazem os verdadeiros democratas em moldes que beneficiem
com justiça a todos e se resguardem as liberdades. Noutras palavras – ou a
Reforma Agrária com supressão da propriedade e da liberdade, ou a
Reforma Agrária com garantias para a propriedade e para a liberdade
(VELHO, 1961, p.01).

Nesta conjuntura de relativo “consenso” construído mais por força de uma ameaça do
que por uma convicção, ou seja, motivado mais pela intenção de “evitar” (conflitos) do que de
“promover” (direitos), foram muitos (e diversos) os entendimentos sobre como, efetivamente,
deveria se constituir uma reforma na estrutura agrária do país.
O estudo realizado por pesquisadores da UFF e anteriormente mencionado apresenta
uma síntese das diferentes perspectivas, expressas por dezenas de emendas substitutivas
apresentadas, entre 1962 e 1964, ao anteprojeto elaborado pela mencionada Comissão
Especial, revelando que “[...] se havia um consenso quanto à necessidade de reforma agrária,
variava o entendimento do que ela deveria constituir” (SANTOS, s/d, p.06).
A questão central da divergência referia-se à proposta de redistribuição das terras, ou
seja, de subdivisão da grande propriedade, mediante indenização. Muitos deputados não a
admitiam, alegando falta de recursos financeiros por parte do Estado e invocando o respeito
ao direito constitucional à “propriedade privada”. Para estes, a reforma agrária deveria

78

restringir-se a um processo de colonização em terras de domínio público, ou seja, à ocupação
de terras não ocupadas, consideradas e reconhecidas pelo Estado como “devolutas”.
Ao longo dos primeiros anos da década de 1960, o já citado anteprojeto elaborado pela
Comissão Especial sob a presidência do Deputado Federal Fernando Santana e a relatoria do
Deputado José Joffily foi sofrendo diversas modificações, ao passo em que se estruturavam,
ao nível do Estado, os órgãos gestores da reforma agrária, a exemplo da Comissão Federal de
Reforma Agrária (COFRA) e da Superintendência da Política Agrária (SUPRA).
A reforma agrária ia deixando de ser uma bandeira das esquerdas e passando
a integrar, especialmente após a Carta de Punta del Este106, o discurso e as
propostas de setores liberais e até conservadores. (...) Em face das condições
do país, disseminou-se a impressão de que alguma reforma agrária seria
inevitável (SANTOS, s/d, p.12)

Entretanto, aquilo que poderia representar um processo de concertação de visões (e de
interesses) para efetivação de uma reestruturação negociada, revelou-se como uma estratégia
de inviabilização de uma efetiva mudança na estrutura agrária do país. As forças políticas
motivadas a desestabilizar o governo João Goulart articularam-se para inviabilizar as ações
planejadas, mesmo após serem pactuadas no Parlamento e em consequência, “a reforma
agrária no Brasil permaneceu (e permanece) uma questão em aberto” (Ibidem). Em seu lugar
foram privilegiados os grandes empreendimentos de colonização com a finalidade de
expansão da fronteira agrícola rumo às regiões norte e centro-oeste do país.
Com o Golpe Militar de 1964, não apenas foi suspensa a tramitação do anteprojeto de
lei, como Fernando Santana e José Joffily, respectivamente presidente e relator da Comissão
Especial tiveram seus mandatos cassados e seus direitos políticos suspensos, sendo José
Joffily inclusive preso no ano de 1965.
José de Souza Martins, um dos intelectuais brasileiros que mais estudou a questão
agrária brasileira afirma que muito mais do que uma problemática conjuntural, “[...] a questão
agrária está no centro do processo constitutivo do Estado republicano e oligárquico no Brasil,
assim como a questão da escravidão estava nas próprias raízes do Estado monárquico no
Brasil Imperial” (2000, p.92).
Retroagindo um pouco na História podemos encontrar uma passagem bastante
ilustrativa e reveladora da dimensão política que envolve a questão agrária brasileira. Trata-se
106

A Carta de Punta Del Este é resultado de uma Conferência convocada pelos Estados Unidos da América e
realizada na cidade de Punta Del Este, no Uruguai, em agosto de 1961, a fim de consolidar a Aliança para o
Progresso entre os países membros da Organização dos Estados Americanos (OEA).
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de um debate parlamentar, datado de junho de 1946, realizado durante sessão da Assembleia
Nacional Constituinte e registrado em relatório intitulado “O problema da Terra e a
Constituição de 1946”. O referido documento reflete com força factual, o cerne da questão.
Por isso, nos dedicamos a observá-lo com atenção.
A mencionada sessão se iniciou com uma longa e fundamentada exposição, calcada
em dados do Censo Demográfico e Agrícola de 1940, realizada pelo deputado Luiz Carlos
Prestes. Sua argumentação buscava sustentar a tese de que “[...] temos que partir da
distribuição da terra, para que sejam criadas e estimuladas as pequenas propriedades, por meio
do cooperativismo e do crédito barato, ajudadas pelo Estado, para que a agricultura possa se
desenvolver no Brasil” (PRESTES, 1947, p. 33). Os questionamentos por parte dos
deputados, também registrados no referido relatório são poucos e pontuais, praticamente
restritos à invocação do direito de propriedade e à exposição de preocupações em relação ao
elevado custo financeiro de uma reforma agrária. Não há, no entanto, registro de nenhuma
contestação dos dados apresentados, tampouco apresentação de caminhos alternativos para a
resolução dos problemas apresentados pelo orador.
Diante da ausência do contraditório e de um silêncio quase perturbador, o orador
buscando interpretar o que ali se passava, faz referência a uma sessão anterior na qual o
deputado Aliomar Baleeiro teria feito um pronunciamento considerado por Prestes como de
“notável coragem”. Diante dos congressistas, Luiz Carlos Prestes reproduz, então, a fala do
Deputado Aliomar Baleeiro. Pelo seu potencial elucidativo, a transcrevemos a seguir:
Se se fizer um inquérito a respeito da composição social e profissional desta
Assembleia, verificaremos que todos nós ou pelo menos nossos parentes,
saímos das classes agrárias (grifo nosso), que se têm libertado sempre do
pagamento de impostos, que então passam a recair sempre diretamente sobre
o proletariado. Devemos confessar que somos fieis a uma tradição velha;
mas por outro lado, devemos reagir, e então, impregnarmo-nos dos
princípios de moral política, cumprindo o nosso dever leal, consciente e
deliberadamente antes que no-lo exijam. Não esperemos que a revolução
social bata às nossas portas, se podemos conjurá-la, matando a fome de
ressentimentos, de inquietações, de desgostos, de recalques, que há no
coração do povo brasileiro (Ibidem, p.36)

Um Poder Legislativo constituído, em sua maioria, por proprietários de grandes
extensões de terra foi (e continua sendo) elemento fundamental para evitar efetivas mudanças
na estrutura agrária do Brasil. Conforme a História nos revelaria, argumentações quanto à
necessidade de uma efetiva reforma na estrutura agrária brasileira produziram pouco mais do
que apelos como o do deputado Aliomar Baleeiro, movidos mais pelo temor do que pela
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convicção. As (pequenas) conquistas no campo da reforma agrária decorreram quase sempre,
do enfrentamento direto por parte da população do campo e das florestas, à custa de muita
violência e inúmeras mortes.
Sob o manto do golpe militar de 1964, a saída encontrada por aqueles “beneficiários
da situação atual” (conforme citação anterior) foi enfrentar o temor com medidas de força, a
fim de garantir nenhuma mudança efetiva na estrutura agrária do país. Nas palavras de José de
Souza Martins, “[...] a questão agrária tornou-se uma questão militar, justamente para que não
se transformasse numa questão política” (MARTINS, 1993, p.145).
Segundo análise de Emanuel Kadt as raízes desse processo histórico no qual os
privilégios das elites se impõem através de seus vínculos estreitos com um Estado
marcadamente cartorial remontam, conforme aqui já comentado, ao contexto dos anos 1930
quando Getúlio Vargas enfrentou o momento de crise através de uma série de acordos entre
setores políticos e econômicos do país. Já naquela época,
Os produtores de café continuaram recebendo apoio financeiro; os militares
foram promovidos e aumentaram seus efetivos; as classes médias
beneficiaram-se de maior participação política e de rápido crescimento da
burocracia na qual podiam conseguir empregos à custa do Estado; e,
finalmente, os proprietários rurais tradicionais obtiveram o privilégio de
serem deixados em paz (2007, p.58/59)107

O trecho em destaque revela com clareza que para alguns setores da sociedade
brasileira, a invisibilidade do rural e, com ela, a invisibilidade da questão agrária brasileira
torna-se uma invisibilidade conveniente, necessária à manutenção do status quo, ou seja, à
“não mudança”. Invisibilizar, para não mudar, poderia ser o lema a expressar um processo que
se complexificou por um conjunto de ações no plano simbólico, destinadas a travestir a lógica
da reforma agrária com uma roupagem “ideológica”. A partir de então e até os dias atuais, a
ela passou a ser atribuída uma ideologia “comunista”, embora o país símbolo do capitalismo
ocidental já tivesse inaugurado seu processo de reforma agrária há quase um século atrás108!
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Grifo nosso
No dia 20 de maio de 1862, durante a Guerra Civil americana, o presidente Abraham Lincoln promulga a
“Homestead Act” (conhecida como “Lei da Fazenda Rural”) - o texto da Lei encontra-se disponível em:
https://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=31 - através da qual cidadãos americanos passaram a ter o direito
de requerer a posse, mediante um pagamento simbólico (US$1,25/acre), de terras até o limite de 160 acres
(equivalente a 64,75 hectares ou 647.500m2).
108
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2.4 Modernização sem reestruturação agrária
Já na década de 1970, ares de modernidade invadem o rural brasileiro, impulsionados
por avanços tecnológicos, materializados em insumos químicos (fertilizantes e venenos),
maquinários agrícolas e sementes melhoradas, subsidiados por políticas de crédito agrícola. O
ideário da “Revolução Verde”109, como ficou conhecida, propagava o objetivo de maximizar
os rendimentos da terra, a fim de “acabar com a fome e a miséria”. Àqueles que não
encontrassem inserção neste processo de “modernização da agricultura”, ou seja, que não
adotassem as tecnologias (por inadequação aos critérios do crédito bancário, por falta de
documentação comprovando a posse da terra ou qualquer outra razão) restava a migração para
as cidades ou a permanência no campo, sob a condição de “[...] último remanescente de uma
sociedade do passado e de um modo de produção arcaico, condenados a desaparecer diante
dos avanços da ‘modernidade’” (ZANONI e RATNAUT, 2012, p.08).
Naquele contexto, o que aconteceu – no que tange à estrutura fundiária do país – foi a
intensificação da concentração de terras sob domínio dos grandes proprietários, beneficiários
das políticas, especialmente, de crédito agrícola. Os programas de colonização – adotados
como estratégia de ocupação das fronteiras do país e de “resolução” de conflitos agrários –
incentivaram e viabilizaram os fluxos migratórios do Sul e do Nordeste do país para o CentroOeste e a região Norte, propiciando conflitos com populações indígenas e o desmatamento de
grandes extensões de florestas.
Diante daquele processo de modernização sem reestruturação agrária, ou seja, de
“modernização conservadora”, o processo de invisibilização do rural brasileiro se aprimorou,
endereçando-se especificamente àqueles que embora constituindo a maioria absoluta da
população rural, estavam sendo reduzidos à condição de “remanescente de uma sociedade do
passado”, considerados como “jeca tatu”, “caipira”, “matuto”, o símbolo do atraso a ser
superado, ou seja, condenados a “não existência”, ao “não lugar”, à “invisibilidade”. Sob o
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Diferentemente do contexto atual no qual se atribui ao “verde” um conceito vinculado à ecologia, “Revolução
Verde” refere-se a um processo de intensificação da produção agrícola calcado no emprego de insumos químicos
(fertilizantes e venenos), mecanização pesada e sementes melhoradas, com vistas à maximização da produção.
Trata-se da busca pela “modernização” da agricultura via uma matriz tecnológica agroquímica, à qual se opõe a
matriz tecnológica agroecológica que fundamenta tecnicamente a agroecologia. Segundo definição de Eduardo
Ehlers, “a Revolução Verde fundamentava-se na melhoria do desempenho dos índices de produtividade agrícola,
por meio da substituição dos moldes de produção locais, ou tradicionais, por um conjunto bem mais homogêneo
de práticas tecnológicas; essas práticas incluem variedades vegetais geneticamente melhoradas, muito exigentes
em fertilizantes químicos de alta solubilidade, agrotóxicos com maior poder biocida, irrigação e mecanização”
(EHLERS, 1996, p.32).
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ideário desta “pseudo modernidade”, em seu lugar tomaria corpo um novo rural, moderno,
produtivo, instruído... em um país “pacificado” e “livre” das questões agrárias.
Através de um complexo processo político, mas principalmente, social e cultural, a
“responsabilidade” pelo “atraso” dos espaços rurais passava a ser atribuída à própria
população (identificada como “pobre”, “analfabeta”, “inculta” etc.) e não, à estrutura agrária
que impede(ia) o seu desenvolvimento. Mais uma vez na História, como parte de uma
estratégia de manutenção do status quo, responsabilizava-se a vítima110.
Interessante observar a atenção dada pelo IBGE, no Censo Demográfico de 1950, a
indicadores como acesso à água encanada, acesso à iluminação elétrica, e acesso a aparelho
sanitário, utilizados para avaliar as condições de vida das populações em áreas rurais e
urbanas. Embora relevantes, estes parâmetros, quando tomados como “indicadores sociais”,
impõem à análise das condições de vida, um padrão urbano, desconsiderando outros valores
das diversas formas de sociabilidade existentes em um país tão diverso como o nosso.
Na década de 1950, a revelação pelo Censo Demográfico de que 79,1% dos
analfabetos111 brasileiros encontrava-se em áreas rurais teve papel importante na consolidação
da imagem de “atraso” atribuída a estes espaços. Os dados apresentados Na tabela 04 do
anexo 01 mostram que enquanto na zona urbana, 73,1% das pessoas sabiam ler e escrever, na
zona rural, 72,3% não sabiam ler, nem escrever. Este dado, revelado em um contexto de forte
ideário nacionalista, fez da luta contra o analfabetismo112 uma questão nacional e reforçou a
visão do campo como o “lugar das ausências”113, a começar pela considerada “evidente” (e
agora, atestada pelos dados do IBGE) “ausência de conhecimento” supostamente relacionada
ao não domínio do código de letramento.
A este segmento social, rural, analfabeto e pobre foi atribuído, inclusive por
pensadores críticos ao modelo de desenvolvimento adotado à época pelo Brasil, parte
significativa da responsabilidade pela alta taxa de crescimento populacional, apontada por
110

“É sempre assim, os pobres e miseráveis são s culpados por seu estado precário. São preguiçosos, incapazes
[...]” (FREIRE, 1994, p. 120). A passagem está em “Cartas à Cristina”, quando Paulo Freire refle acerca dos
conceitos de “evasão escolar” e “fracasso escolar”. Para ele tais conceitos são expressões da ideologia dominante
que ao invés de buscar revelar as causas que sustentam aquele determinado fenômeno – processo do qual poderia
emergir o compromisso com a sua superação – optam pela imputação de culpa a quem já expressa suas
consequências.
111
Ver tabela 04 do anexo 01.
112
Para uma reflexão bastante interessante a respeito do analfabetismo e sobre a alfabetização como fator de
liberação ou uma nova forma de dominação, consultar FURTER (1974).
113
A expressão é amplamente utilizada pela professora Edla Soares, que ao longo de uma vida inteira dedicada à
educação ocupou diversas funções públicas relevantes, dentre as quais a de relatora das Diretrizes Operacionais
da Educação Básica do Campo. Com ela convivi durante 4 anos, no âmbito do Comitê Pernambucano de
Educação do Campo e respeitosamente, tomo-lhe emprestada a sua emblemática expressão, rendendo-lhe, com
satisfação, os devidos créditos.
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diversos estudiosos da época como uma das causas do subdesenvolvimento. Em obra que
discute “Paisagens e Problemas do Brasil” da década de 1960, Manuel Correa de Andrade
atribui o alto crescimento demográfico brasileiro (3% ao ano) a uma eficiente política
sanitária, mas também à “[...] existência de uma alta percentagem de população rural, de
baixo nível cultural que não conhece e não aplica os processos anticoncepcionais, ou melhor,
o controle da natalidade” (ANDRADE, 1970, p.247)
Não estamos aqui, desconsiderando os problemas decorrentes do analfabetismo, nem
tampouco do crescimento populacional. Entretanto, na medida em que buscamos
compreender a invisibilidade sócio-histórica do rural, nos interessa aqui destacar a vinculação
simbólica que se produz entre tais problemas (que são da sociedade como um todo) a uma
suposta condição de “ignorância” ou de “baixo nível cultural”.
Neste sentido, a obra organizada por Caio Navarro de Toledo, acerca da experiência
do ISEB, aqui já citada, traz um interessante artigo do filósofo francês Gérard Lebrun114. Sob
o título “A ‘realidade nacional’ e seus equívocos”, o artigo, publicado na Revista Brasiliense,
no ano de 1963, dialoga com a ideia-força partilhada à época pelos intelectuais brasileiros,
quanto à “necessidade de se promover a formação de uma cultura nacional que se origine da
luta pela independência efetiva (política e econômica)” (LEBRUN, 2005, p.165).
Partindo da ideia de cultura como “algo já adquirido” e não como “meio de ascensão
social”115, Lebrun chama a atenção para o erro ao qual estão sujeitos os intelectuais brasileiros
ao considerarem o analfabetismo como “um mal em si, uma impureza”. Isso porque,
advogava o autor, esta postura desconhece a existência de uma cultura e de uma consciência
das massas já existentes. Em suas palavras:
O erro intelectualista que nele [no analfabetismo] só vê o lado negativo é um
traço de alienação. Em suma, tradicionalismo e intelectualismo são duas
maneiras de ignorar que a cultura nacional está se fazendo desde já no
presente, que não se recolheu a um passo idealizado e que, além do mais,
não espera, para surgir, a instrução do povo pelos intelectuais de boa vontade
(Ibidem, p.167).

114

Gérard Lebrun, francês, filósofo e historiador da Filosofia, ministrou cursos de Filosofia na UNICAMP e na
USP, tendo se interessado em estudar as ideias do ISEB. É autor de diversos artigos e livros, a exemplo de “O
Avesso da Dialética: Hegel à luz de Nietzsche”; “A Filosofia e sua História”; “Kant e o Fim da Metafísica”; e “A
Paciência do Conceito: ensaio sobre o discurso hegeliano”, dentre outros.
115
“Foi a burguesia ocidental do século XIX que deu à palavra [cultura] seu sabor açucarado e seu conteúdo
gratuito; foi ela que transformou as obras de arte e do pensamento em etapas de um guia turístico ou de um
código de boa companhia” (LEBRUN, 2005, p.166).
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Para Lebrun, esta perspectiva sustentava-se em duas teses consideradas por ele
“inadmissíveis”: a de que “cultura”, no Brasil, se reduz a uma intelligentsia minoritária, nada
existindo fora dela e a de que “cultura” “[...] se define unicamente pela aprendizagem e pela
posse de técnicas que, uma vez adquiridas, permitem a cada povo entrar na cultura mundial”
(2005, p.167,168).
Neste mesmo sentido, Aída Bezerra chama atenção para a valorização do combate ao
analfabetismo que no contexto dos anos 1950/1960
[...] parece decorrer de um lado, dos mecanismos eleitorais da democracia
liberal (o voto do alfabetizado) e, de outro lado, da relação que se
estabeleceu entre o atraso econômico e o analfabetismo, levando a crer que o
analfabetismo seria um dos entraves ao desenvolvimento (1980, p.31)

É sob esta ambiência que, ao passo em que se afirma a necessidade de modernização
da agricultura (inclusive, para subsidiar a industrialização do país), vão se “[...] tecendo as
condições para a criação do Desenvolvimento de Comunidades116 no Brasil” (AMMANN,
1984, p.34), com o apoio decisivo da UNESCO e da OEA.
Referenciando-se em Vanilda Paiva, Safira Ammann, em sua clássica obra intitulada
“Ideologia do Desenvolvimento de Comunidades no Brasil” menciona como o analfabetismo
era considerado “[...] um fator de desintegração nacional, um empecilho para o progresso e
uma ameaça para a paz social e para a vida democrática da América Latina” (PAIVA, 1973
apud AMMANN, 1984, p.34). Tal interpretação sobre tão grave “ameaça” justificava e
requeria ações no campo da educação de adultos, vinculadas à “solução dos problemas
rurais”. Não bastava alfabetizar, era preciso um conjunto de ações destinadas a retirar o rural
da condição de “atraso” revelada aos “olhares da modernidade”.
O Manual de Educação de Adultos que deriva do Seminário Internacional de
Educação de Adultos realizado em 1949 e sob o patrocínio do governo brasileiro, da
UNESCO e da União Pan-americana “[...] sugere explicitamente que se adotem os métodos
do Desenvolvimento de Comunidade e chama a atenção para a relevância da extensão
universitária, dos sindicatos, cooperativas, missões rurais e da extensão agrícola”
(AMMANN, 1984, p.34).
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Desenvolvimento de Comunidades é definido pela ONU, em 1956, como um “processo através do qual os
esforços do próprio povo se unem aos das autoridades governamentais, com o fim de melhorar as condições
econômicas, sociais e culturais das comunidades, integrar essas comunidades na vida nacional e capacitá-las a
contribuir plenamente para o progresso do país” (CBCISS, 1962 apud AMMANN, 1984, p.32).
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A partir destas diretrizes foram criadas, em 1952, a Campanha Nacional de Educação
Rural (CNER) e, em 1956, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR).
Esta última constituiu-se como órgão executivo do Sistema Brasileiro de Extensão Rural, com
filiados em cada Estado da Federação responsáveis por coordenar o trabalho dos escritórios,
trabalhos estes, executados por dois técnicos (agrônomo e economista doméstica)
“responsáveis pelas ‘mudanças de comportamento’ dos usuários” (Ibidem, p.35). Ainda em
1955 foi criado o Serviço Social Rural (SSR) que tinha por objetivo precípuo “[...] iniciar, sob
a ação de um plano racional e conjunto, a árdua tarefa (grifo nosso) de procurar desenvolver
e recuperar as comunidades rurais brasileiras” (PAIVA, 1973 apud AMMANN, 1984, p.35).
As passagens aqui elencadas demonstram a imagem de “problema” que foi sendo associada
de forma quase que inconteste à população rural brasileira.
O itinerário de reflexões percorrido até o momento, neste capítulo, nos permite
constatar que o processo de invisibilização do rural volta-se, em um primeiro momento, ao
espaço rural como um todo. O rural é tomado como símbolo do “atraso” pelos resquícios das
relações “feudais” que ali “teimavam” em persistir, em um mundo que buscava se projetar
“fadado à redenção” da modernidade. Uma invisibilidade conveniente aos interesses daqueles
que ao se beneficiarem de uma estrutura agrária altamente concentrada, precisavam afastar a
possibilidade (considerada por eles, uma ameaça) de qualquer alteração significativa na
mesma.
Tendo conseguido, através de um golpe de Estado, “abafar” as forças que clamavam
pelo enfrentamento da questão agrária, inicia-se no país, a “modernização da agricultura”
dirigida àqueles que detinham a posse da terra (ou a forjavam através de inúmeros processos
de “grilagem”117) e as condições de acesso ao crédito bancário (subsidiado pelo Estado). No
percurso de construção de um “novo rural”, agora, “moderno”, o processo de invisibilização
dirige-se àquele que “personificaria o atraso”, ou seja, a população rural, compreendida como
um “problema social”. Ratificavam esta visão os altos índices de analfabetismo no meio rural
(quase sempre apresentados comparativamente aos índices de espaços urbanos e de outros
países “desenvolvidos”), o que alimentava um sentimento de “vergonha” nacional e imputava
à população rural o simbolismo da “ignorância”, do “vazio cultural”, da “ausência de saber”.

117

“O termo grilagem vem da descrição de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir
a posse de determinada área de terra. Os papéis falsificados eram colocados em uma caixa com grilos. Com o
passar do tempo, a ação dos insetos dava aos documentos uma aparência envelhecida”
(http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/ameacas_riscos_amazonia/desmatame
nto_na_amazonia/grilagem_na_amazonia/)
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Em consequência deste complexo processo de natureza eminentemente política,
constituiu-se na “consciência coletiva” a invisibilidade dos saberes, dos conhecimentos e de
uma cultura construída ao longo de séculos de interação com o meio ambiente, em busca do
sustento e da reprodução de suas condições materiais e imateriais de vida. É, portanto, em
última análise, a esta cultura que se dirige o processo de invisibilização que viemos
analisando ao longo do presente capítulo.
Uma cultura constitutiva de identidades plurais que abarcam enorme diversidade,
justamente por ser o reflexo de inúmeras relações que se estabelecem com o meio ambiente e
com os segmentos sociais de um país continental e profundamente, diverso. Muitas
denominações, carregadas de conceitos (e pré conceitos) já foram e continuam sendo
atribuídas a esta identidade plural e, certamente, este ainda será um campo aberto de
profundos e profícuos debates. No presente trabalho, optamos por nos referir a ela através do
conceito de “agricultura familiar”, a ser aprofundado no capítulo 5, por ser este o conceito
mais amplamente adotado, atualmente, pelas organizações públicas e privadas com atuação no
campo brasileiro.
Chegamos, portanto, ao ponto que nos permite qualificar o processo de invisibilização
social do rural brasileiro como um processo histórico, político e cultural, voltado à
invisibilização (especialmente, cultural) dos segmentos sociais que compõem a agricultura
familiar brasileira. Até o presente momento, pudemos observar como este processo histórico
foi provocado por pelo menos, dois agentes. De um lado, os interesses particulares daqueles
beneficiários de uma estrutura agrária altamente concentrada. De outro, as diversas
concepções que defendiam a industrialização e a urbanização como caminho único para o
desenvolvimento brasileiro.
Dentre este último, encontravam-se setores importantes da esquerda brasileira que,
críticos ao capitalismo, filiavam-se à ideia de que as necessárias mudanças sociais
decorreriam de uma revolução social em direção ao socialismo. De forma simplificada,
buscava-se a superação do capitalismo através de um processo revolucionário118 que
decorreria da tomada de consciência das relações de exploração inerentes a ele. Motivados
118

O clássico livro de Caio Prado Júnior, intitulado “A Revolução Brasileira”, escrito em 1966 traz uma
profunda análise sobre a interpretação dos setores da esquerda brasileira acerca da realidade brasileira. Segundo
suas palavras, no Brasil e em outros países, “[...] a teoria marxista da revolução se elaborou sob o signo da
abstração, isso é, de conceitos formulados a priori e sem consideração adequada dos fatos; procurando-se
posteriormente, e somente assim – o que é o mais grave – encaixar nesses conceitos a realidade concreta. Ou
melhor, adaptando-se aos conceitos aprioristicamente estabelecidos, e de maneira mais ou menos forçada, os
fatos reais. Derivou daí um esquema teórico planando em boa parte na irrealidade, e em que as circunstâncias
verdadeiras da nossa economia e estrutura social e política aparecem com frequência grosseiramente
deformadas” (1968, p.31).
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por uma leitura estruturalista da realidade e uma perspectiva etapista119 de superação do
capitalismo, atribuíam o protagonismo de uma “tomada de consciência revolucionária” ao
proletariado, diretamente exposto às contradições da relação capital-trabalho. O agricultor,
desprovido dessa “identidade de classe proletária”, era visto como um “saco de batatas”,
disforme, sem identidade capaz de gerar uma unidade de luta contra o avanço do capital.120
Isso significa dizer que, por razões diferenciadas daquelas cultivadas pelos grandes
proprietários de terras, boa parte da esquerda brasileira também invisibilizava o/a agricultor/a,
em sua identidade específica. Muitas das ações da esquerda junto a este segmento social se
davam no sentido de evidenciar uma suposta “identidade proletária” do agricultor,
vislumbrando a associação de classe entre os espaços rurais e urbanos, a fim de fortalecer o
enfrentamento ao modo de produção capitalista.
José de Souza Martins nos ajuda a compreender os meandros desta condição de
invisibilidade que para ele, expressa um processo de exclusão ideológica.
Essa exclusão ideológica é tão profunda, tão radical, que alguns dos mais
importantes acontecimentos políticos da história contemporânea do Brasil
são camponeses121 e, não obstante, desconhecidos não só da imensa massa
do povo, como também dos intelectuais. (...) Na cabeça de muita gente fina
da universidade, da Igreja, da intelectualidade esclarecida, estão ausentes
esses acontecimentos. Eles não se somam à concepção da história já
elaborada e cristalizada na cabeça dos intelectuais. A história brasileira,
mesmo aquela cultivada por alguns setores da esquerda, é uma história
urbana122 (1986b, p.25/26).
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Segundo esta perspectiva, “[...] a evolução histórica se realizaria invariavelmente através daquelas etapas [do
feudalismo ao capitalismo], até dar afinal no socialismo” (PRADO JÚNIOR, 1968p.36). Segundo análise do
mesmo autor, “[...] a ideia de que a evolução histórica da Humanidade se realiza através de etapas invariáveis e
predeterminadas, é inteiramente estranha a Marx, Engels e demais clássicos do marxismo cujas atenções, no que
nos interessa aqui, se voltaram sempre exclusiva e particularmente para o caso dos países e povos europeus”
(Ibidem, p.37)
120
Alexandre Chayanov (1888-1937) é um dos clássicos que se opõe a esta leitura, colocando luzes sobre as
especificidades sociológicas e econômicas do campesinato. Para aprofundamento do tema, ver a obra organizada
por Horácio Martins de Carvalho intitulada “Chayanov e o Campesinato” (CARVALHO, 2014).
121
No livro “Os Camponeses e a Política no Brasil”, o autor inicia suas reflexões com um artigo escrito no ano
de 1981 cujo título é o mesmo do livro. Nele, Martins desenvolve uma interessante reflexão a respeito dos
conceitos de “campesinato”, “camponês” e “latifundiário”. Segundo o estudioso, “[...] essas novas palavras –
camponês e latifundiário – são palavras políticas, que procuram a unidade das respectivas situações de classe e,
sobretudo, que procuram dar unidade às lutas dos camponeses” (1986b, p.22), designados popularmente como
“caipira”, “caiçara”, “tabaréu”, “caboclo”, dentre outras designações depreciativas. Martins adota o conceito
“camponês” para referir-se a essa diversidade de identidades que refletem diferentes relações de trabalho (mas,
não só de trabalho) existentes nos espaços rurais brasileiros. Entretanto, alerta que por tratar-se de um conceito
importado, “[...] o transplante da concepção de camponês de outras realidades históricas, particularmente da
realidade russa dos fins do século XIX e do começo do século XX, para enquadrar e explicar a situação e as lutas
no meio rural brasileiro, destes tempos recentes, é procedimento que apresenta suas dificuldades” (Ibidem, p.23).
122
Grifo nosso
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Do ponto de vista das reflexões teóricas e da consequente produção de conhecimento
acadêmico, o rural também foi, por muito tempo, praticamente invisibilizado. Conforme
atesta o autor,
Enquanto uma greve na região industrial de São Paulo estimula dúzias de
artigos, teses e livros sobre a classe operária e os rumos históricos do país, a
Revolta do Formoso, que por mais de uma década, nos anos cinquenta e
sessenta, implantou um território livre dominado por camponeses no centro
do país, no estado de Goiás, permanece como assunto esquecido e sem
importância (MARTINS, 1986b, p.26/27)

Em outra obra intitulada “A Reforma Agrária e os Limites da Democracia na ‘Nova
República’” José de Souza Martins traz um texto de sua autoria apresentado na sessão de
abertura do 5ª Encontro Nacional de Geografia Agrária, realizado em Santa Maria (RS), em
dezembro de 1984. Ao referido trabalho foi atribuído o sugestivo título “Pequena Produção
Agrícola – antimito da produção capitalista no campo (crítica aos críticos)”. Nele, Martins
dialoga com autores123 que questionam suas pesquisas e afirmações (já naquela época)
atinentes ao lugar da agricultura familiar na economia brasileira.
Neste percurso, o autor aponta que:
Nos primeiros estudos sociológicos, antropológicos e econômicos, o
camponês aparecia como personificação do atraso social124 e não como
vítima. Aparecia, quando valorizado, como personagem folclórica, exterior à
realidade social dominante, desvinculado das tensões sociais, à margem da
História. Mesmo quando se pensava no camponês em luta, ele não aparecia
como agente ativo de construção e desenvolvimento (grifo nosso) da
sociedade capitalista. Ele aparecia como agente de destruição das relações
“feudais” que a análise classificatória identificava no campo (1986a, p.121).

Esta passagem enriquece nossas reflexões acerca da dimensão e das consequências de
um processo de invisibilização que foi sendo dirigido, progressivamente, ao espaço rural, aos
setores populares do rural e, por fim, aos saberes e à própria identidade de um segmento
social hoje identificado como “agricultura familiar”. Um processo constituidor de uma
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Mais especificamente, Paulo Sandroni, Sérgio Salomé Silva e Maria de Nazareth Wanderley
“Desde os primeiros ensaios sociais do século XIX, o camponês brasileiro, em sua óbvia diversidade, era
tratado como excluído – o que estava ‘fora’ do processo social. Não por acaso, ele era, e ainda é, considerado um
estorvo a desenvolvimento do país, que precisa ser convertido pela ação missionária dos agrônomosextensionistas ou que tem que ser ganho pelos missionários da classe operária, para que a fortaleça em suas lutas,
ou que precisa ser convertido no pequeno empresário rural. Todos tinham e têm planos para ele. E ele, que
planos tem?” (MARTINS, 1986a, p.120)
124
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“consciência coletiva” (a invisibilidade do rural) que, como pudemos constatar, se expressa
tanto em espaços populares, quanto eruditos.
Entretanto, como é próprio do viver, toda e qualquer perspectiva, mesmo quando
“consciência coletiva”, hegemônica, nunca é absoluta, nunca é a única perspectiva. Portanto,
é factível e de interesse da presente pesquisa indagar de onde emergem as vozes dissonantes
à condição de invisibilidade historicamente atribuída à agricultura familiar brasileira?
Certamente elas ocuparam espaço importante na construção da Agroecologia em nosso país.
2.5 Vozes dissonantes
Antes de avançarmos na questão formulada acima, necessário se faz melhor precisá-la.
Conforme a análise que desenvolvemos até o momento, a condição de invisibilidade do rural
brasileiro é, na verdade, produto de um processo de invisibilização. Isso significa dizer que
“invisibilidade” não é atributo de um objeto supostamente “invisível”, “ausente” que se assim
o fosse, se constituiria, em última análise, em um “não-objeto”. A invisibilidade é sim, uma
condição atribuída por “outrem”, gerada “de fora para dentro”, pelos condicionantes e/ou
intencionalidades de um “outro” e dirigida a tornar invisível algo que efetivamente, existe.
Conforme afirma a antropóloga Regina Novaes, estudiosa das questões rurais no
Brasil, “[...] as lutas no campo têm a mesma idade de sua exploração. Tais lutas não eram
socialmente reconhecidas como políticas, mas pensadas como ‘casos de polícia’ ou
‘fanatismo religioso’” (1989 p.47). As historiografias oficiais mantiveram sob estes conceitos,
inúmeras manifestações populares que se confrontaram veemente às injustiças vivenciadas
nos espaços rurais, a exemplo das Guerras de Canudos, na Bahia (1896-1897) e da Guerra do
Contestado, no Paraná e Santa Catarina (1912 a 1916).
No contexto histórico pré e pós Golpe Militar de 1964, o campo brasileiro, embora sob
o manto de uma invisibilidade social já construída, era palco de intensas disputas. Um
conjunto de ações de resistência popular se organizava em torno das Ligas Camponesas, com
atuação no nordeste brasileiro; do Movimento dos Agricultores Trabalhadores Sem Terra
(MASTER), com atuação na Região Sul; das Comunidades Eclesiais de Base (CEB), com
atuação em todo o país; dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR) que se organizavam
em diversos Estados da Federação; da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG), criada em 1963, dentre outros. Luta por acesso à terra, crédito
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agrícola, garantia de preço dos produtos, defesa dos direitos trabalhistas foram as principais
pautas estruturadoras desse amplo universo dos movimentos sociais no campo.
Diante deste cenário aqui brevemente explicitado, a questão orientadora das reflexões
propostas neste momento pode ser mais precisamente formulada da seguinte forma: De onde
emergem as vozes que, ao se solidarizarem com as lutas de resistência do rural brasileiro,
apontam dissonâncias em relação à condição de invisibilidade atribuída à agricultura familiar?
A questão nos conduz, através de pesquisa bibliográfica e de entrevistas realizadas no
âmbito da presente pesquisa, a dois espaços: ao da Igreja Católica e ao da Academia. Desde já
é necessário assinalar que embora aqui apresentadas de forma separada, as ações e reflexões
vivenciadas nesses dois espaços institucionais não aconteceram de forma estanque e isolada,
tampouco dissociadas das formas de organização popular existentes no campo brasileiro. Mas,
ao contrário, tais ações e reflexões articulavam-se entre si de forma vigorosa.
Na Igreja Católica
No que se refere à Igreja Católica, a questão anteriormente formulada nos remete aos
setores vinculados à Doutrina Social da Igreja (DSI). Segundo artigo de Dom Reginaldo
Andrietta, esta doutrina baseia-se em “[...] seis princípios fundamentais: a dignidade da
pessoa humana, a primazia do bem comum, a destinação universal dos bens, a primazia do
trabalho sobre o capital, a subsidiariedade e a solidariedade” (2016, p.01). A DSI encontra-se
expressa através de um conjunto de documentos125 que expõem e fundamentam o pensamento
do magistério católico, essencialmente a respeito do progresso econômico e sua relação com o
desenvolvimento humano.
Dentre os referidos documentos, encontra-se a carta encíclica Mater et Magistra,
divulgada no ano de 1961, pelo Papa João XXIII126. Nela, as questões relativas à agricultura e
aos agricultores ganham destaque, a começar pela exposição de preocupações mundiais em
relação ao desequilíbrio social e econômico entre o setor agrícola e os setores industriais e de
serviços. Tal desequilíbrio é apontado como o grande responsável pelo alto índice de
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Dentre eles, escritos, mensagens, cartas, encíclicas, exortações, pronunciamentos e declarações.
No ano seguinte à sua publicação, inicia-se o Concílio Vaticano II, realizado entre os anos de 1962 e 1965,
através do qual “[...] a voz da Igreja Católica se fez mais forte na denúncia das injustiças sociais que estavam
ocorrendo por conta da ideologia desenvolvimentista que domina o panorama econômico mundial”
(MODTKOWSKI, 1990, p.29). Um dos desdobramentos deste Concílio é a carta encíclica Populorum
Progressio, publicada em 1967 pelo Papa Paulo VI, através da qual a Igreja Católica afirma uma concepção de
desenvolvimento integral (“para todos os homens e para o homem todo”). No ano de 1968 realiza-se a II
Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, em Medellin, Colômbia e em 1979, a III Conferência Geral
do Episcopado Latino-Americano, em Puebla, México, marcos na constituição da Teologia da Libertação (TdL).
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migrações do campo para as cidades que por sua vez, não comportam o crescente contingente
populacional.
Em referência explícita à carta encíclica Quadragesimo Anno127, elaborada pelo seu
antecessor, Pio XI, no ano de 1931, a Mater et Magistra, de 1961, reafirma a importância de
assegurar e promover a pequena e média propriedade agrícola, sob regime de economia
familiar, indicando a união cooperativista, profissional e sindical como estratégias de seu
fortalecimento.
Ao reconhecer o papel exercido por este segmento na produção de alimentos e de
matéria-prima para as indústrias, a carta encíclica de 1961 advogava pela necessidade de “[...]
uma política econômica hábil no campo agrícola no que se refere ao regime fiscal, ao crédito,
à previdência social, à defesa dos preços, ao fomento de indústrias complementares e à
modernização dos estabelecimentos” (Item 130).
Percebe-se assim, o destaque atribuído a um setor econômico (a economia agrícola
familiar) que figurava como “fadado ao desaparecimento” por diversos segmentos sociais e
acadêmicos atuantes na América Latina dos anos 1950/1960. Neste contexto, a Igreja
Católica, através da carta encíclica Mater et Magistra, reafirmava a direção já indicada por
Pio XI, em 1931, e avançava na proposição de políticas públicas concretas para fortalecer o
setor agrícola e a economia familiar, como estratégia de um desenvolvimento mais
equilibrado.
Do ponto de vista do papel atribuído ao agricultor, a carta encíclica de 1961 é enfática
ao afirmar que: “Estamos convencidos que os protagonistas do progresso econômico e social
e da elevação cultural nos meios rurais devem ser os mesmos interessados, quer dizer, os
lavradores” (Item 143). Para justificar tal afirmação, o texto evidenciava a nobreza do
trabalho agrícola, a diversidade de conhecimentos (nas áreas de mecânica, química e biologia)
utilizados no cotidiano das atividades agrícolas e a dignidade de “[...] um trabalho
caracterizado pelos aspectos e valores morais que lhe são próprios, pois exige agilidade na
orientação e adaptação, paciência na espera, sentido da responsabilidade, espírito perseverante
e empreendedor” (Item 144).
Pretendemos, assim, evidenciar que as cartas encíclicas anteriormente citadas não
apenas reconheceram o papel econômico do setor agrícola, mas, particularmente, o lugar da
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O nome desta encíclica faz referência ao fato de que a mesma é escrita no ano em que se comemora quarenta
anos da divulgação, em 1891, pelo Papa Leão XII, da Encíclica Rerum Novarum, sobre a condição dos
operários, considerada um marco na formulação da Doutrina Social da Igreja Católica.
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agricultura familiar no desenvolvimento das sociedades e o necessário protagonismo dos
agricultores na construção deste processo de desenvolvimento.
No Brasil, um longo caminho ainda necessitaria ser percorrido neste sentido, conforme
veremos ao longo da presente pesquisa. No entanto, a carta encíclica Mater et Magistra, de
1961 e o Concílio Vaticano II, realizado entre os anos de 1962 e 1965 abriram caminhos
importantes para uma expressão latino-americana da DSI. No ano de 1968, durante a II
Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, realizada em Medellin, Colômbia, “[...]
os bispos latino-americanos decidem que a promoção humana haveria de ser a linha de ação
em favor do pobre, respeitando a sua dignidade pessoal e ensinando-lhe a ajudar-se ‘a si
mesmo’” (MODTKOWSKI, 1990, p.32). É o início do que veio posteriormente se designar
Teologia da Libertação (TdL), uma teologia marcadamente latino-americana. “A III
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em Puebla, México, em 1979,
volta a assumir as posições da Conferência de Medellin na preocupação preferencial em
defender e promover os direitos dos mais pobres” (Ibidem), fortalecendo a afirmação da TdL
na América Latina.
No Brasil, tal processo veio dar legitimidade a algumas iniciativas que vinham
ocorrendo no interior da Igreja Católica, especialmente, à reorganização da Ação Católica
Brasileira (ACB), cujo assistente nacional era o então padre Hélder Câmara. Inspirado pelo
modelo francês, a ACB se reestruturou de forma descentralizada, com a presença marcante de
leigos, em torno de diferentes setores denominados “Juventudes Católicas”128, dentre elas, a
Juventude Agrária Católica (JAC), com forte presença no campo brasileiro.
Em linhas gerais, tais iniciativas tinham por objetivo “[...] procurar evangelizar a partir
do meio ambiente onde o militante estava engajado, mediante uma análise da realidade
conforme o método do ver, julgar e agir” (SOUZA, 1982, p. 30). Este método toma a
realidade como ponto de partida e de chegada do processo educativo e assume a açãoreflexão-ação como práxis constituidora da transformação desta mesma realidade, concepção
que em muito se aproxima dos postulados da Educação Popular.
Na Academia
A já mencionada historiografia elaborada por Marcos Cezar de Freitas nos apresenta
indícios valiosos para o enfrentamento da questão anteriormente formulada acerca das vozes
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Juventude Operária Católica (JOC); Juventude Estudantil Católica (JEC); Juventude Universitária Católica
(JUC); Juventude Agrária Católica (JAC).
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dissonantes à condição de invisibilidade atribuída ao rural brasileiro, particularmente aquelas
advindas do meio acadêmico.
Ao refletir sobre a “sabedoria mestiça sob o olhar da micro-história” (subtítulo de sua
obra), o autor apresenta um resgate das imagens construídas pelos intelectuais, ao longo da
História, em torno deste “[...] homem não citadino e não branco” (FREITAS, 2001, p.75),
designado como caboclo, mameluco, cafuzo, caipira, entre outros.
Conforme demonstra de forma brilhante o autor da referida historiografia, a temática
nos remete ao Século XIX e seu amplo tratamento excederia os limites da presente pesquisa.
A partir dos estudos realizados por Freitas, destacamos o acento atribuído pelo autor à obra de
Sérgio Buarque de Holanda, historiador de renome que, segundo Freitas, trouxe, ainda na
década de 1930, ares de dissonância ao debate travado no seio da nascente intelectualidade
brasileira, dedicada a refletir sobre a “cultura nacional” com o objetivo de fazer erguer a
“identidade nacional”. Segundo sua análise,
Buarque percebeu nos tempos coloniais uma matéria viva cuja dinâmica de
existência e relacionamento com a cultura material tornava aquelas pessoas
interessantes como tal; dignas de subsistir sem atender ao vaticínio
euclideano de progredir ou desaparecer (Ibidem, p.83)

Ao adjetivar um suposto “vaticínio” como “euclideano”, Freitas está se referindo à
Euclides da Cunha e, particularmente, a sua clássica obra “Os Sertões”, na qual, segundo ele,
o autor
[...] exaltou a força do sertanejo e descreveu minuciosamente caracteres com
os quais julgava explicar que aquele homem encontrado por ele no episódio
de Canudos não era um degenerado, mas sim, um elemento retrógrado. O
seu vaticínio “progredir ou desaparecer”, contudo, favoreceu a cristalização,
nos mais diversos âmbitos da opinião nacional, do sentido de que aquele
homem, a mistura daqueles elementos étnicos, a formação daquela simbiose
entre pessoa e lugar, somada àquela fatalidade climática, se constituíam na
própria barbárie a ser superada129 (Ibidem, p.73,74).

Como é possível constatar, a imagem de “algo a ser superado”, atribuída ao rural
brasileiro, tem raízes profundas. Entretanto, as dissonâncias parecem também, registrar-se
longe no tempo.
Ainda segundo Freitas, o enfoque adotado por Sérgio Buarque de Holanda “[...]
destoou realmente de um amplo espectro de opiniões bastante influente e prolífico” (Ibidem,
129
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p.71). Suas obras apresentam uma imagem do homem nativo (“não citadino e não branco”)
como um sujeito detentor de uma “[...] sabedoria peculiar à condição de quem vive em
profunda intimidade com o meio, [...] portador de um conhecimento sobre o meio que
extrapola a rusticidade” (FREITAS, 2001, p.82). Para ele, este conhecimento tem “[...] o
estatuto de sabedoria e a técnica [...] não é desqualificada porque é pré-escolar e ágrafa”
(Ibidem, p.86).
Observamos, portanto, no pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, contestações
importantes do ponto de vista acadêmico, tanto à imagem do rural como “lugar das ausências”
(conforme já discutido) e quanto à desqualificação cultural do sujeito por não dominar o
código do letramento.
Através do pensamento do sociólogo José de Souza Martins, considerado por Santos
“um clássico de leitura incontornável” (2015, p.214), é possível identificar outros “focos
acadêmicos” dos quais decorrem dissonâncias importantes em relação à condição de
invisibilidade atribuída à agricultura familiar.
Ao expor o percurso de seu pensamento, construído a partir de reflexões teóricas
combinadas com intensas pesquisas de campo, Martins faz referência aos “[...] estudos de
Antonio Candido sobre o caipira paulista e de Gioconda Mussolini sobre o caiçara do litoral
de São Paulo” (1986a, p.124). Segundo o autor, os estudos mencionados o ajudaram a
perceber que “[...] o tradicionalismo não era um resquício do passado [...], mas um produto
social que se renovava a partir das relações sociais ‘modernas’, mercantis, que lhe eram
‘opostas’” (Ibidem, p.125).
A partir destes estudos e de reflexões advindas de suas próprias pesquisas, Martins
constata que o tradicionalismo não era algo “estático” e “inerte”; ele interagia e respondia às
mudanças trazidas pela modernização da agricultura brasileira. A cotidiana necessidade de
reproduzir-se social e economicamente produzia uma dinâmica de interações, provocando
diversas adaptações e inovações. Tais constatações o levaram a afirmar que “a cultura
‘tradicional’ tinha uma sustentação social e econômica [...] não se tratava de uma economia de
subsistência, [...] estava integrada no mercado” (Ibidem). Tratava-se, sim, afirma o autor de
“[...] uma economia de excedentes, [...] de comercialização de excedentes agrícolas e
pecuários, assegurada previamente a produção direta dos seus meios de vida” (Ibidem). Este
novo conceito (de economia de excedentes) cunhado por Martins teve papel importante na
relativização do sentido depreciativo inerente ao conceito de economia de subsistência.
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De forma até então inovadora, setores da Academia pareciam começar, se não a
reconhecer, pelo menos, a registrar que aquela agricultura, até então tida como “símbolo do
atraso” e “fadada ao desaparecimento”, tinha (e tem) um papel significativo na produção de
alimentos e, consequentemente, na economia do país.
Integrante de uma geração que “[...] radicalizou a sociologia brasileira ao deslocar a
análise das classes dominantes para as classes dominadas” (MARTINELLO e SCHNEIDER,
2014, p.275), Antonio Cândido deu visibilidade a uma dimensão da realidade brasileira
situada distante dos centros urbanos. Formado em Ciências Sociais na FFCL/USP, no ano de
1941, logo tornou-se professor assistente de Fernando de Azevedo na cadeira de Sociologia II
entre os anos de 1942 e 1958.
No ano de 1954, Antonio Cândido defendeu a tese intitulada “Os parceiros do Rio
Bonito” que só veio a ser publicada em livro no ano de 1964. Segundo artigo intitulado “A
tradição esquecida: estudo sobre a sociologia de Antonio Candido”, de autoria de Luiz Carlos
Jackson, “[...] o livro foi recebido inicialmente como trabalho de cunho antropológico, dos
primeiros a estudar de perto e sistematicamente a cultura das populações camponesas no
Brasil” (JACKSON, 2001, p. 129).
Através de um dedicado processo de pesquisa e um robusto exercício de elaboração
teórica, a referida obra não inovou apenas na forma de analisar e compreender este “sujeito
social” designado como “parceiro”130, mas também, ao apontar novas perspectivas e
problemáticas de um “rural”, até então, relegado à mais alta invisibilidade.
A obra não se restringe a uma descrição detalhada de um universo particular, nem
tampouco às generalizações exigidas pela análise sociológica. Segundo palavras do próprio
autor, ela “[...] procura localizar um aspecto da vida social (a obtenção dos meios de vida)
considerado não só como tema sociológico, mas também como problema social”
(CANDIDO, 2010, p. 24). Esta perspectiva, claramente assumida, leva o autor a sugerir “[...]
uma proposta política: a reforma agrária, orientada por estudos sobre a cultura e a
sociabilidade das populações rurais” (JACKSON, p.129), indicando, mais uma vez e por um
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Parceiro refere-se aqui ao agricultor que trabalha sob regime de “parceria” com o proprietário da terra. A
despeito das inúmeras diferenças nos termos do “acordo” (quase sempre, verbal), a parceria se caracteriza pela
cessão de um pedaço de terra pelo proprietário, ao parceiro, mediante pagamento realizado com uma parte
(metade, “meia” ou um terço, “terça”) da produção conduzida pelo agricultor. Os processos de submissão e
rebeldia decorrentes da complexa relação entre proprietários e trabalhadores no campo brasileiro são analisados
por Emília Maria da Trindade Prestes em tese de doutorado defendida na Universidade Nacional Autonoma de
Mexico, no ano de 1992. Para mais detalhes, ver: PRESTES, Emilia Maria da Trindade. La Iglesia y los
movimientos sociales em Brasil: actos y fragmentos de submision y rebeldia. Tese de Doutorado. Universidade
Nacional Autonoma de Mexico. México, 1992.

96

viés diferenciado, o quanto a reforma da estrutura agrária do país encontrava-se (e ainda
encontra-se) no centro da problemática nacional.
Referindo-se à Antonio Cândido, Florestan Fernandes afirma que “[...] a geração à
qual pertenço não seria a mesma sem a sua presença e influência” (1992, p.33) destacando
que “[...] por seu intermédio, um homem pobre ‘livre’ ganhou espaço na estante dos clássicos.
Iluminou-se uma parcela do Brasil dos de baixo, o que eles são, como gente e portadores de
uma civilização excluída e de uma sociedade subalternizada” (Ibidem, p.35).
Diversas outras vozes dissonantes à condição de invisibilidade atribuída ao rural e à
agricultura familiar brasileira foram se formando e se posicionando politicamente em
oposição aos agentes operantes (sujeitos e concepções) deste processo histórico de
invisibilização social. Algumas delas foram se agregando em um amplo movimento social
hoje conhecido como movimento agroecológico brasileiro. Este processo será objeto dos
próximos três capítulos. Neles, conforme já anunciado, partiremos de uma descrição
problematizadora, a fim de evidenciar e refletir acerca dos aspectos político-pedagógicos ali
presentes e suas vinculações com as concepções de Educação Popular.
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Capítulo 3
DAS RESISTÊNCIAS ÀS ALTERNATIVAS:
ESPAÇOS DE GERMINAÇÃO DO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO
BRASILEIRO

Uma árvore cai com grande estrondo, mas quem
escuta a floresta crescer? (provérbio senegalês,
citado por Carlos Rodrigues Brandão131)

131

Citação proferida durante sua exposição no evento “Diálogos sobre Educação e Agroecologia” realizado pela
Universidade Federal do Sul da Bahia, no dia 21/11/2016.
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No capítulo anterior foi possível identificar, no contexto histórico de invisibilidade do
rural brasileiro, a presença de vozes dissonantes que a partir de diferentes perspectivas,
começaram a lançar luzes sobre aspectos sociais, culturais e econômicos da vida de um
segmento social identificado, hoje em dia, como “agricultura familiar”.
A ruptura democrática estabelecida através do golpe militar de 1964 e reforçada pelo
Ato Institucional n⁰ 5, de 1968, pretendeu calar todas as vozes que se apresentavam
dissonantes ao “estabelecido”, como é próprio dos regimes totalitários. Entretanto, a História
nos mostra que através de inúmeros processos de resistência, vozes dissonantes costumam se
manter vivas e ativas, às margens132 do estabelecido, construindo não apenas resistências, mas
especialmente, produzindo alternativas.
O presente capítulo se voltará aos espaços de ressonância dessas vozes e experiências
“dissonantes” a partir dos quais começaram a se estruturar as bases do movimento
agroecológico brasileiro. Em consonância com o enfoque da presente pesquisa, estaremos
atentos a evidenciar e a refletir acerca dos aspectos políticos e pedagógicos presentes nesta
construção, a fim de analisá-los sob a perspectiva da Educação Popular.
Para que isso seja possível, necessário se faz identificar os principais fatos e os
segmentos sociais presentes nesta construção, porém, sem o compromisso de realizar aqui um
minucioso levantamento133 de todos os envolvidos nesta construção histórica, o que excederia
os limites da presente pesquisa.
O processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro será abordado no
presente trabalho a partir e em torno de três eixos, aos quais corresponderão os próximos três
capítulos. São eles: espaços de germinação, dinâmicas de interação e movimentos de
expansão. Cada um deles se referirá a um período histórico, havendo uma relação se
subsequência entre eles, ou seja, tomado em seu conjunto, os três eixos mencionados
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O conceito de “margens” no sentido aqui empregado inspira-se em livro organizado por Danilo Streck &
Maria Teresa Esteban intitulado “Educação Popular: lugar de construção social coletiva” (2013).
133
Dada a abrangência geográfica do movimento agroecológico brasileiro, um levantamento desta natureza
demandaria um esforço coletivo de um conjunto diverso de pesquisadores/as de diferentes regiões do país em
torno da construção de uma “cartografia do movimento agroecológico brasileiro” a fim de revelar com
profundidade, os diversos sujeitos e espaços sociais envolvidos nesta construção histórica. Fica a sugestão.
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anteriormente sugerirão uma cronologia do processo histórico de constituição do movimento
agroecológico brasileiro134.
Os subsídios para elaboração do presente capítulo que se dedicará aos espaços de
germinação decorrem de pesquisa documental e bibliográfica, além de entrevistas realizadas
com pessoas envolvidas direta ou indiretamente no processo de constituição do movimento
agroecológico brasileiro.
O movimento agroecológico brasileiro não nasce instituído. Ele vem se constituído ao
longo do tempo e assim, permanece, em movimento e em permanente processo de construção.
No entanto, é possível afirmar que sua constituição decorre do enfrentamento de uma
problemática central (embora, não exclusiva): as questões relativas ao sistema produtivo no
campo, ou seja, as questões de natureza agrícola.
No Brasil dos anos 1970, tais questões – que sempre fizeram parte do cotidiano de
milhares de famílias de agricultores no enfrentamento diário dos desafios do plantio, da
criação, da “lida”, da colheita, do beneficiamento, da comercialização etc. – começaram a
interpelar de forma mais evidente àqueles setores que mantinham uma atuação social e
política junto aos movimentos populares do campo (especialmente a partir da atuação da
Igreja Católica). Conforme veremos a seguir, surge daí o que estamos denominando como
“espaços de germinação” do movimento agroecológico brasileiro.
Outros “espaços de germinação” deste mesmo movimento emergem da Academia.
Das Ciências Agrárias, por ser esta área do conhecimento aquela que originalmente toma os
sistemas de produção agrícolas como objeto de seus estudos, mas também, das Ciências
Sociais, especialmente quando estas associam questões de natureza agrícola às questões de
natureza social, política, ambiental e cultural.
Procuraremos aqui, evidenciar algumas dessas iniciativas, mais uma vez, sem a
pretensão de realizar um minucioso levantamento de todas elas. Nossa intenção é trazer à
discussão elementos que nos permitam perceber e refletir acerca dos aspectos políticopedagógicos presentes no processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro e
seus vínculos com a Educação Popular.
Conforme veremos a seguir, muitas dessas iniciativas emergem do enfrentamento das
questões de natureza agrária, ou seja, das questões decorrentes de uma estrutura agrária
altamente concentrada, conforme vimos no capítulo 2 deste estudo. E agregam a este
movimento de luta e resistência na terra, uma perspectiva de construção de alternativas de
134

Encontra-se na Introdução do presente trabalho a fundamentação de nossa opção de abordar, nesta pesquisa, a
agroecologia enquanto movimento social (vide pág. 17 do presente texto)
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produção e de organização comunitária a partir do local, do micro, das comunidades. Outras
iniciativas emergem da resistência a uma matriz tecnológica modernizante, propagandeada
como “único caminho para acabar com a fome no mundo” e se dedicam a buscar alternativas
fundamentadas em uma matriz tecnológica “alternativa”.
Por estas razões, o presente capítulo intitula-se “Das resistências às alternativas:
espaços de germinação do movimento agroecológico brasileiro”. À luz do que nos indica
Hugo Lovisolo, a relação entre resistência e alternativa se estabelece porque resistência é “[...]
a procura da autonomia de pensar e agir” (1990, p.155), conforme poderemos atestar nas
páginas a seguir. Pelas razões expostas anteriormente, os espaços e as dinâmicas em questão
serão aqui apresentados em torno de dois centros de irradiação: a Igreja Católica e a
Academia.
3.1 Iniciativas em torno da Igreja Católica135
No início da década de 1980 setores da Igreja Católica vinculados à Doutrina Social da
Igreja iniciaram, a partir da CNBB Regional Nordeste II136, uma linha de ação junto aos
pequenos produtores rurais conhecida como “Projetos Alternativos”137. Estes projetos
voltavam-se à estruturação e ao financiamento de um conjunto amplo de ações138 dirigidos a
promover melhorias nas condições de convivência com a seca, a exemplo de pequenas obras
de captação e armazenamento de água de chuva (como barreiros e cisternas) e no reforço das
atividades econômicas e produtivas (como hortas e criação de animais), além de trabalhos de
educação de base, de organização comunitária e de luta pela terra. As iniciativas sugeriam o
135

Há um universo mais amplo de significativas iniciativas que poderiam ser aqui elencadas, inclusive ligadas a
outras Igreja que não a Católica. Entretanto, como o nosso objetivo (conforme já anunciado) não é produzir uma
cartografia do movimento agroecológico brasileiro e sim, discutir a vinculação entre o seu processo de
constituição e a concepção de educação popular, optamos por focalizar iniciativas de maior abrangência física e
através delas, evidenciar seus fundamentos político pedagógicos que, ao nosso ver, refletem a mesma concepção
adotada pelas demais experiências. Dentre as demais iniciativas, citamos a Associação de Estudos, Orientação e
Assistência Rural, (ASSESOAR) criada, em 1966, na cidade de Francisco Beltrão (PR); o Movimento de
Organização Comunitária (MOC), fundado em 1967, em Feira de Santana (BA) e o Programa de Aplicação de
Tecnologia Adaptada à Comunidade (PATAC), criado no ano de 1970, na cidade de Campina Grande (PB),
dentre outros.
136
A Regional Nordeste II da CNBB compreende os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e
Alagoas.
137
Segundo o “Grito da Seca” (s/d), um suplemento do boletim “Grito do Nordeste”, produzido no âmbito da
Regional II da CNBB, o I Encontro sobre Projetos Alternativos aconteceu em dezembro de 1983 no Seminário
Cristo Rei, em Jaboatão dos Guararapes/PE e contou com a presença de 13 dioceses do Nordeste e várias
entidades com atuação no meio rural (não menciona quais).
138
A edição do “Grito da Seca” Ano III N⁰. 10, de janeiro/fevereiro de 1986 traz uma listagem dos 115 projetos
financiados no ano de 1985 pelo Regional Nordeste II da CNBB envolvendo 18.666 pessoas.
(http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PGRISPE011986010.pdf) Acesso em 06/10/2015
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enfrentamento de questões de natureza agrícola e, por este motivo, nos deteremos a
compreender mais profundamente seus significados. Pra tanto, se faz necessário revisitar
aquela conjuntura histórica.
Ainda na década de 1950, a problemática social e econômica da região Nordeste do
Brasil, agravada pelo fenômeno da seca e pelo domínio político dos coronéis, ocupa espaço
nas preocupações daqueles setores da Igreja Católica que influenciados e estimulados pelas
Encíclicas analisadas no capítulo 2, começaram a atuar em direção à formulação do que veio a
se chamar “Doutrina Social da Igreja”.
Segundo Itamar de Souza, em julho de 1951, os bispos do Rio Grande do Norte
lançaram uma Carta Pastoral sobre o problema rural dos Estados e contra a corrupção
eleitoral. Souza afirma que “[...] este foi o primeiro grito da Igreja contra os coronéis” (1982,
p.33). Na referida Carta Pastoral, os bispos do Rio Grande do Norte afirmaram que “[...] urge
despertar a consciência do homem do campo para a valia que só ele possui hoje, diante da
crise econômica, política e familiar”139
No ano seguinte, em outubro de 1952, também por iniciativa dos bispos do
Nordeste140, foi criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), objetivando a
congregação entre os bispos – que até então tinham atuação praticamente restrita às dioceses –
e o fortalecimento dos posicionamentos que viessem a ser tomados em comum. Segundo
Bruneau “[...] a organização da CNBB foi uma vitória do episcopado nordestino, já àquela
época mais preocupado com os problemas sociais do que os bispos do Sul” (BRUNEAU,
1974 apud SOUZA, 1982, p. 32).
Os bispos do Nordeste, agora congregados aos demais bispos brasileiros por
intermédio da CNBB, prosseguiram denunciando e buscando soluções para a problemática
social, política e econômica da região. Sua atuação combinava ações em nível local, através
do fortalecimento dos trabalhos de base no âmbito das dioceses, com ações em nível global
(nacional e internacional), através de denúncias e reivindicações junto ao governo federal e de
parcerias com entidades da sociedade civil de outros países (geralmente vinculados à Igreja
Católica), por meio da cooperação internacional.
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Carta Pastoral citada por SOUZA, 1982, p.33
Segundo Itamar de Souza, a CNBB foi “idealizada pelo então Mons. Helder Câmara. (...) A iniciativa de D.
Helder teve em Mons. Giovanni Montini, naquela época Secretário do Vaticano e depois Papa sob o nome de
Paulo VI, grande receptividade. Por isso, enquanto ele foi Secretário Geral da CNBB por mais de dez anos, o
Vaticano lhe deu apoio integral” (SOUZA, 1982, p. 32).
140
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No que se refere à atuação política em âmbito nacional, cabe aqui destacar alguns fatos
históricos significativos para a compreensão acerca do surgimento dos “Projetos Alternativos”
no âmbito da CNBB e de suas características fundantes:
- Em maio de 1956 realizou-se, em Campina Grande (PB), o I Encontro dos Bispos do
Nordeste, com a presença do então Presidente da República, Juscelino Kubitschek. A respeito
do evento, Souza relata: “[...] o temário do encontro concentrou-se em torno da problemática
do meio rural e, para desenvolvê-lo, os participantes não hesitaram em recomendar a reforma
agrária” (SOUZA, 1982, p.34). Segundo relatório do encontro, “[...] a Igreja se proclama sem
nenhuma vinculação com as situações injustas e se coloca ao lado dos injustiçados, para
cooperar com eles numa tarefa de recuperação e redenção”141
- Em 1959, após a seca de 1958, um novo encontro se deu entre bispos do nordeste
(incluindo o norte de Minas Gerais) e técnicos do Estado e da União, dentre eles, o
economista Celso Furtado, a fim de debater a problemática da região142. “Como consequência
do II Encontro dos Bispos do Nordeste, o governo Juscelino Kubitschek criou a Operação
Nordeste (OPENO) que precedeu a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE)” (Ibidem, p.36), efetivamente instituída ainda no ano de 1959.
Segundo Osmar Fávero, outro fruto concreto deste encontro foi a criação do Sistema
Rádio-educativo de Sergipe (SIRESE), resultado de “convênio [da CNBB] com o Sistema
Rádio-educativo Nacional (SIRENA) e outros órgãos governamentais, principalmente da área
da saúde e da agricultura” (2006, p. 39).
- Em março de 1961, a CNBB obteve apoio do governo federal (através de um decreto
presidencial143 e de convênios com vários ministérios, tais como Educação, Agricultura e
Saúde) para a criação do Movimento de Educação de Base (MEB). A proposta apresentada
pela CNBB inspirava-se na experiência das escolas radiofônicas desenvolvida, desde o ano de
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I Encontro dos Bispos do Nordeste, citado por Souza (1982, p.35)
Segundo relato de Itamar de Souza, “Após a leitura das reivindicações feitas pelos prelados ali reunidos, Dom
Helder Câmara foi de uma sinceridade nordestina inigualável, quando disse nas barbas do Presidente Juscelino o
seguinte: ‘se V.S. não pode realizar 40 pontos, não prometa 50; se não pode realizar 30, não prometa 40; se não
pode com 20, não prometa 30; se não vai atender a 10, não prometa 20; se não pode executar 5, mão prometa 10;
se não pode realizar nada, Sr. Presidente, não prometa nada, porque o povo nordestino já está cansado de ouvir
promessas de político demagogo’. Como era de se esperar, o público, em uníssono, aplaudiu de pé o pequenino
prelado. Dom Helder sabia que muitas coisas prometidas pelo Presidente no Encontro dos Bispos realizado em
Campina Grande (PB), em 1956, não estavam sendo executadas” (SOUZA, 1982, p.35,36)
143
Trata-se do “Decreto Presidencial n⁰ 50.370, de 21 de março de 1961, publicado no Diário Oficial em 22 de
março de 1961”. O referido decreto “previa transferência de recursos durante cinco anos (1961-1965) e
estipulava que o MEB receberia 400 milhões de cruzeiros durante o primeiro ano – em pagamentos bimensais,
adiantados (isto representava aproximadamente US$ 1,7 milhões – um milhão e setecentos mil dólares – pela
taxa de câmbio média durante aquele ano)” (KADT, p.151)
142
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1958, pelo Serviço de Assistência Rural (SAR)144, implantado por Dom Eugênio de Araújo
Sales, Arcebispo da Arquidiocese de Natal (RN) e, desde o ano de 1959, pelo SIRESE,
implantado pelo Arcebispo da Arquidiocese de Aracaju, Dom José Vicente Távora. Com a
criação do MEB, “[...] a CNBB propôs ao governo brasileiro a criação de um amplo
movimento educativo, orientado para a educação da população rural adulta” (DAMASCENO,
1990, p.97).
Ao estudar em profundidade a experiência do MEB, Osmar Fávero aponta as escolas
radiofônicas do SAR e do SIRESE como seus “antecessores mais próximos” (2006, p.37),
entretanto, considera que ele seja efetivamente resultante da
[...] convergência de várias linhas de trabalho, tendo seus pontos de partida:
a) na Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) e na
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), desenvolvidas a partir de
1947 e principalmente no início dos anos de 1950, que assumiram a proposta
de alfabetização e educação fundamental feita pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); b) nas
experiências de radiodifusão educativa realizada pela Igreja Católica na
Colômbia, através da Acción Cultural Popular, e do SIRENA, organizado
pelo Ministério da Educação, em 1957-1958; c) nos esforços governamentais
desenvolvidos na área de saúde, principalmente pelo Serviço Especial de
Saúde Pública (SESP), através do Departamento Nacional de Endemias
Rurais (DNEu) e do Departamento Nacional da Criança (DNCr); d) nas
atividades de desenvolvimento comunitário, assim como de associativismo e
cooperativismo, lançadas na área de agricultura, através do Escritório
Técnico de Agricultura (ETA) e da Associação Brasileira de Crédito e
Assistência Rural (ABCAR), e coordenadas, em parte, nos anos de 1950,
pelo Serviço Social Rural (SSR) (2006, p.21).

Por tratar-se, naquele contexto, “[...] da única [experiência educativa]145 que logrou
intensa penetração no meio rural” (Ibidem, p.04) e por vincular suas ações educativas às

144

O Serviço de Assistência Rural (SAR) foi criado no ano de 1949, pelo então padre Eugênio de Araújo que
“Nas suas constantes viagens ao interior [...] começou a tomar consciência da miséria e abandono em que viviam
as populações rurais” (SOUZA, 1982, p.39). “Na primeira década de sua existência, a orientação dessa
organização foi essencialmente paternalista e paliativa: concentrava-se em vários pequenos projetos de
desenvolvimento da comunidade e de educação nas áreas rurais. Mais tarde, em 1960, o SAR passou a se
interessar mais ativamente pela possibilidade de organizar os camponeses em sindicatos” (KADT, 2007, p.136).
Nesta mesma linha de atuação, “No começo de 1961, o arcebispo de Recife nomeou um pequeno número de
padres para ocupar-se com o problema da sindicalização (a preparação e fundação dos sindicatos rurais). Foi
então fundado o Serviço de Orientação Rural de Pernambuco (SORPE), sob a direção do Padre Paulo Crespo”
(Ibidem)
145
As demais experiências de educação de adultos, citadas por Osmar Fávero, com atuação no início dos anos
1960 são: “o Movimento de Cultura Popular (MCP), em Recife, que inspirou formas equivalentes em outros
Estados, como o ‘De pé no chão também se aprende a ler’, em Natal; Centro Popular de Cultura (CPC), criado
pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que se encarregou de incentivar centros congêneres em quase todos
os Estados; a Campanha de Educação Popular da Paraíba (CEPLAR); o Sistema de Alfabetização Paulo Freire,
certamente a experiência que teve maior repercussão” (FÁVERO, 2006, p.4)
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questões relativas à problemática atinente à pequena produção rural, nos deteremos um pouco
mais em torno do MEB e de ações. Isso permitirá uma compreensão mais aprofundada do
surgimento, já na década de 1980, dos “Projetos Alternativos” da Regional Nordeste II da
CNBB.
O Movimento de Educação de Base (MEB)146
A atuação do MEB voltou-se ao enfrentamento da problemática do analfabetismo no
meio rural brasileiro, compreendido não apenas como letramento, mas como um fenômeno
social decorrente de um contexto social, político e econômico. De acordo com sua concepção
orientadora “[...] a educação de base deveria tratar o camponês como ‘homem integral’ e iria
ajudá-lo a desenvolver-se plenamente” (KADT, 2007, p.175).
A estratégia adotada para implementação de suas ações partia da instalação de escolas
radiofônicas, em torno das quais se estruturavam um sistema educativo composto por uma
equipe responsável pela produção e veiculação dos programas de rádio, além “[...] dos líderes
comunitários e dos monitores que faziam a ponte entre a equipe e os camponeses
beneficiários” (Ibidem, p.152). Em geral, a área de atuação do sistema educativo correspondia
à área geográfica de cada diocese.
Criado em 1961, o MEB continua a funcionar até hoje, como organismo vinculado à
CNBB e define como sua missão atual: “Contribuir para promoção humana integral e
superação da desigualdade social por meio de programas de Educação Popular libertadora ao
longo da vida”147. Para fins das reflexões aqui desenvolvidas, nos deteremos à fase inicial de
sua existência, definida em pesquisa realizada por Osmar Fávero como o período que vai de
1961 a 1966.
Iniciamos com a apresentação de alguns dados quantitativos apresentados por
Fávero
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que permitirão ao leitor uma percepção da abrangência da ação do MEB no

contexto brasileiro dos anos 1960. Segundo o pesquisador:
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Referenciamo-nos neste momento a dois trabalhos que abordam de forma detalhada e aprofundada a
experiência do MEB. Um deles é o livro de Emanuel de Kadt intitulado “Catholic Radical in Brazil”, publicado
pela primeira vez pelo Oxford University Press, com o apoio do Royal Institute of International Affairs, em
1970. O outro é resultado da tese de doutoramento defendida por Osmar Fávero no ano de 1984 e publicado em
livro intitulado “Uma pedagogia da Participação Popular: análise da prática educativa do MEB – Movimento de
Educação de Base (1961/1966)”, no ano de 2006. Ao lado dessas duas obras, o livro de Luiz Eduardo Wanderley
intitulado “Educar para transformar: educação popular, igreja católica e política no movimento de educação de
base” (1984), onde se encontra o livro de adultos “Viver é Lutar”, são referências amplamente utilizadas em
reflexões sobre o Movimento de Educação de Base (MEB). Outras publicações a respeito do MEB podem ser
encontradas no anexo do livro de Osmar Fávero (op. cit.).
147
Informações disponíveis na página do MEB: www.meb.org.br, consultada em 02/02/2017
148
Dados disponíveis à página 06 do livro de Osmar Fávero (op. cit.).
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- No início dos anos 1964, o trabalho do MEB estava estruturado em 14 (quatorze)
estados149, onde funcionavam 60 (sessenta) sistemas educativos e igual número de equipes
locais, atingindo cerca de 500 (quinhentos) municípios.
- Em 1963, estima-se que as 29 (vinte e nove) emissoras que irradiavam programas e
aulas do MEB atingiam direta e indiretamente, entre cinco e oito milhões de pessoas. Neste
ano registra-se o maior número de escolas radiofônicas de todo o período, alcançando o
montante de 7.353 (sete mil, trezentos e cinquenta e três) escolas.
- Em cinco anos, cerca de 320 mil alunos concluíram o ciclo de alfabetização, dos
quais quase 120 mil, só em 1963.
- De 1961 a 1965 foram realizados 518 treinamentos para 13.771 monitores de escolas
radiofônicas e animadores dos grupos de base.
Embora as escolas radiofônicas fossem o centro da estratégia de atuação do MEB, suas
ações não se restringiam a elas. As equipes locais, através de seus monitores e animadores dos
grupos de base (religiosos ou leigos) trabalhavam o desenvolvimento e a organização de
comunidades, “[...] como um estágio político de formação de lideranças e de criação de
estruturas intermediárias (escolas, clubes, comitês de vizinhanças, sindicatos150, cooperativas,
comitês de ação política etc.)” (FÁVERO, 2006, p.264). O autor afirma ainda que:
O MEB renovou todo um conteúdo e uma técnica de desenvolvimento e
organização de comunidades, tradicionalmente um instrumento para
melhorar o funcionamento do que existia ou para promover a adesão dos
grupos populares às iniciativas geradas fora desses grupos e cujo controle
normalmente a eles escapa (Ibidem)

Na estratégia do MEB, alfabetização, formação política e animação popular
constituíam-se elementos integrados (e integradores) de um novo processo de organização e
desenvolvimento de comunidades que se buscava construir. Para tanto, a realidade cotidiana
era elemento central, de onde, pedagogicamente, partiam as ações (de alfabetização, de
formação política e de animação popular) e para onde, politicamente, se voltavam as ações
organizativas.
Ao comparar a experiência das escolas radiofônicas do MEB com o a do sistema
implantado pelo MEC, ou seja, com o SIRENA, Aída Bezerra destaca que enquanto o
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Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, além do (então) território de Rondônia.
150
Esta linha de atuação também se inspirou nas experiências do SAR e do SORPE, voltados à organização dos
sindicatos rurais.

106

SIRENA veiculava a todo o país, o mesmo conteúdo através da mesma linguagem, “[...] o
MEB se esforçava por usar nas suas escolas radiofônicas, uma linguagem e um conteúdo
referido à vivência sociocultural dos alunos na área de cada sistema regional ou estadual”
(BEZERRA, 1980, p.34). Havia, portanto, na prática do MEB, uma maior permeabilidade às
questões do cotidiano, ou seja, às questões advindas da realidade vivida.
A história do MEB está marcada por um intenso processo de ação-reflexão-ação
acerca da prática vivenciada pelas equipes e pelos decorrentes ajustes em sua estratégia. “Os
encontros e as reuniões nacionais, estaduais e locais [...] [eram] sempre preparados e iniciados
por uma revisão dos trabalhos executados” (FÁVERO, 2006, p.265).
Esta postura reflexiva também é apontada por Aída Bezerra, ao destacar na prática do
MEB, os mecanismos de avaliação permanente e a convivência popular, através dos quais
“[...] o MEB foi assimilando a experiência popular como elemento de sua reflexão e
reorientação dos trabalhos” (1980, p.35). Conforme explicita a autora:
[...] a vinculação com as situações sociais concretas deu margem a uma
elaboração teórica e a uma criatividade de práticas educativas até então não
alcançadas em termos de Educação Popular no país. Passou-se da
incorporação de métodos e teorias à criação de métodos e teorias de
inspiração nacional (Ibidem).

Através desta vinculação estreita com o concreto, o cotidiano, o vivido e com o
vivenciado “[...] os esquemas de funcionamento do MEB foram se conformando cada vez
mais ao dinamismo de um movimento permeável à participação popular” (Ibidem). Para ela:
A riqueza da criatividade que se deu num curto espaço de tempo deve-se
não só à política adotada pela cúpula da instituição; deve-se também à
diversidade de situações que o MEB enfrentava em termos educativos,
dada a vasta extensão territorial de sua atuação (Norte, Nordeste e CentroOeste); e acrescentaríamos, ao grau de estruturação, articulação e coesão
institucional que permitiam grande circulação e aproveitamento das
experiências e reflexões de cada nível e de cada lugar151 (Ibidem)

Este rico e intenso processo foi objeto de rigorosa análise realizada por Osmar Fávero,
referenciada em diversos documentos originais que retratam, com força factual, um período
marcante da organização social nos espaços rurais brasileiros. Ao final deste primoroso
trabalho, em capítulo intitulado “Uma pedagogia da Participação Popular”, Fávero apresenta
uma síntese do modelo pedagógico construído ao longo da atuação do MEB que segundo
151
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descrito e analisado nos capítulos anteriores daquela obra, constituiu-se “[...] no lugar de
explicitação de sua ideologia” (FÁVERO, 2006, p.264). Dentre os elementos apresentados,
destacamos para fins deste trabalho, os seguintes:
- o “diálogo com os grupos e comunidades interessadas em uma ação de
transformação de sua realidade” (Ibidem);
- a prática de “análise de situações problema” e a “busca e experimentação de
possíveis soluções” (Ibidem);
- a centralidade no Ser Humano e em seu “direito de viver uma vida humana plena – o
que não ocorre no subdesenvolvimento” (Ibidem, p.265); e
- a superação do subdesenvolvimento com vistas ao desenvolvimento compreendido
como “uma luta, na qual as relações entre os homens devem ser de reconhecimento, nunca de
dominação” (Ibidem)
Tais elementos nos permitem inferir que as questões atinentes à pequena produção
rural afloravam na prática cotidiana das ações do MEB, conforme atestado pelo comentário de
Fávero:
Não é verdade que o econômico estava ausente de sua prática. Depois do 1⁰
Encontro Nacional de Coordenadores, realizado em dezembro de 1962, as
aulas passaram a ser progressivamente elaboradas a partir de problemas
concretos, tomando por base as relações de trabalho e os sistemas de
produção locais (Ibidem, p.268)

Por outro lado, não é possível afirmar que durante as ações que estruturaram o MEB
houvesse uma aproximação aos conceitos/princípios da agricultura alternativa ou uma crítica
à matriz tecnológica agroquímica. Não havia. Naquele momento histórico, a “modernização
da agricultura” não era questionada, pelos setores populares, a partir de um ponto de vista
tecnológico, e sim, a partir de um ponto de vista sociológico. Denunciava-se o caráter
excludente de um processo de modernização financiado com recursos públicos, em benefício
dos setores privilegiados da sociedade, sem questionamento de seus fundamentos técnicos e
científicos.
Cabe aqui destacar que foi através do crédito subsidiado pelo governo brasileiro que se
deu o processo de modernização da agricultura brasileira – um processo fundamentado na
mecanização agrícola, no emprego de insumos químicos (fertilizantes e venenos) e no
melhoramento do potencial genético de vegetais e animais (através da introdução de sementes
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e raças “melhoradas”). A perspectiva era a da maximização da produção, do aumento da
“produtividade”, conforme defendido, décadas atrás por Gudin152. As camadas populares,
desprovidas da posse da terra e de patrimônio político e financeiro para acessar o crédito
agrícola, ficavam à margem das políticas públicas e lutavam por uma política agrícola (e
agrária) que as contemplasse.
Entretanto, os elementos estruturantes do modelo pedagógico do MEB (apontados
acima), associados a uma prática reflexiva e profundamente inserida no cotidiano nos
sugerem que ali também começaram a emergir as contradições tecnológicas inerentes ao
modelo de desenvolvimento rural adotado pelos governos brasileiros. Foram elas que
estimularam a busca por soluções de natureza organizativa, mas também, produtiva, a partir
de experiências locais, conforme veremos mais à frente.
Luiz Eduardo W. Wanderley, ao referir-se às práticas de Educação Popular presentes
no campo, dentre elas, as do MEB, afirma que tais práticas educativas trouxeram
[...] resultados que ainda não foram perfeitamente assimilados. Elas serviram
para desmistificar certas teses de que o atraso, a ignorância e as
características de vida das massas rurais impediam-nas de forma quase que
determinística de se transformarem em sujeitos críticos e participantes nos
diversos níveis da sociedade inclusiva. O trabalho realizado atestou as
estimulantes qualidades de comunicação encontráveis em seu meio, a
inventividade de muitos em encontrar respostas para os problemas
práticos da vida, e a capacidade de alguns em se organizar e agir
politicamente (1988, p.75).153

O MEB gerou no campo brasileiro muito mais do que as ações diretamente realizadas
por suas equipes. A partir das atividades viabilizadas por uma estrutura altamente
capilarizada, foram criadas e/ou fortalecidas dinâmicas de ação local em torno das dioceses
por quase todo o país, constituindo assim o embrião das futuras Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs). Isso se deu especialmente a partir e através do trabalho de animação popular,
definido como
[...] um processo de estruturação de comunidades e organizações de grupos,
progressivamente assumido por seus próprios membros a partir de seus
elementos de confiança. A comunidade organiza-se como consequência da
descoberta de seus valores, recursos e suas necessidades em busca da
supressão de seus problemas sociais, econômicos, culturais, políticos e
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Ver capítulo 2 do presente trabalho.
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religiosos, no sentido da afirmação de seus membros como sujeitos (MEB,
1965 apud BRANDÃO, 1984, p.51,52)

Ao analisar a experiência do MEB, Maria Nobre Damasceno destaca que “[...] além da
escola radiofônica, voltada para a formação do homem no sentido amplo, as atividades do
MEB envolveram, desde o início, a mobilização das pessoas da localidade, na perspectiva de
sua organização em comunidade” (1980, p.122). A autora refere-se de forma integrada às
ações do MEB e das CEBs, utilizando-se da sigla MEB/CEBs, por compreender que “[...] o
trabalho comunitário iniciado pelo MEB transforma-se, com o tempo em CEBs” (Ibidem).
Por coadunarmo-nos a esta perspectiva, dedicaremos algumas linhas às CEBs.
As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)
Não é tarefa fácil precisar tempo e lugar de origem das CEBs no Brasil. Segundo Frei
Betto (1981), alguns autores tomam como referência o início dos anos 1960, discordando se o
movimento teria se organizado inicialmente em Nísia Floresta, a partir das ações da
arquidiocese de Natal/RN (neste caso, via escolas radiofônicas) ou em Volta Redonda/RJ.
O que nos interessa aqui destacar é que as CEBs “[...] representam uma nova forma de
organização pastoral” (BETTO, 1981, p.17), até então restrita à paróquia e ao vigário. Aquela
relação unidimensional (e muitas vezes, unidirecional) entre vigário e fiéis começa a ser
ampliada para uma relação multidimensional, entre os fiéis daquela paróquia, paróquia esta
que passa, então, a se organizar em torno de pequenas comunidades de base, ou seja, em
“Comunidades Eclesiais de Base”. Isto significa dizer que com as CEBs, o conceito de
“paróquia” ampliou-se para o de “comunidades paroquiais”, nas quais seus animadores,
chamados de agentes pastorais, poderiam ser padres, religiosos ou leigos154.
Esta inovação na forma de funcionamento da Igreja Católica no Brasil representou
uma marcante mudança política no país. Diante de um contexto no qual encontravam-se
cerceados os direitos civis ao exercício da cidadania, por um regime totalitário e militarizado,
os espaços da Igreja Católica passaram a ser “espaços de encontro” para um contingente de
jovens e adultos, do campo e da cidade, motivados a uma atuação política transformadora da
sociedade. Conforme atesta Frei Betto,

154

“Os agentes pastorais leigos constituem uma nova vocação ou um novo carisma da vida da Igreja. Muitos
deixam família e profissão para viver exclusivamente do trabalho pastoral, quando a diocese tem condições de
assumi-los. Moram em bairros populares, ganham pouco mais do que o salário mínimo, assumem o trabalho com
o povo como compromisso prioritário de sua vida. Não são eles que coordenam as comunidades, apenas
assessoram, cuidando para que o próprio povo seja sujeito de sua história” (BETTO, 1981, p.18)
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A própria conjuntura nacional ajudou a reforçar as comunidades eclesiais de
base. Ao suprimir os canais de participação popular, o regime militar fez
com que esse mesmo povo buscasse um novo espaço para se organizar. Esse
espaço foi encontrado na Igreja, única instituição no País que, por sua índole
histórica, escapa ao controle direto dos poderes públicos (BETTO, 1981,
p.22)

Ainda segundo Frei Betto, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, “estimativas
não oficiais [indicam existir no País], 80 mil comunidades eclesiais de base, congregando
cerca de dois milhões de pessoas” (Ibidem, p.17).
Embora não seja possível identificar com exatidão o tempo e lugar de origem das
CEBs no Brasil, é possível e necessário identificar o contexto no qual elas se desenvolveram e
se constituíram. O golpe militar de 1964 inaugurou um longo período de profunda ilegalidade
durante o qual as instituições do Estado Brasileiro marchavam livres e protegidas pela força
das armas (leia-se, Forças Armadas) em direção à manutenção dos privilégios daqueles
segmentos sociais que “partilhavam” entre si, o controle das estruturas do “poder nacional”.
Nestes tristes cenários nos quais o manto da ilegalidade obscurece o sentido de
“Justiça”, tudo se “justifica” em nome de um suposto “interesse nacional”, do qual aqueles
que controlam as estruturas do “poder nacional” se autointitulam, porta-vozes. Perseguições,
violência, assassinatos, quebra de direitos individuais e coletivos, inverdades, manipulações
da opinião pública, tudo é “justificável” em nome da manutenção da “ordem e do progresso”.
No que se refere à situação do campo brasileiro, logo após o golpe militar de 1964,
intensificaram-se os processos de expulsão de famílias de agricultores das terras onde viviam
e trabalhavam. Eles já vinham acontecendo (e gerando inúmeros conflitos) como parte da
reação dos proprietários de grandes extensões de terra aos processos de indenização
trabalhista e de desapropriação das terras improdutivas que começaram timidamente a
acontecer no início da década de 1960. Após o golpe de 1964, tais reações se intensificaram,
agravadas pelo incentivo às atividades produtivas do latifúndio via política de crédito
subsidiado e demais políticas de expansão com vistas à modernização da agricultura.
Tal situação pode ser ilustrada pelo depoimento de uma religiosa que atuou junto aos
movimentos sociais do campo através da Diocese de Guarabira (PB) nas décadas de
1970/1980. Localizando-se a cidade de Guarabira em uma região aonde a cana-de-açúcar e os
engenhos de açúcar e álcool predominavam, as políticas de modernização da agricultura ali
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chegaram principalmente (embora não exclusivamente)155 através de um programa
governamental de incentivos conhecido como Proálccol. Naquele contexto, nos conta a Irmã:
O agricultor cortava cana para o patrão para poder ter o direito de ter uma
terrinha prá plantar. Então ele era subjetivamente um agricultor reduzido a
sua mínima expressão. Com a chegada do Próálcool que é do começo dos
anos 1970 começa a fazer com que valha a pena [para o dono da terra]
plantar cana ali onde antes não valia porque era um terreno inclinado ou isso,
ou aquilo... Então, começam a expandir o canavial e tirar do povo aquele
pedacinho de terra... Eles diziam assim “a cana está chegando na porta da
cozinha”- essa era a frase! Eles não iam mais ter onde plantar o feijão, iam
morrer de fome... Isso cria o terreno para o protesto trabalhista e os
trabalhadores começam a entrar coletivamente na Justiça – só que isso
custou a morte da Margarida [Maria Alves] e de outros...156

Sob o manto da ilegalidade e de um regime de exceção, os processos de expulsão das
famílias agricultoras no campo aconteciam sem nenhum reconhecimento de direitos e, muitas
vezes, na base da violência e de assassinatos. Naquele cenário, triste e vergonhoso para
qualquer sociedade, os valores humanitários inquietavam àqueles que deles compartilhavam,
produzindo resistências de diferentes naturezas, dentro de um amplo espectro de matizes
políticos e ideológicos que vão do assistencialismo até o confronto armado, passando por
inúmeras estratégias cotidianas de resistência e de manutenção da esperança em “dias
melhores”.
Em torno das CEBs, os setores da Igreja Católica vinculados à Doutrina Social da
Igreja foram progressivamente, organizando uma série de pequenas estruturas de apoio aos
trabalhos de base157. Estas estruturas foram se constituindo, ao longo do tempo, como
Movimentos, Pastorais, Serviços, Comissões, Centros, Equipes, dentre outras denominações
sob as quais se encontram, até os dias atuais, alguns movimentos sociais e inúmeras ONGs.
Estas estruturas de apoio ao trabalho de base caracterizavam-se, já na década de 1970
como espaços de atuação integrada de religiosos, leigos, lideranças comunitárias,
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Um advogado que atuou na região relata, em entrevista, que o processo de expulsão de moradores na região
do Brejo Paraibano também se deu através do incentivo à pecuária extensiva por parte da SUDENE, via
subsídios de programas de crédito. Em sua expressão, foi um tempo de “troca do morador pelo boi” (entrevista
concedida a esta pesquisadora no dia 27/06/2016)
156
Entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 07/06/2016
157
A título de exemplo, segue relato sobre o processo ocorrido em terras pernambucanas: “Dom Hélder Câmara,
agora arcebispo de Recife e Olinda lançou o movimento ‘Encontro de Irmãos’ que se alastrou pelas periferias da
capital pernambucana. Passou depois, a outras dioceses, sobretudo na zona rural, com o ‘Movimento de
Evangelização’ que aos poucos foi se especializando e dando origem a outros, como o de ‘Jovens do Meio
Rural’, ‘Pastoral Rural’, ‘Pastoral dos Pescadores’, mais conhecidos como ‘movimentos populares’ da Igreja
Católica” (MODTKOWSKI, 1990, p.31). No ano de 1975 é criada, no âmbito da CNBB, a Comissão Pastoral da
Terra (CPT) em torno da qual se concentram boa parte das ações da Igreja católica no campo brasileiro.
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estudantes158, profissionais, amadores, jovens, adultos, brasileiros e estrangeiros ligados às
Igrejas e/ou à cooperação internacional, irmanados pelo sentimento de solidariedade às lutas e
às causas populares. Em geral, centravam seus esforços em processos de formação e em ações
(de mobilização e judiciais) de defesa dos direitos das populações do campo e da cidade.
No que diz respeito ao campo, a centralidade das ações voltava-se aos inúmeros (e
cada vez mais violentos) conflitos decorrentes do enfrentamento da questão agrária, como a
luta pela resistência na terra, pela garantia das indenizações e pelos direitos trabalhistas. As
questões relativas à produção propriamente dita, ou seja, as questões agrícolas não tinham
espaço naquele cenário de profunda obstrução dos direitos fundamentais, como nos relata a
Irmã anteriormente citada:
Hoje é evidente que se não há agricultura produtiva, não adianta lutar pela
terra. Mas, não se pensava assim. O que pensávamos era: como essa gente
sai dessa opressão de pensar que a desgraça era querida por Deus e prá
sempre.... [...]. Aquela relação de opressão foi incutindo na cabeça do povo
que as coisas são como são por vontade de Deus, e nada muda – isso
acabava sendo uma maneira de viver no mundo. [...] O mundo era imutável...
O mundo era assim porque assim que Deus fez.159

Depoimento de outra entrevistada que atuou por muitos anos junto às áreas de conflito
do sul do Estado do Rio de Janeiro, na década de 1970/1980 revela quadro semelhante. Diz a
pesquisadora:
Não é que não houvesse alguma atenção às questões da produção, mas elas
não tinham primazia. O concepção era a seguinte: eles vivem de tal forma
subjugados, dominados, a todo tempo ameaçados de expropriação, então, era
preciso garantir que eles permanecessem lá. E daí tinha os trabalhos de
sementes, de caixas comunitárias – um mecanismo pelo qual os produtos
eram comprados pelo sindicato ou por alguma associação e levados ao
campo a preço mais barato e outras estratégias. Mas, esses trabalhos estavam
a serviço da luta política e da organização política dos camponeses. Nós
trabalhávamos a partir das situações de conflito, apoiando a luta dos
camponeses [...]. Porque era e é constitutivo da visão política da FASE, de
sua concepção de educação, você identificar as situações de conflito, como
lidar com as contradições, como lidar com os conflitos. Na nossa visão, o
conflito é constitutivo da construção democrática160
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Muitos deles com atuação nas Juventudes Católicas, como a JUC, JAC JOC etc.
Entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 07/06/2016
160
Entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 10/06/2016
159
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As questões agrícolas começaram a aparecer de forma mais acentuada por ocasião das
primeiras desapropriações de terras, conforme podemos observar no depoimento de um exintegrante da Equipe de Promoção Humana da Arquidiocese de João Pessoa. Diz ele:
[...] quando o técnico fazia o levantamento das benfeitorias nas áreas de
conflito, o valor das benfeitorias (que eram basicamente as plantações)
muitas vezes era superior ao valor da terra nua. Isso dava aos agricultores
um argumento que era muito importante: o proprietário é dono da terra; nós
somos donos das benfeitorias; as nossas benfeitorias valem mais do que a
terra e são elas que dão sustentação ao povo; o povo não come terra.... Esse
argumento pesava, muitas vezes, no enfrentamento com a polícia, com as
autoridades.161

Ainda segundo relato do entrevistado supracitado, esse tipo de informação, veiculada
pelo padre durante as missas, permitia à Igreja mostrar à população que “[...] se esse pessoal
sair da terra, olha o que vai ser deixado de produzir”
Outro entrevistado, advogado e à época, assessor da Federação de Trabalhadores na
Agricultura (FETAG) do Estado da Paraíba e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) relata, em
entrevista, diversos casos na região do Brejo Paraibano em que direitos trabalhistas e
indenização de benfeitorias foram convertidas em posse de terra para os agricultores,
constituindo assim, as primeiras experiências de reforma agrária na região.
No início da década de 1980 começaram então a surgir pelo país, a partir das CEBs e,
em muitos casos, com o apoio da CPT, experiências nas quais, conforme nos relata um dos
idealizadores do PTA/FASE,
A produção [era percebida] como um instrumento de resistência, não apenas
fundamentado na expressão organizativa, e do discurso pela justiça, da
denúncia e da resistência, mas também da capacidade de ficar na terra,
produzindo... A terra como elemento de produção e a produção como
elemento de resistência com duplo significado. De um lado você produz e
tem melhores condições econômicas de permanecer na terra e, ao mesmo
tempo, fazendo a terra cumprir sua função social. Era essa a ideia, mas ainda
muito pouco trabalhada, formulada...162

Na mesma ocasião, já circulavam também pelo país, notícias de pequenos
proprietários, especialmente da região Sul, que após acessar o crédito bancário e as políticas
agrícolas “modernizantes” acumulavam não apenas vultuosas dívidas no banco, mas também,
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Entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 17/11/2016
Entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 09/06/2016
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frustrações em relação aos cultivos e/ou criações “promovidas” pela assistência técnica e
extensão rural vinculada ao Estado Brasileiro163.
Visando a máxima produtividade, ou seja, a maior produção possível por área de terra,
o pacote tecnológico atrelado164 ao crédito agrícola provocava, de imediato, aumento nos
custos de produção (pela incorporação de insumos externos à propriedade) e, muitas vezes,
desgaste dos recursos naturais (principalmente, do solo e das fontes de água), sem a garantia
de obtenção do retorno financeiro – o que, de um ponto de vista estritamente econômico,
poderia compensar as perdas. Mas, nem isso acontecia: o resultado para os pequenos
proprietários era, em geral, o endividamento e em muitas situações, a perda da terra para
saldar dívidas com o banco.
Este cenário explica a fala de um agricultor paraibano, citada por um de nossos
entrevistados, quando, no início dos anos 1980, após conquistar o direito à posse da terra,
colocava-se resistente à orientação que recebia para buscar crédito no banco. Teria dito o
agricultor: “Eu, deixar de ser cativo do dono da terra, prá ser cativo do banco? Nunca,
não!”165.
Interessante observar que, segundo depoimento do entrevistado, essa postura
“resistente”, adotada por muitos agricultores em igual situação, era interpretada tanto pelos
técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) quanto pelas
organizações de apoio vinculadas à Igreja Católica, como uma “postura de preguiçoso”, de
“acomodação”, portanto, algo que deveria ser “superado”. Entretanto, foi desta “resistência”,
interpretada muitas vezes, de forma negativa, que nasceu o estímulo à busca por alternativas.
No início da década de 1980, já com certo desgaste do governo militar, iniciava-se um
processo de reabertura democrática e algumas iniciativas de resistência começavam a se
expressar e a despontar em nível regional e nacional. Destacamos aqui aquelas que nos
permitirão compreender o surgimento, em dezembro de 1983, da linha de “Projetos
Alternativos” no seio da Igreja Católica no Brasil.
No ano de 1982 acontece em Fortaleza/CE, o “Seminário sobre o Homem e a Seca no
Nordeste”, com a presença de todos os bispos da região, além de técnicos especialistas e
163

EMBRATER, criada em 1974 intensificou um sistema de assistência técnica e crédito que vinha sendo
implantado desde 1940 pela ACAR Ver: http://www2.fct.unesp.br/nivaldo/Publica%E7%F5esnivaldo/2014/ARTIGO%20ENG-2014-ATER.pdf
164
Por ocasião do financiamento, o produtor rural se declarava de acordo com o projeto técnico (que definia tipo
de semente, espaçamento, aplicação de adubos e de venenos etc) e comprometia-se a empregá-lo, sob pena de
não ter acesso ao seguro agrícola, caso uma intempérie climática (como enchente ou estiagem) ou outro evento
imprevisível, ocorresse.
165
Entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 17/11/2016
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representantes dos pequenos produtores atingidos pela grande seca que castigava o nordeste
do Brasil desde o ano de 1979. O Seminário teve repercussão internacional e uma de suas
deliberações foi o apoio efetivo aos pequenos projetos comunitários que vinham sendo
apoiados com recursos financeiros das ordens religiosas desde 1977, a partir da experiência da
Diocese de Petrolina/PE. Tal deliberação materializou-se em torno do, inicialmente
denominado, Projeto Jericó e posteriormente intitulado, Fundo de Ajuda às Comunidades,
destinado à realização de obras comunitárias voltadas ao fortalecimento da capacidade da
população conviver com os períodos de seca.
Desse modo, a Igreja Católica no Nordeste procurou evitar o simples
assistencialismo partindo para uma iniciativa inovadora, que dava
oportunidade aos agricultores de eles mesmos decidirem o que deveria ser
financiado, a partir de suas necessidades. Daí o nome projetos alternativos
(grifo nosso), porque foram considerados pela Igreja como uma alternativa
às ações governamentais na região atingida pela seca. Os projetos
alternativos resultam assim, de práticas já consagradas pelo nordestino e de
experiências que vinham sendo feitas pela Igreja local. A proposta foi
extrapolada para todo o nordeste após a realização do Seminário sobre o
Homem e a Seca no Nordeste (MODTKOWSKI, 1990, p.34).

Dois anos mais tarde, no ano de 1984, a CNBB Regional Nordeste II decide-se pela
criação do Centro de Capacitação e Acompanhamento aos Projetos Alternativos (CECAPAS),
com sede em Pesqueira (PE) destinado a capacitação de agricultores representantes dos
projetos alternativos “[...] dentro dos princípios da agricultura alternativa, bio-orgânica e
ecológica”166 (CNBB, 1984).
A criação do CECAPAS é um indicador de que as questões sociais e econômicas que
afetavam a pequena produção rural começam a ser percebidas também como decorrência de
uma matriz tecnológica, pelo menos, “não adaptada” às condições deste segmento social.
Segundo dissertação de mestrado defendida no ano de 1990 por Cristina Ana
Modtkowski,
Com a criação do CECAPAS, a Igreja Católica passou a assumir uma tarefa
muito específica junto ao setor rural nordestino: capacitar os pequenos
produtores rurais nordestinos em técnicas de agricultura orgânica, porque
entendeu ser essa tecnologia a que melhor se adapta ao melhoramento de
vida desses agricultores. Uma grande diferença separa a decisão tomada
pelos bispos em 1955, quando a Igreja assumiu a posição de agente de
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Para uma visão histórica dos movimentos a favor dos conceitos de Agricultura Biodinâmica, Orgânica,
Biológica, Natural, Alternativa, dentre outros, consultar EHLERS (1996).
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extensão rural oficial, e a criação do CECAPAS com um discurso que
contesta as políticas governamentais (MODTKOWSKI, 1990, p.35,36).

Assim sendo, nos dedicaremos um pouco mais à história deste Centro que teve papel
relevante na construção do movimento agroecológico brasileiro, sempre evidenciando os
aspectos político-pedagógicos presentes a esta construção.
O Centro de Capacitação e Apoio aos Projetos Alternativos (CECAPAS)
Por iniciativa da Regional Nordeste II da CNBB, foi estruturado, no ano de 1984, na
cidade de Pesqueira/PE, o Centro de Capacitação e Apoio aos Projetos Alternativos
(CECAPAS), em uma área de dois hectares e meio (cerca de 25.000 m2), pertencente à Igreja
Católica. Conforme sugerido por sua denominação, seu foco de atuação eram os projetos
alternativos desenvolvidos pelas dioceses junto às CEBs, na área de abrangência da Regional
II da CNBB, ou seja, os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Segundo estatuto da entidade, citado por MODTKOWSKI, (1990) seus objetivos
foram assim definidos:
- Acompanhar a elaboração e a execução dos projetos alternativos do Setor de Projetos
Alternativos (PAS), da CNBB, Regional Nordeste II
- Garantir o conteúdo sociopolítico e evangelizador dos projetos
- Capacitar agricultores em técnicas de agricultura alternativa (orgânica).
A proposta foi idealizada a partir de uma perspectiva ampla e ousada. Não se tratava
apenas de capacitação técnica, mas também de instrumentalização para que os grupos de base
ganhassem autonomia para elaborar e gerenciar projetos produtivos, concebidos e executados
de forma coletiva. A tecnologia associava-se a um processo organizativo, e vice-versa. Isso
significava dizer que as famílias de agricultores não eram beneficiadas de forma individual.
Os benefícios, entendidos como acesso aos projetos, estavam condicionados a sua
participação em alguma forma de organização comunitária.
A estratégia de ação do CECAPAS contemplava um programa de rádio semanal
assumido pela Diocese de Limoeiro/PE intitulado “Conversando com as Comunidades”167, a
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“O programa ‘Conversando com as Comunidades’, [transmitido] pela Rádio Difusora de Limoeiro/PE ia ao ar
todos os sábados às 19 horas, produzido e apresentado pelo coordenador pedagógico do CECAPAS, [Sr.
Abdalaziz de Moura]” (SANTOS, 1994, p.216)
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edição e distribuição do jornal bimensal “Grito da Seca”168, além de programas de capacitação
em elaboração de projetos e treinamentos nos princípios e técnica de agricultura alternativa.
Núcleos de extensão do CECAPAS chegaram a ser iniciados em Mossoró (RN), Patos (PB),
Campina Grande (PB), Limoeiro (PE), Gravatá (PE) e Palmeira dos Índios (AL).
(MODTKOWSKI,1990; SANTOS,1994)
Abdalazis de Moura169, ex-coordenador pedagógico do CECAPAS e responsável pelo
programa de rádio acima citado, ao referir-se ao trabalho realizado pela Igreja, antes do
CECAPAS declara:
A gente discutia muito sobre o poder, a distribuição das riquezas, mas nunca
a produção das riquezas.... Capacitava os agricultores em termos de Bíblia,
ensinava a ler, ver e reconhecer na Bíblia a experiência deles... quantas
catequistas a gente preparou para formar grupos de catequese, grupos de
casais para preparar o pessoal para o casamento; quantas vezes ensinou o
agricultor para assumir o sindicato, para administrar um sindicato, uma
associação de compra e venda... mas não entrava muito na questão produtiva
(SANTOS, 1994, p.196)170

Esta mesma questão pode ser encontrada na fala de um dirigente sindical do Ceará
registrada no livro “Crateús, um povo, uma Igreja”, de Yolanda B. Thomé. Conforme conta a
autora, o livro nasceu do pedido que lhe fez Dom Fragoso para que ela “[...] fosse passar uns
dois meses em Crateús para conversar com o povo, ouvir dele a sua história e transcrever, o
mais fielmente possível, o seu relato, em vista dos 30 anos da diocese [que se daria] em 1994”
(THOMÉ, 1994, p.15). Assim, entre agosto e setembro de 1991, a autora passou quarenta e
cinco dias em Crateús entrevistando diversas pessoas. Uma delas foi o agricultor Antonio
Amorim, a quem eu tive a honra de conhecer em 1987, durante período em que trabalhei na
Rede PTA, no estado do Ceará171. Amorim, como era conhecido, assumiu o STR de Tauá172
(CE) no ano de 1986 e em sua gestão, inaugurou o trabalho com tecnologias alternativas, com
o apoio do ESPLAR. Ao referir-se ao trabalho desenvolvido na região, Amorim diz:

168

Diversos
exemplares
do
“Grito
da
Seca”
podem
ser
encontrados
em:
(http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PGRISPE011986010.pdf
169
Abdalaziz de Moura ou simplesmente Moura, como é conhecido, tem uma longa história de atuação na
construção do movimento agroecológico brasileiro, sendo um dos fundadores do SERTA. Conforme
mencionado na introdução do presente trabalho, a pesquisa que aqui se apresenta teve início com uma fase
exploratória de observação participante junto a esta entidade.
170
Entrevista concedida à Maria Salett Tauk Santos, em junho de 1991.
171
No estado do Ceará, a Rede PTA foi sendo estruturada a partir de parceria estabelecida com o Centro de
Pesquisa e Assessoria ESPLAR.
172
A Diocese de Crateús envolve 13 paróquias, dentre elas, a do município de Tauá.
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Inauguramos uma nova etapa, mas creio que só agora estamos dando os
primeiros passos concretos. [...] Damos muita importância ao conhecimento
pessoal do município e de nossas comunidades. Queremos um sindicato
presente na vida e nos problemas dos agricultores. A esquerda hoje passa o
tempo brigando por questões que estão longe da realidade viva dos
trabalhadores. Nós somos de esquerda, mas não nos envergonhamos de não
entender muito de socialismo europeu, da ex-URSS, do Muro de Berlim
etc... Queremos, isso sim, entender mais de Tauá e de seus problemas, O
resto é importante, mas vem depois... (THOMÉ, 1994, p.77)173.

O CECAPAS começou efetivamente a funcionar em maio de 1985 contando com o
apoio financeiro da cooperação internacional através de “[...] três grandes agências
internacionais: a MISEREOR da Alemanha; a CEBEMO da Holanda e o Comitê Católico
pelo Desenvolvimento contra a Fome (CCDF), da França” (SANTOS, 1994, p. 197)174
Paulo Crespo, que havia sido o coordenador do o Serviço de Orientação Rural de
Pernambuco (SORPE) torna-se o primeiro coordenador do CECAPAS e foi pessoa chave na
estruturação da entidade e, em particular, na sua opção pelo enfrentamento das questões
produtivas a partir de um novo enfoque tecnológico.
A ideia de trabalhar com agricultura orgânica foi trazida do Chile pelo então
subsecretario da CNBB Nordeste II, Paulo Crespo, após participar de um
Seminário no Centro de Educação e Tecnologia (CET) envolvendo membros
da Ação Católica (Ibidem)

Os treinamentos no CECAPAS eram concebidos como momentos privilegiados para
que as alternativas tecnológicas fossem apresentadas, compreendidas, experimentadas e,
posteriormente, repassadas aos agricultores de cada região. Investia-se para que os
participantes assumissem o papel de “multiplicadores”, potencializando assim, os esforços e
fortalecendo, em última instância, um maior número de agricultores envolvidos nos projetos
alternativos.
Entretanto, conforme aponta a pesquisa realizada no início dos anos 1990,
As equipes de agricultores treinados quando voltavam para as comunidades
encontravam a maior resistência às inovações trazidas, tais como deixar de
queimar o mato, hábito secular na agricultura nordestina; criar abelhas em
caixas e cabras presas em pequenos apriscos. Tal comportamento dos
agricultores surpreendeu a direção do CECAPAS que acreditava que as
173

Entrevista concedida à Yolanda B. Thomé , em 1991.
Segundo os sites destas organizações, toda são ações da Igreja Católica voltadas para a cooperação ao
desenvolvimento.
Para
mais
informações,
acessar:
https://www.misereor.org/pt/;
https://www.uia.org/s/or/en/1100039689 e http://ccfd-terresolidaire.org/
174
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tecnologias iriam se expandir rapidamente, pois os agricultores beneficiários
já possuíam uma experiência acumulada de participação em trabalho
comunitário organizado (SANTOS, 1994, p.198).

Depreende-se deste relato a ideia de que a organização comunitária, o envolvimento
político e ideológico das comunidades com a proposta da Igreja, trazida agora através do
CECAPAS, seria suficiente (ou pelo menos, determinante) para a adesão dos agricultores a
uma “nova proposição técnica”. Porém, não o foi.
A passagem revela que o encontro entre os projetos alternativos (enquanto iniciativa
voltada ao enfrentamento das questões produtivas que se colocavam aos agricultores) e as
proposituras de uma nova matriz tecnológica considerada “mais adaptada” não se deu de
forma tranquila e direta. E deixa transparecer questões político-pedagógicas que serão
enfrentadas (e ressignificadas) ao longo do processo de constituição do movimento
agroecológico brasileiro, conforme veremos ao longo deste trabalho.
Uma delas diz respeito ao referencial científico e tecnológico necessário ao
desenvolvimento de uma “agricultura alternativa” que, neste momento, buscava-se em
experiências “de fora” – no caso do CECAPAS, junto ao CET, no Chile.
Outra questão diz respeito à expectativa depositada sobre a construção de uma
“consciência organizativa” como caminho para a transformação social almejada. Este
fundamento vinha da Educação de Base, do MEB, que tinha como um de seus postulados a
ideia de que é “[...] o trabalho coletivo que transforma uma ordem política de dominação em
uma outra, solidária, onde (e apenas onde) é possível ao homem realizar-se como pessoa,
naquilo que de fato lhe é básico” (BRANDÃO, 1984, p.48)
Voltaremos a estas questões ao longo deste trabalho. Neste momento, retomamos às
reflexões acerca dos espaços de germinação do movimento agroecológico brasileiro, objeto
das reflexões deste capítulo.
3.2 Iniciativas em torno da Academia
Conforme anunciado anteriormente, a investigação acerca dos espaços de germinação
do movimento agroecológico brasileiro, também nos conduz aos espaços acadêmicos. Em
particular, às Ciências Agrárias, área do conhecimento na qual se encontram, hoje em dia,
cursos como Engenharia Agronômica (ou, Agronomia), Medicina Veterinária, Engenharia
Florestal, Engenharia de Pesca, Zootecnia, Agroecologia, dentre outros.
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As Ciências Agrárias lidam de forma direta com os sistemas de produção no campo,
sejam eles, agrícolas, pecuários ou extrativistas. Abarcam desde questões de natureza técnica
sobre as quais se fundamentam tais sistemas, até questões de ordem social, econômica e
ambiental que os vinculam a um modelo de produção e a um projeto de desenvolvimento.
Assim sendo, consiste esta área do conhecimento em um “campo” privilegiado para o
enfrentamento das problemáticas agrárias, agrícolas e ambientais atinentes aos espaços rurais.
E, como tal, constitui-se em palco de disputa entre diferentes visões e perspectivas.
Empregamos aqui o conceito de “campo” no sentido atribuído a Pierre Bourdieu que
segundo Zaia Brandão, “[...] entende o campo como um local de lutas concorrenciais que
visam conservar ou transformar as relações de forças ali presentes. Dessa forma, o campo é
um lugar de mudanças permanentes” (2010, p.231).
É a partir dessa área do conhecimento que forças de resistência presentes em alguns
espaços acadêmicos posicionam-se em busca de alternativas produtivas e, ao fazê-lo, trazem à
tona de forma central a dimensão tecnológica do projeto de modernização da agricultura.
Isso não significa dizer que estivessem ausentes do debate, reflexões acerca das demais
dimensões da problemática, fossem elas, políticas, sociais ou econômicas. Significa sim, que
embora de forma contra-hegemônica à Academia, emerge das Ciências Agrárias uma
dimensão particular do debate acerca do desenvolvimento: a crítica à matriz tecnológica
agroquímica. Esta agregação lança luzes, a partir de um ponto de vista técnico científico, às
características de insustentabilidade ambiental e social do projeto de modernização da
agricultura brasileira.
Por outro lado, é também do seio das Ciências Agrárias que emergem as críticas à
dimensão de insustentabilidade presente em algumas práticas da agricultura tradicional, como
o uso indiscriminado do fogo, o plantio “morro abaixo” e sua consequente perda de solo, o
pastoreio excessivo e seu consequente desgaste do solo, dentre outras práticas de cultivo e
manejo de criações. Chamamos a atenção para o fato de que diante de uma situação de
restrição na disponibilidade de terras175 e a consequente limitação dos períodos de descanso
(conhecido como “pousio”176), o caráter de insustentabilidade de tais práticas, se acentua ao
longo do tempo.
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Seja pelo crescimento populacional, seja por perda ou venda de terras, ou mesmo por intensificação das
atividades produtivas.
176
O “pousio” é uma prática tradicional na agricultura e consiste em um rodízio das áreas utilizadas para plantio
e criação. Em termos ecológicos, esta prática tem potencial para garantir o reestabelecimento do ecossistema e a
manutenção dos recursos naturais.

121

As primeiras vozes de denúncia acerca dos efeitos danosos de uma matriz tecnológica
agroquímica vinculam-se a uma tendência que tem raízes no início do Século XX, a partir de
diferentes partes do mundo. Uma ampla abordagem a seu respeito extrapolaria os objetivos
deste trabalho, entretanto, cabe aqui destacar alguns marcos históricos. Um deles é o livro
“Silent Spring”177, da americana Rachel Carson, editado nos Estados Unidos no ano de 1962
no qual a autora denuncia os efeitos nefastos dos agrotóxicos sobre o meio ambiente. Outro é
o livro intitulado “Small is Beautiful”178, do também americano, Ernest F. Schumacher,
publicado no ano de 1973, com críticas à busca pela maximização da produção e à ideia do
crescimento ilimitado, valores tidos quase que como absolutos à perspectiva modernista da
época.
No Brasil, foi justamente a partir da década de 1970 que um conjunto de iniciativas de
diferentes179 inspirações começou a se identificar em torno do conceito de “agricultura
alternativa”. Em sintonia com o objetivo deste capítulo, interessa-nos, neste momento,
identificar aquelas que, ligadas às Ciências Agrárias, vieram a constituir-se em “espaço de
germinação” do movimento agroecológico brasileiro.
Neste sentido, a pesquisa realizada por Eduardo Ehlers nos anos 1990 nos revela que:
No campo acadêmico, o questionamento sobre os impactos ambientais da
agricultura moderna partiu, quase simultaneamente, de alguns pesquisadores
atuando em diferentes locais do Brasil. Dentre estes podemos destacar:
Adilson Paschoal, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz
(ESALQ); Ana Maria Primavesi, da Universidade Federal de Santa Maria;
Luis Carlos Pinheiro Machado, da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul [UFRGS]; e o engenheiro agrônomo José Lutzemberger, um dos
primeiros “ativistas ambientais” do Brasil (1996, p.82).

Dentre os nomes elencados, três deles atuavam à época em universidades públicas
brasileiras, como a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz (ESALQ), situada em
Piracicaba/SP, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), situada na cidade de Santa
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Traduzido como “Primavera Silenciosa”
Traduzido como “O negócio é ser pequeno”
179
Eduardo Ehlers identifica quatro grandes vertentes daquilo que ele denominou como “movimentos rebeldes”.
“Na Europa surgem [três delas]: a agricultura biodinâmica, iniciada por Rudolf Steiner em 1924; a agricultura
orgânica, cujos princípios foram estabelecidos entre os anos de 1925 e 1930 pelo pesquisador inglês Sir Albert
Howard, e difundidos nos EUA a partir da década de 1940 por Jerome Irving Rodale; e a agricultura biológica,
inspirada nas ideias do suíço Hans Peter Müller e mais tarde difundida na França por Claude Aubert. A outra
vertente, a agricultura natural, surge no Japão a partir de 1935 e baseava-se nas ideias de Mokiti Okada.
Existem ainda outras designações como: método Lemaire-Boucher, permacultura, agricultura ecológica,
agricultura ecologicamente apropriada, agricultura regenerativa, agricultura poupadora de insumos, renovável,
sunshine, mazdaznan, macrobiótica etc. que são variantes das quatro vertentes citadas” (EHLERS, 1996, p.49)
178
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Maria/RS e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), situada em Porto Alegre,
capital do estado do Rio Grande do Sul.
Destacam-se, também, como pioneiros do movimento de agricultura
alternativa Luiz Carlos Pinheiro Machado, professor da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), consultor do Método Voisin de
manejo de pastagens; Sebastião Pinheiro, agrônomo formado pela UFRGS,
que participou da elaboração da Lei Estadual 7.747/82180, importante marco
na regulamentação da venda e do uso de agrotóxico (LUZZI, 2007, p. 15).

Observe-se a incidência de professores e pesquisadores com atuação no Sul e Sudeste
do Brasil, regiões que por razões de natureza ecológica181 e cultural, se constituíram em porta
de entrada do processo de modernização da agricultura brasileira. E que, portanto, mais
rapidamente sentiram os seus efeitos positivos e negativos.
Decorre desta observação a constatação de que no âmbito da Academia, as questões
tecnológicas associadas à modernização da agricultura tiveram um papel mais importante na
busca por alternativas produtivas, do que para os setores vinculados à Igreja Católica,
conforme analisamos na primeira parte do presente capítulo. Para estes setores, as motivações
iniciais para a busca por alternativas produtivas decorreram mais de limitantes ecológicos
(especialmente, da escassez de água) e de questões de natureza sociais, alimentadas pela
estrutura de domínio da posse da terra no Brasil.
No que se refere aos referenciais bibliográficos que influenciaram o movimento de
crítica à modernização da agricultura e de construção de alternativas, os primeiros marcos
foram: o Manifesto Ecológico: Fim do Futuro, escrito por José Lutzemberg, no ano de
1976; o livro Pragas, Praguicidas e Crise Ambiental: problemas e soluções, escrito por
Adilson Paschoal, escrito em 1979 e o livro Manejo Ecológico do Solo, de autoria de Ana
Maria Primavesi, publicado em 1980. A eles se juntaram outras publicações de grande
repercussão, a exemplo do livro Agropecuária sem veneno, publicado em 1985 por
Sebastião Pinheiro, Ângela Aurvalle e Maria José Guazzelli.
Observe-se como a problemática associada ao uso de agrotóxicos tem primazia. Este
fato certamente se relaciona aos graves efeitos danosos que tais compostos químicos
provocam à saúde humana e ao ambiente, mas também ao processo de enfrentamento político
às empresas multinacionais produtoras dos chamados, por elas, “biocidas” ou “defensivos
180

O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro a aprovar uma lei estadual de agrotóxico, influenciando
outros Estados e contribuindo para a criação da Lei Federal 7.802 de 01/07/1989.
181
De forma geral, as regiões Sul e Sudeste do Brasil dispõem de melhores condições de solo e de água do que a
região Nordeste do país. Tais elementos (solo e água) são básicos para os cultivos.
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agrícolas”. No próximo capítulo será possível observar como esta questão permanecerá
exercendo um importante papel de mobilização política na construção do movimento de
agricultura alternativa no Brasil.
Ao analisar o impacto das obras supracitadas no processo de constituição deste
movimento, Marcelo Miná Dias destaca que
Este debate de cunho ambientalista dialogava com os argumentos que
defendiam a necessidade de reforçar estratégias políticas que permitissem
aos pequenos produtores permanecerem no campo, em melhores condições,
sem que para isto tivessem que necessariamente, aderir aos pacotes
tecnológicos da revolução verde (DIAS, 2004, p.109)

O pesquisador aponta a contribuição, neste debate, do sociólogo João Bosco Guedes
Pinto, especialmente através de um texto elaborado no ano de 1981, de grande circulação
entre aqueles que questionavam a modernização da agricultura brasileira, intitulado
“Tecnologia e pequena produção no desenvolvimento rural”182. O texto expõe o argumento de
que a “[...] agricultura alternativa deveria reforçar os processos de organização e de
resistência dos agricultores tradicionais no campo, ao mesmo tempo em que deveria buscar
novas estratégias de produção e inserção nos mercados” (Ibidem), integrando aspectos sociais
e tecnológicos da problemática do desenvolvimento rural brasileiro.
Ao referir-se ao mesmo texto, Marcos Newton Pereira afirma que através dele “João
Bosco Pinto propugna por uma tecnologia a ser desenvolvida em função das condições de
produção do pequeno produtor marginalizado, e não a serviço do processo de acumulação do
complexo industrial” (1992, p.22), evidenciando o sentido político presente no debate acerca
da discussão tecnológica da produção agrícola.
João Bosco Pinto desenvolve suas formulações a partir de sua inserção no nordeste
brasileiro. Segundo Duque-Arrazola (2008), do final dos anos 1970 até 1995, quando veio a
falecer, João Bosco Pinto conjugou sua atuação como professor do programa de pósgraduação do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) com a assessoria a diversas organizações governamentais, como a Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco (CHESF), a SUDENE, a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA) e as Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATERs) estaduais, movimentos sociais (como a CPT e os STRs), além de diversas
ONGs. O referido texto é uma publicação da SUDENE.
182

PINTO, João Bosco Guerra. Tecnologia e pequena produção no desenvolvimento rural. Recife: SUDENE,
1981. 24 p. (Projeto DRIN, Documento, A-9).
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João Bosco Pinto ficou conhecido por sua dedicação e contribuição às metodologias
de pesquisa-ação, tendo atuado prioritariamente em espaços rurais. Suas reflexões teóricas e
metodológicas acerca dos processos de participação social interagem com diversas práticas de
Educação Popular presentes no campo brasileiro e latino-americano. Ainda segundo DuqueArrazola (2008), nas décadas de 1960 e 1970, João Bosco Pinto foi técnico do Centro
Internacional de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária (CIRA) do Instituto
Interamericano de Ciências Agrícolas (IICA183), da Organização dos Estados Americanos
(OEA), atuando em quase todos os países latino-americanos e caribenhos em projetos de
desenvolvimento rural e/ou educação de adultos. Naquela época, teve uma experiência direta
com Paulo Freire, no Chile.
Tendo em vista o percurso profissional e as formulações de João Bosco Pinto, é
possível perceber como a temática do desenvolvimento (rural) foi se constituindo num ponto
de encontro entre as Ciências Sociais e as Ciências Agrárias na busca por alternativas
tecnológicas para o campo. Sua trajetória é um testemunho disso, mas também o é, a trajetória
de outro importante sociólogo, José de Sousa Martins184, cujas ideias foram abordadas no
capítulo 2 do presente estudo.
Outra síntese entre essas duas áreas do conhecimento que alcançou grande repercussão
no campo das Ciências Agrárias foi defendida por Horácio Martins de Carvalho, engenheiro
agrônomo e economista rural. Suas formulações tornaram-se um referencial para o conceito
de “tecnologia socialmente apropriada”, apontado por Marcelo Miná Dias (2004), ao lado das
contribuições de João Bosco Pinto, como uma das ideias-força importantes na constituição do
(então denominado) movimento de agricultura alternativa.
Ao referir-se à tecnologia socialmente apropriada como “uma opção política”, Horácio
Martins de Carvalho destaca o papel dos movimentos sociais, especialmente no que tange: às
denúncias acerca das consequências de um desenvolvimento tecnológico sob a direção do
grande capital; à necessidade de redução da dependência dos países em desenvolvimento às
matrizes tecnológicas geradas a partir dos interesses das economias altamente desenvolvidas;
além do
[...] apelo ao desenvolvimento de uma “confiança em si”, de tecnologias
autóctones, de sistemas tecnológicos integrados gerados a partir de
problemas concretos de cada formação social, de estímulo à criatividade,
183

Hoje a sigla corresponde à Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
Para informações a respeito da biografia de José de Souza Martins, consultar “Sociologia e Militância” in:
Universidade Federal de São Paulo. Estudos Avançados 31, vol. 1, n 1. São Paulo: IEA, 1987.
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de respeito a uma relação harmônica homem-natureza, assim como das
proposições que visem a reformular as políticas nacionais e dos organismos
internacionais de ciência e tecnologia para atenderem às particularidades de
cada formação social185 (CARVALHO, 1982, p.29,30).

Observa-se como se encontravam relacionados ao conceito de tecnologia socialmente
apropriada, conceitos como a valorização das condições locais, das circunstâncias específicas
e dos problemas concretos, tomados como elementos fundantes de uma construção criativa,
autêntica e autóctone, em direção à outra matriz tecnológica, alternativa. Um processo que se
compreendia “em construção”, a partir da tomada da “confiança em si”.
Todas estas formulações e motivações, embora não hegemônicas e inclusive, alvo de
intensas críticas por parte da categoria profissional dos engenheiros/as agrônomos/as, tiveram
grande repercussão entre profissionais e estudantes de diferentes áreas do conhecimento. Elas
inspiram diversas iniciativas, dentro das Universidades (como a constituição de diversos
grupos de estudos e pesquisas envolvendo estudantes e/ou professores)186 e fora delas (como a
criação de Organizações não Governamentais) que vão ecoar e repercutir em torno de
algumas “dinâmicas de interação” às quais nos dedicaremos no próximo capítulo.
Para que seja possível compreender a natureza dessas dinâmicas, é importante lembrar
que embora existam organizações mais antigas, a exemplo da FASE (criada em 1961), é no
contexto do regime militar dos anos 1970 que se intensifica a criação de ONGs no Brasil.
Conforme aponta Dias, elas surgem “[...] do encontro entre ativistas de esquerda e agentes
religiosos que, animados pelo ideário da Teologia da Libertação, foram a campo para
fortalecer as organizações populares, combater a miséria, a pobreza e o regime político
autoritário que entendiam, legitimava ambas” (DIAS, 2004, p.01).
Em importante trabalho que se tornou referência sobre as ONGs no Brasil, Leilah
Landin (1993) descreve como muitas delas surgem dos “Centros de Educação Popular”,
vinculados à Igreja Católica e vão progressivamente afirmando suas identidades e seus
campos de atuação. As questões relativas ao desenvolvimento rural inspiraram a criação por
todo o Brasil, de diversas ONGs que terão parte importante no processo de constituição do
movimento agroecológico brasileiro, conforme veremos ao longo deste trabalho. No entanto,
é necessário alertar mais uma vez, que não é nossa intenção, no momento, construir uma
185

Grifos nossos
No final dos anos 1970, estrutura-se no Brasil, o Projeto de Intercâmbio sobre Pesquisa Social na Agricultura
(PIPSA) que se constitui em uma importante dinâmica de articulação e de integração entre pesquisadores/as das
diversas regiões do país, dando origem à Associação APIPSA. No início dos anos 2000, esta dinâmica de
articulação e de integração se estrutura como Rede de Estudos Rurais, ainda hoje em plena atividade, conforme
pode ser constatado através de consulta ao site http://www.redesrurais.org.br/.
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cartografia deste movimento, e sim, evidenciar e analisar seus vínculos com uma concepção
de educação. É neste sentido que passamos a evidenciar alguns aspectos político-pedagógicos
que emergem dos “espaços de germinação” apresentados neste capítulo. A estes aspectos se
somarão outros, evidenciados pelas reflexões dos próximos capítulos, compondo um quadro
mais amplo da concepção de educação que constrói a Agroecologia no Brasil. Por enquanto, a
partir do exposto e estudado até o momento, é possível destacar que:
- As iniciativas aqui mencionadas (tanto por parte da Igreja Católica, quanto da
Academia) associam resistência à construção de alternativas, ou seja, articulam a denúncia (da
problemática) com a busca e o anúncio (de possíveis soluções187). E posicionam-se
politicamente no campo dos setores populares da sociedade.
- Dentre as iniciativas em torno da Igreja Católica, destacam-se a prática reflexiva e a
permanente reorientação das ações, associadas ao diálogo e à permeabilidade à participação
popular. A dinâmica do local ganha centralidade. E a perspectiva do coletivismo procura
associar o técnico ao político.
- As iniciativas em torno da Academia aportam uma visão política crítica à
modernidade e trazem à tona a dimensão ambiental das práticas agrícolas. Valorizam a
especificidade das condições locais e apostam na construção de alternativas a partir delas.
Apontam para a inter-relação entre o tecnológico e o social, entre o ambiental e o político.

187

Ou da “solucionática”, se nos permitem tal digressão.
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Capítulo 4
DA AGRICULTURA ALTERNATIVA À AGROECOLOGIA:
DINÂMICAS DE INTERAÇÃO DO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO
BRASILEIRO

Estamos convencidos de que as questões
ecológicas constituirão o horizonte comum de
todas as demais questões, pois temos
consciência de que o destino do planeta Terra
e da biosfera é também o nosso destino.
(Leonardo Boff, contracapa do livro de sua
autoria intitulado “Ética da Vida”)
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Conforme anunciado no capítulo anterior, passaremos agora a focalizar as dinâmicas
de interação das quais decorreram o início da estruturação do movimento agroecológico
brasileiro. Elas são duas. Seguindo a cronologia dos acontecimentos, abordaremos
inicialmente, os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAAs) que acontecem a
partir do ano de 1981 e em seguida, a Rede PTA que começa a se estruturar em 1983, a partir
das ações de um projeto chamado Projeto Tecnologia Alternativa (PTA) desenvolvido a partir
da FASE, uma das ONGs brasileiras mais antigas.
Percorreremos este caminho, mantendo nosso foco analítico nos aspectos políticos e
pedagógicos presentes nesta construção, a fim de analisá-los sob a perspectiva da Educação
Popular.
4.1 Os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAAs)
No ano de 1981 aconteceu na cidade de Curitiba (PR), o I Encontro Brasileiro de
Agricultura Alternativa (EBAA) realizado por iniciativa da Federação das Associações dos
Engenheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB) e da Associação dos Engenheiros Agrônomos
do Paraná (AEAPR), com apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a gestão do arquiteto
e urbanista Jaime Lerner. O evento contou com a presença de cerca de 1.000 (mil) pessoas,
principalmente, profissionais de Agronomia do país (EBAA, 1984).
O I EBAA aconteceu por iniciativa da FAEAB, mas por influência direta do Grupo de
Agricultura Alternativa188 (GAA) e da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de
São Paulo (AEASP), ao qual o referido grupo estava vinculado. Por sua vez, o GAA é fruto
da provocação que José Lutzemberg (mencionado no capítulo 2 do presente trabalho) faz à
AEASP no sentido de formar um grupo dedicado, inicialmente, à realização de um cadastro
das pessoas e iniciativas ligadas à Agricultura Alternativa no Brasil, para posterior divulgação
do movimento. O grupo é constituído189 em fevereiro de 1980, passando a ser um espaço de
188

O nome deste grupo é escolhido para abranger e abrigar as diversas correntes, como a Agricultura Orgânica,
Biodinâmica, Natural e Biológica (site: aao.org.br/aao/quem-somos.php).
189
Os primeiros integrantes são: Ana Maria Primavesi, Eduardo Pires Castanho, João Pégis Guilhaumon, José
Pedro Santiago, Manoel Baltasar Baptista da Costa, Maristela Simões do Carmo, Moacir José Costa Pinto de
Almeida e Paulo Roberto Pires (site: aao.org.br/aao/quem-somos.php).
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intensas trocas e reflexões acerca do processo de modernização da agricultura brasileira,
adotado e incentivado pelo Governo Federal.
Ecoaram no I EBAA as vozes que, no âmbito das Ciências Agrárias (especialmente,
na Engenharia Agronômica), vinham criticando a industrialização e a modernização da
agricultura brasileira por percebê-las diretamente vinculadas, tanto às injustiças sociais,
quanto aos processos de degradação ambiental.
No processo de agregação destas vozes, a AEASP teve papel pioneiro ao promover,
ainda no ano de 1977, o 1⁰ Congresso Paulista de Agronomia190, considerado um marco na
atuação desta categoria profissional por lançar, “de forma patente, a necessidade de se
repensar a agricultura brasileira, procurando alternativas de desenvolvimento” (GRAZIANO
NETO, 1986, p.09).
Dois anos mais tarde, em 1979, realizou-se, em Curitiba (PR), com a participação de
2.300 (duas mil e trezentas) pessoas, em sua maioria engenheiros/as agrônomos/as, o XI
Congresso Brasileiro de Agronomia, no qual se afirmou publicamente “[...] a crítica firme à
modernização da agricultura brasileira e a proposta de um novo modelo agrícola, mais justo
socialmente e baseado em processos de produção ecologicamente mais equilibrados” (Ibidem,
p.11).
Foi neste contexto que se concebeu a realização do I EBAA, marco histórico no
processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro. No campo das Ciências
Agrárias crescia a percepção de que
Após os anos do chamado milagre econômico e no bojo das incipientes
conquistas democráticas de então, [...] o modelo agrícola adotado era um
fracasso, do ponto de vista dos interesses da população sofrida de nosso país:
a terra se concentrava cada vez mais, a produção de alimentos estava
comprometida, as condições de trabalho no campo continuavam desumanas
e os salários, irrisórios (Ibidem, p.09).

Depreende-se da narrativa de Francisco Graziano Neto, membro atuante da AESP, o
viés político presente a esta crítica ao modelo de desenvolvimento brasileiro, expresso através
do explícito posicionamento a favor dos “interesses da população sofrida de nosso país”. É a
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Neste evento, José Lutzenberger, convidado como palestrante, causa enorme impacto, sendo aplaudido
veementemente, ao abordar o tema do uso indiscriminado de produtos químicos na agricultura. No ano seguinte,
1978, a AEASP escolhe Lutzenberger como “Engenheiro Agrônomo do Ano”, láurea máxima da Associação,
posicionando-se publicamente contra a Associação Nacional dos Defensivos Agrícolas (ANDEF) (site:
aao.org.br/aao/quem-somos.php).
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partir desta perspectiva que este conjunto de profissionais e estudantes apontava o fracasso191
do modelo adotado pelo país. Para eles, este fracasso se expressava por questões de ordem
social (condições de trabalho e salários) e de ordem econômica (produção de alimentos
comprometida) e de natureza agrária (concentração das terras).
Entretanto, na conjuntura política dos anos 1970/1980, as críticas ao modelo de
desenvolvimento adotado pelo governo brasileiro não eram exclusividade da categoria
profissional dos/as engenheiros/as agrônomos/as. Outros segmentos, acadêmicos ou não, o
faziam, na maior parte dos casos, a partir e em torno da questão agrária, sem sombra de
dúvida, questão central nos rumos do desenvolvimento rural brasileiro, conforme abordado no
capítulo 2.
O que nos interessa aqui destacar é que, naquele momento histórico, a categoria
profissional dos engenheiros/as agrônomos/as agrega a esta perspectiva crítica, uma dimensão
inteiramente nova, quais sejam, as considerações de natureza ecológica, conforme apontado
por Graziano Neto na passagem abaixo:
A utilização crescente de insumos da indústria química (adubos e
agrotóxicos), a intensa mecanização, a predominância da produção destinada
aos mercados externos, que gerou extensas monoculturas, os sistemas de
criação de animais confinados, entre tantos aspectos que poderíamos apontar
e que configuram a chamada moderna agricultura, trouxeram consigo
problemas ecológicos e ambientais que despertaram a atenção dos espíritos
mais críticos da nação (GRAZIANO NETO, 1986, p.10).

Observa-se até o momento, como as questões de natureza tecnológica (uso de insumos
químicos, mecanização, confinamento etc.) vão sendo percebidas e destacadas, em sua
interação com questões de natureza social, política, econômica e ecológica. É esse o viés que
sustenta o conceito de “tecnologia socialmente apropriada”, conforme discutido no capítulo 3
do presente trabalho.
É factível imaginar que em um universo tão amplo como uma categoria profissional –
no caso, a dos/as engenheiros/as agrônomos/as – existissem, mesmo dentre os adeptos da
crítica à modernização da agricultura, enfoques diferenciados. Em grande parte, essas
diferenciações decorriam da maior ou menor gradação dada a um ou outro elemento
destacado anteriormente (social, político, econômico ou ecológico). Tal diversidade de
enfoques levou Francisco Graziano Neto, ainda no início dos anos 1980, a identificar uma
191

É importante destacar que a interpretação de “fracasso” do modelo agrícola já denota, em si, uma posição
política, uma visão de mundo e uma concepção de desenvolvimento, já que para outros profissionais e
segmentos sociais, foi este modelo que levou o Brasil à condição de “potência agrícola”.
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“tipologia” que nos parece bastante ilustrativa e esclarecedora para a compreensão acerca da
diversidade que abarca aquilo que hoje denominamos movimento agroecológico brasileiro.
Para ele, do ponto de vista político e ideológico, haveria 3 (três) tipos de ecólogos:
Os ecólogos reformistas,
[...] para os quais o problema de nosso capitalismo selvagem é apenas o
“selvagem” e não o capitalismo. Este precisa ser consertado, reformado,
eliminando-se seus aspectos negativos, como a crise ambiental. O errado é o
lucro ganancioso, conseguido às custas de destruição da natureza. Solicitam,
da parte do governo, medidas que visam corrigir os defeitos e impedir os
abusos observados no desenvolvimento da agricultura moderna
(GRAZIANO NETO, 1986, p.12).

Os ecólogos socialistas,
[...] que enxergam no capitalismo atual a raiz de nossos problemas
ecológicos: a busca do lucro, razão de ser do sistema, é incompatível com a
preservação da Natureza. O modelo econômico, voltado para o exterior,
provoca o surgimento das extensas monoculturas, homogêneas
ecologicamente; as empresas multinacionais produtoras de máquinas e
insumos para a agricultura pressionam os agricultores e a política agrícola no
sentido de ampliar a demanda por seus produtos, causando desequilíbrios
enormes. Propõem-se uma política que privilegie o mercado interno, os
pequenos produtores, os trabalhadores rurais e toda a população sofrida deste
país, com uso de tecnologia não intensiva em capital, absorvedora de mão de
obra e menos onerosa. Acreditam que somente num sistema econômico
planejado a questão ecológica será convenientemente tratada. Neste sentido,
a luta ecológica é uma luta política contra o sistema capitalista (Ibidem).

E os ecólogos anarquistas,
[...] que parecem não aceitar nem o capitalismo nem o socialismo, mesmo
porque, dizem, em ambos os sistemas atualmente existentes os problemas
ecológicos são graves. Argumentam que a tecnologia moderna, de grande
escala, causadora da destruição que estamos presenciando, representa o
poder organizado que precisa ser combatido e desconcentrado, a favor de
pequenos produtores independentes. As tecnologias intermediárias, mais
simples, são facilmente absorvidas pelos produtores, que passam a ter um
domínio quase exclusivo do seu processo de produção, mantendo assim, sua
individualidade (Ibidem, p.12,13).

Eis aqui um dos eixos de debate (e até de “tensão criativa”) que se fará presente na
construção do movimento agroecológico brasileiro. Outro eixo, ainda de natureza política,
também apontado por Francisco Graziano Neto refere-se aos conflitos que existem, no campo
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da esquerda, entre os ecólogos e aqueles a quem o autor chama de “agraristas”, ou seja,
aqueles que centralizavam suas reflexões sobre a questão agrária e consideram que
[...] a luta dos ecólogos prejudica a discussão das questões fundamentais,
desvia a atenção dos verdadeiros e graves problemas [...] como a
concentração de propriedades e a expropriação dos pequenos produtores,
com os consequentes conflitos pela posse da terra; a insuficiência do
abastecimento de alimentos, com o agravamento da miséria e da fome; as
modificações no uso e na composição da mão de obra agrícola com a
intensificação da exploração do trabalho. Problemas que, entre outros,
definem a questão agrária no Brasil (1986, p.14)

As divergências de enfoque até aqui destacadas passaram a fomentar intensos debates
no campo das Ciências Agrárias, debates estes que ecoaram nos subsequentes EBAAs.
Passaremos agora a relatá-los, procurando evidenciar os elementos político-pedagógicos mais
relevantes desta dinâmica de interação que foi se intensificando e se complexificando ao
longo do tempo.
Três anos após a realização do I EBAA, aconteceu entre os dias 02 e 06 de abril de
1984, o II EBAA, promovido pela FAEAB em parceria com a Associação Estadual dos
Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro (AEARJ). O evento contou com a
presença de 1.800 (mil e oitocentos) participantes de todo o Brasil, dentre técnicos,
agricultores, ambientalistas, intelectuais e estudantes (EBAA, 1984).
A programação do evento contemplou a realização de conferências, mesas redondas e
apresentação de experiências. As conferências e mesas redondas abordaram aspectos mais
gerais de cunho conceitual e/ou político. As experiências apresentadas, em quase sua
totalidade192 por profissionais ligados às instituições de ensino e pesquisa, versaram sobre
temas técnicos, com destaque para duas temáticas: alternativas ao uso de agrotóxicos para o
controle de pragas e práticas de manejo e conservação dos solos (EBAA, 1984).
A ênfase nas discussões de natureza técnica tem relação direta com o embate interno à
categoria profissional dos engenheiros agrônomos. Para muitos profissionais da área, que não
se filiavam às críticas à modernização da agricultura, o enfoque ecológico era tido como um
enfoque “romântico”, “ingênuo” e “inviável”. Diante deste cenário, havia a preocupação por
parte dos organizadores do evento em demonstrar fundamentação teórica e viabilidade técnica
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Das mais de 30 experiências apresentadas, apenas uma foi apresentada por agricultores. No caso, agricultores
vinculados à Estância Demétria, em Botucatu(SP). Dentre os profissionais que apresentaram experiências, 3
deles acumulavam à sua atividade profissional, uma inserção como produtor/a rural .
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do enfoque ecológico, a fim de dar “credibilidade” ao nascente movimento de agricultura
alternativa. Daí a ênfase dos debates e da apresentação de trabalhos na dimensão tecnológica.
No entanto, a opção de privilegiar o aspecto tecnológico é criticada pelo engenheiro
agrônomo Francisco Graziano Neto que, em palestra proferida durante o II EBAA critica o
fato de ser aquela a única palestra a “tratar de problemas sociais, possibilitando uma discussão
mais política sobre a agricultura alternativa” (EBAA, 1984, p.213). A tensão entre o
tecnológico e o político evidenciada neste momento permeará os debates durante todo o
processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro.
O II EBAA foi marcado pela presença de secretários estaduais de 12 (doze) estados193
da Federação – sendo 9 (nove) secretários da pasta da saúde; 7 (sete), da pasta da agricultura;
6 (seis), da pasta de meio ambiente; 1 (um), da pasta do trabalho e desenvolvimento social e 1
(um), da pasta do interior - que elaboraram e assinaram um protocolo de intenções. Neste
documento, os secretários expressaram suas preocupações com a degradação ambiental,
reafirmando a importância da produção de alimentos saudáveis e a necessidade da promoção
de um desenvolvimento harmônico entre os Seres Humanos e a Natureza. Dentre as intenções
firmadas, destacou-se o compromisso de criar e implantar legislações estaduais sobre
agrotóxicos e biocidas, a partir de um diagnóstico do problema e através da participação de
instituições públicas e representantes da sociedade civil (EBAA, 1984).
O uso indiscriminado e massivo de agrotóxicos era uma questão central para o
movimento que se iniciava. Havia em curso uma campanha nacional, encabeçada pela
FAEAB, por uma Legislação Nacional194 que restringisse o uso de substâncias já proibidas
em outros países e regulamentasse o uso daquelas permitidas por lei, condicionando-o
obrigatoriamente à indicação de um profissional da área, registrada através de Receituário
Agronômico.
O III EBAA contou com a presença de 3.000 (três mil) participantes e aconteceu na
cidade de Cuiabá, na sede da Universidade Federal do Mato Grosso, entre os dias 12 e 17 de
abril de 1987. Além da FAEAB e da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Mato
Grosso (AEAMT), a promoção desta terceira edição do EBAA coube também à Federação
dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) e ao Centro Acadêmico de Agronomia da
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Secretários Estaduais do Pará, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (EBAA, 1984).
194
Apenas em 1989 é aprovada a “Lei dos Agrotóxicos”, Lei n⁰ 7.802, de 11 de julho de 1989, posteriormente
regulamentada pelo Decreto n⁰ 98.816, de 11 de janeiro de 1990 e posteriormente, pelo Decreto n 4.074, de 4 de
janeiro de 2002.
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Universidade Federal do Mato Grosso (CAA-UFMT), o que refletiu diretamente no grande
número de estudantes presentes ao evento.
O III EBAA também contou com um número mais expressivo de agricultores – cerca
de 300 (trezentos) – e de lideranças dos movimentos sociais no campo, como o Movimento
Sem Terra (MST), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da CONTAG. Além disso,
registra-se ainda a presença de profissionais de outras áreas do conhecimento, a exemplo das
Ciências Sociais, ampliando o público de profissionais, até então, praticamente restrito aos
engenheiros/as agrônomos/as.
A programação consistiu em painéis, mini cursos e apresentação de trabalhos. As
questões de natureza técnica foram remetidas aos mini cursos e à apresentação de trabalhos,
enquanto os painéis – em um total de cinco – abordaram questões de caráter político e
organizativo que vieram a subsidiar trabalhos em grupo e as subsequentes deliberações do
evento.
As novidades relativas à ampliação da participação, apontadas anteriormente, podem
ser observadas na composição dos painéis. O primeiro, intitulado “Perspectivas da agricultura
alternativa” contou com a presença dos representantes da CUT e da CONTAG entre os
debatedores. O segundo, intitulado “O Ensino, a Pesquisa e a Extensão frente ao novo modelo
tecnológico para a agricultura” teve como expositor o presidente da Empresa Brasileira de
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) e contou com um sociólogo dentre os
debatedores. O terceiro painel intitulado “Caminhos para o movimento de agricultura
alternativa” contou com um economista agrícola, coordenador do PTA/FASE e um
representante do MST, dentre os debatedores; o quarto painel intitulado “Comunicação social
e agricultura alternativa” teve como expositores/as profissionais da imprensa ligados ao
programa Globo Rural, da Rede Globo; à revista Guia Rural, da Abril Editora e ao setor de
difusão de tecnologia do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). O quinto e último painel,
intitulado “Recursos naturais e agricultura” tratou de uma temática mais técnica, embora
profundamente política, que se refere às sementes enquanto recurso genético vital o para
enfrentamento do modelo de modernização da agricultura. A exposição coube ao canadense
Pat Roy Mooney, autor do livro “O Escândalo das Sementes”, publicado no Brasil em 1987.
Percebe-se que os EBAAs, gestados inicialmente no seio da categoria profissional
dos/as engenheiros/as agrônomos/as, passam a consistir, seis anos após sua primeira edição,
em um espaço de articulação mais amplo, envolvendo diversos setores e segmentos sociais.
Mantiveram-se as características de espaço de troca de experiências, de articulação política e
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de pressão sobre o Estado, mas agora, o universo dos participantes extrapolava os limites de
uma categoria profissional. Neste contexto, ressurge de forma mais intensa a proposta, já
ventilada no II EBAA, de criação de uma organização a nível nacional capaz de dar
visibilidade e consecução a este potencial organizativo. Entretanto, conforme analisado por
Eduardo Ehlers,
O III EBAA foi marcado por um intenso embate entre dois enfoques
distintos em relação à agricultura alternativa: de um lado, um grupo defendia
que as mudanças sociais no campo deveriam preceder as mudanças de ordem
técnica. Do outro lado, a ideia de que as transformações sociais viriam como
consequência das mudanças tecnológicas. Esse confronto de opiniões
revelou a existência de frentes divergentes dentro do movimento e esfriou a
ideia da criação de uma representação nacional para a agricultura alternativa
(1996, p.85).

O fato nos revela o quanto ainda estavam presentes, de forma intensa, aquelas
divergências políticas apontadas pela tipologia elaborada por Graziano Neto.
Ao analisarmos as deliberações daquele que foi o maior evento brasileiro de
agricultura alternativa realizado até então, expressas na “Carta de Cuiabá”, podemos
encontrar: (EBAA, 1987)
- O posicionamento político a favor da democratização do Estado e do fortalecimento
da cidadania através do incentivo à participação popular; pela Reforma Agrária; de reforço às
lutas dos pequenos produtores e agricultores sem terra, incluindo garantia de preço, crédito e
seguro agrícolas adequados; pela prioridade à produção de alimentos para abastecimento
interno, e a favor da implantação de um sistema de assistência técnica e extensão rural
vinculado às organizações dos pequenos produtores. Por outro lado, o posicionamento
político explicitamente contra os grandes projetos hidrelétricos (Rio Uruguai e Xingu) e
nuclear (Serra do Cachimbo); a expulsão de índios, seringueiros e agricultores de suas terras;
a importação de produtos alimentícios, como milho, feijão, arroz, cebola, alho, batata, leite e
carne de porco; a devastação da Amazônia; a destruição do Pantanal e o uso indiscriminado
de agrotóxicos.
- O posicionamento pedagógico expresso pela valorização das relações entre
agricultores e técnicos embasadas no respeito mútuo e no diálogo; pelo incentivo à troca de
experiências, informações e recursos genéticos; pelo estimulo à pesquisa, ensino e extensão a
partir da realidade e da experiência dos pequenos produtores e com o seu envolvimento (em
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todos os níveis do sistema educacional) e pelo apoio à formação humanística dos profissionais
das Ciências Agrárias.
No que diz respeito à estruturação do próprio movimento, a “Carta de Cuiabá” indicou
o reforço da articulação com outras entidades de caráter nacional, a exemplo da CUT, da
CONTAG, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), do MST e da Federação Nacional dos
Técnicos Agrícolas (FENATA), além da discussão sobre agricultura alternativa nos
Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs), nas Associações Comunitárias, nos grupos de
jovens etc. Decidiu-se, ainda pelo convite às entidades de caráter nacional supra citadas para
integrarem a comissão organizadora do IV EBAA e pelo incentivo à realização de Encontros
Estaduais de Agricultura Alternativa.
O IV EBAA realizou-se na cidade de Porto Alegre (RS), no ano de 1989, reunindo
aproximadamente, 4.000 (quatro mil) pessoas. Os anais do referido encontro nunca chegaram
a ser publicados, o que dificulta a análise desta que acabou se constituindo na última edição
do EBAA. Segundo Luzzi (2007), diversos fatores são aventados como possibilidades para a
desarticulação dos EBAAs: críticas à organização do IV EBAA; dificuldade de financiamento
em função da escala crescente de participantes; mudanças na direção da FAEAB que teria
sido assumida por profissionais ligados à Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF);
preponderância da participação de estudantes o que teria impingido uma dinâmica de
movimento estudantil aos eventos; fortalecimento das ações locais e da articulação entre
ONGs; divergências e disputas pelo controle do movimento de agricultura alternativa, dentre
outras.
A despeito dessas razões, o que aqui nos interessa, em consonância com o objeto da
presente pesquisa é evidenciar aspectos político-pedagógicos presentes a esta dinâmica de
interação que começa a se estruturar em torno dos EBAAs.
Como foi possível observar, a articulação dos EBAAs nasceu da iniciativa de uma
parte da categoria profissional dos engenheiros/as agrônomos/as, parte esta motivada por uma
leitura crítica da modernização da agricultura, especialmente no que diz respeito aos seus
efeitos danosos sobre a Natureza e a saúde humana195. Embora o foco originário desta
motivação estivesse centrado em questões de ordem tecnológica, as mesmas, desde o início,
encontravam-se inseridas em uma leitura ampla, permeável à reflexão acerca dos
condicionantes sociais, políticos e econômicos a elas relacionados, fossem como causa e/ou
195

Vide a predominância de trabalhos sobre alternativas ao uso de agrotóxicos para o controle de pragas e
práticas de manejo e conservação dos solos apresentados no II EBAA, além da presença de secretários de saúde
ao evento.
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consequência. Por esta razão, os EBAAs constituíram-se como espaços de aprofundamento
técnico, mas também como espaços políticos de pressão sobre o Estado, visando intervir em
políticas públicas que regulavam o setor196.
Além dessas duas características – uma, de aprofundamento técnico e outra, de pressão
política – um terceiro elemento também caracterizou a dinâmica de interações em torno dos
EBAAs: tratava-se da presença de um viés propositivo, constitutivo de alternativas a partir da
experimentação e da troca de experiências.
Portanto, podemos afirmar que ao caráter técnico e reivindicatório do nascente
movimento de agricultura alternativa, somava-se um caráter propositivo e, mais do que isso,
constitutivo de alternativas concretas a partir do local. Fossem estes, espaços de pesquisa
acadêmica e/ou de experimentação popular. Esta característica colocou o nascente movimento
frontalmente diante do desafio da produção de conhecimento técnico e, consequentemente, de
uma leitura crítica a respeito dos fundamentos epistemológicos da ciência moderna.
A fala de Horácio Martins de Carvalho, em palestra de abertura do III EBAA revelou
um importante eixo desta leitura crítica que teve reflexos diretos, tanto sobre o paradigma
científico, quanto sobre a abordagem pedagógica que vieram a orientar a estruturação do
movimento agroecológico brasileiro. Por este motivo, a transcrevemos aqui. O orador se
referia, em sua fala, à ciência moderna como “ciência oficial”, posto ser aquela a concepção
aceita pelo status quo. Assim sendo, os adeptos da ciência moderna se sentiam autorizados a
referir-se a tudo o que dela se diferencia, como “ciência marginal”. Segundo Carvalho,
A ciência oficial apresenta uma epistemologia particular, apresenta um modo
de conceber a pesquisa de forma muito específica e tem como ponto central
a questão do reducionismo – o processo da decomposição analítica que, no
limite, leva a uma perda da visão do conjunto daquilo que é pesquisado
(EBAA, 1987, p.23,24)

A perspectiva reducionista, quando aplicada às ciências da natureza, conduz a um
processo de homogeneização genética, ou seja, a uma padronização das formas de vida (em
termos biológicos). A lógica da economia de grande escala busca esta homogeneização a fim
de favorecer os processos de automação e de padronização (fidelização) do mercado. A
ciência, a serviço desta lógica, desenvolve então, processos de produção de vegetais e animais
cada vez mais uniformes. Daí nascem os híbridos, as matrizes de animais geneticamente
196

Vide, neste caso, a articulação envolvendo Secretários de Estado, no II EBAA, para que estes firmassem um
protocolo de intenções visando, centralmente, a criação de uma legislação que regulamentasse o uso de
agrotóxicos no país.
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melhorados, a técnica de inseminação artificial, os transgênicos, dentre outras “tecnologias
modernas”.
A crítica apontada pelos adeptos da Agricultura Alternativa e expressa por Carvalho é
a de que “[...] a homogeneização leva [...] a uma perda da qualidade intrínseca, a da
variabilidade [genética], da resistência e da capacidade de adaptação, portanto, da capacidade
de evolução” (EBAA, 1987, p.24).
A passagem exige uma explicação. De um ponto de vista biológico, o que oferece aos
seres vivos a capacidade de adaptação às constantes mudanças do ambiente é o fato de suas
características biológicas serem definidas por um amplo (e diverso) conjunto de genes. A isso
se chama “variabilidade genética”. Se esta diversidade de genes vai se reduzindo por um
processo orientado de homogeneização, reduz-se também a capacidade do ser vivo (como
espécie) de se adaptar às mudanças e, consequentemente, de resistir às intempéries. Do ponto
de vista da natureza, ocorre uma perda da qualidade intrínseca aos seres vivos, qualidade esta
responsável pela evolução das espécies.
A ciência moderna não desconhece, nem contesta essa leitura dos ciclos biológicos.
Mas, remete os efeitos danosos apontados – por aqueles que a ela apresentam uma leitura
crítica – a um horizonte distante. E confia (embora confiar não seja muito científico) que a
evolução do conhecimento científico trará as soluções para os efeitos danosos, caso eles
realmente, ocorram. Os adeptos da ciência moderna (ou oficial, nas palavras de Carvalho)
consideram que antecipar tais “possíveis, mas não comprovados” efeitos traduza uma postura
alarmista e até certo ponto, “covarde” e “castradora” dos “avanços que a ciência pode oferecer
à humanidade”.
Pela perspectiva de maximização da produção, associada à produção em larga escala,
o que importa é produzir o máximo e o mais rápido possível; não há espaço para
“consequências”, nem para “pessimismos”. Confia-se no potencial criativo do ser humano e
na força do conhecimento científico para que as soluções sejam (sempre) encontradas.
Revela-se, portanto, uma superestimação do potencial humano diante das leis da natureza,
numa clara perspectiva de domínio da natureza pelo homem.
Conforme sintetizou Carvalho, “[...] o paradigma da ciência oficial que conduz à
homogeneização, que induz imediatismo, repousa numa concepção alienada de que o homem
domina a natureza e, portanto, pode fazer dela o que quiser” (Ibidem).
Em outro sentido e direção, a Agricultura Alternativa,
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[...] pressupõe uma nova concepção, ou uma concepção renovada da relação
dos homens entre si e da sua compreensão dentro da natureza. Não mais uma
perspectiva alienadora onde o homem está fora da natureza, mas compreende
que o homem é parte intrínseca dela, que é um dos elementos da cadeia
biológica (EBAA, 1987, p.22)

Esta “nova concepção” ou “concepção renovada” evocada como referencial a orientar
a produção de conhecimento pela Ciência, na verdade em muito se aproxima da perspectiva
que orientou a construção do conhecimento pelas populações tradicionais que integradas ao
meio, mantiveram com este uma relação mais próxima à convivência do que ao domínio.
Este encontro de perspectivas epistemológicas irá favorecer o estabelecimento de um
processo de troca de saberes entre conhecimento científico e conhecimento popular que se
afirmará ao longo do processo de construção do movimento agroecológico brasileiro. No
entanto, esta afirmação será processual, conforme veremos no decorrer do presente trabalho.
O que gostaríamos de destacar neste momento é a aproximação entre esta “nova
concepção” proposta à Ciência pelo movimento de agricultura Alternativa e o reconhecimento
que o humanismo faz do caráter relacional do ser humano. Para ambos, o ser humano é
fundamentalmente, um “ser de relações”, ou seja, um ser integrado no mundo. Entretanto, a
nosso ver, o movimento de Agricultura Alternativa agrega ao (ou acentua no) humanismo
uma nova perspectiva que é a ambiental. Observe-se que optamos aqui pelo conceito
“ambiental” e não “ecológico” e, portanto, necessário se faz uma rápida explicação a respeito
desta diferenciação.
As considerações de natureza ecológica que os profissionais das Ciências Agrárias
trazem ao debate têm como ponto de partida as atividades produtivas no campo, ou seja, a
agricultura, a pecuária e as diversas formas de extrativismo. Deste ponto de vista, as questões
de natureza econômica, social e política apresentam-se a eles, intimamente conectadas e
relacionadas às questões de natureza ecológica. Esta perspectiva ampliada da problemática
que envolve a relação entre sociedade e natureza caracteriza uma abordagem ambiental,
diferenciada da abordagem ecológica “[...] que em muitas ocasiões se remete a uma análise
biologicista da realidade ao enfatizar os elementos (biológicos) que conformam a vida e suas
inter-relações” (RUIZ, 1999, p.27).
A perspectiva ambiental, nos termos apresentados acima, conduz portanto, a uma
abordagem sistêmica, holística e integradora dos elementos que constituem a realidade e suas
problemáticas. Uma abordagem que coloca o ser humano como parte integrante do meio e
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lança luzes, não apenas sobre as relações entre seres humanos, mas entre estes e a natureza.
Por isso, consideramos que ela agrega algo de novo ao humanismo.
Do ponto de vista da produção de conhecimento, o enfoque sistêmico que emerge da
perspectiva ambiental ganha espaço como “chave de leitura” da realidade e como referencial
orientador da busca por alternativas. Em função de seu caráter integrador, tal enfoque passa a
ser também, elemento de confluência entre diferentes áreas do conhecimento. E certamente,
um dos elementos constituintes de um novo paradigma a fundamentar o processo de
construção do conhecimento. Um paradigma que, ao invés de buscar a homogeneização,
cultiva certo “gosto” pelo heterogêneo e que, ao invés de perseguir a especialização, busca a
apreensão do todo, numa perspectiva holística e não, reducionista.
A nosso ver, é também em torno do enfoque sistêmico que começam a se estabelecer
as inter-relações epistemológicas entre a perspectiva ambiental e a Educação Popular. Javier
Reyes Ruiz, ao analisar as interpelações que o conceito de sustentabilidade traz à Educação
Popular, evidencia que “[...] a necessidade de conhecer de maneira renovada a realidade exige
o surgimento de um saber fundamentado no encontro e no diálogo entre diversas formas de
pensar o mundo” (1999, p.33). O diálogo entre saberes e destes, com a realidade; a partir da
realidade.
Ruiz prossegue em seu raciocínio afirmando que esta perspectiva “[...] obriga a uma
educação menos baseada em certezas, que dê menor peso ao conhecimento como fonte de
segurança, [...] que abra os canais da imaginação e deixe espaço para a especulação” (Ibidem).
Uma educação que ao assumir uma abordagem holística, integral e totalizante da realidade,
formula não apenas uma nova pedagogia, mas alimenta e instrumentaliza a construção de uma
nova concepção de ser humano pertencente e não, dominante; incompleto e inacabado, diria
Paulo Freire.
Ângela Antunes, ao analisar a “Leitura do Mundo no contexto da planetarização”,
título de sua tese de doutorado, o faz a partir do “[...] conceito de Leitura do Mundo em Paulo
Freire e seu significado em relação a sua teoria do conhecimento e ao seu ‘Método’” (2002,
p.2). A pesquisa revela como a percepção de Paulo Freire acerca do humanismo fundamentase no caráter relacional do ser humano – com outros seres humanos e com o contexto em que
vive – condição que o permite apreender a realidade e agir sobre ela. Desta percepção
emergem os conceitos de incompletude e inacabamento, basilares no pensamento freireano. A
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autora nos oferece uma definição para esses conceitos, apresentada por Luiz Carlos de
Menezes197, cuja clareza nos leva a reproduzi-la aqui. Diz ele:
Somos incompletos e inacabados. São duas coisas diferentes; não são
sinônimos. Nós somos incompletos porque sem o outro não existimos. Não
há sentido em pensar “eu e o mundo”. É preciso pensar “eu como um pedaço
do mundo”. Esse caráter relacional do ser humano; essa é a grande
percepção do humanismo do Paulo Freire. Nisso consiste a incompletude. E
inacabado não significa a mesma coisa. Inacabado que dizer “eu sou o
movimento de estar sendo”, eu não sou alguma coisa que se completou. Nem
na morte a gente se completa e essa discussão que nós estamos fazendo do
Paulo nesse momento não só o revivifica porque ele está presente nas suas
ideias, mas nós estamos readmirando as suas ideias num mundo diferente,
num contexto diferente daquele de há poucos anos de quando ele morreu,
então essa ideia de que a gente é permanentemente inacabado é diferente de
ser incompleto. Nós somos incompletos porque relacionais, porque a gente
não existe sem a relação. Somos incompletos porque parte de um fluxo. Nós
não existimos sem aquele com quem nos relacionamos, sem meio, sem a
biosfera da qual somos uma emergência, mas também somos incompletos
porque somos um fluxo, nós indivíduos e nós espécie, nós vida.
(ANTUNES, 2002, p. 66,67)

Conforme procuramos demonstrar, a perspectiva ambiental e o enfoque sistêmico a ela
relacionado se coadunam com os conceitos de inacabamento e incompletude, agregando algo
de novo ao Humanismo198 que, no entanto, já estava presente no pensamento freireano.
De acordo com o anunciado anteriormente, seguiremos agora nossas reflexões acerca
das dinâmicas de interação das quais decorreram o início da estruturação do movimento
agroecológico brasileiro, abordando a experiência da Rede PTA.
4.2 A Rede Projeto Tecnologias Alternativas (Rede PTA)
A história da Rede PTA é vasta e densa199. Em consonância com o objeto do presente
estudo, nos concentraremos na apresentação daqueles elementos que nos permitem identificar
e refletir acerca dos aspectos político-pedagógicos desta construção.
A Rede PTA é consequência das ações desenvolvidas no âmbito do Projeto
Tecnologias Alternativas (PTA), iniciadas em março de 1983. Este projeto, por sua vez, é
fruto do acolhimento pela FASE Nacional à iniciativa de dois economistas – Jean Marc von
197

Conforme mencionado por Ângela Antunes, este comentário foi feito pelo professor Luiz Carlos de Menezes
durante seu exame de qualificação, na Faculdade de Educação – USP, em 12/12/2000.
198
A Encíclica Laudato Si’, publicada pelo Papa Francisco, em 24 de maio de 2015 é expressão do espaço que as
questões ambientais ocupam na atualidade.
199
Vide teses de doutorado de Marcelo Miná Dias (2004) e de Nilsa Luzzi (2007).
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der Weid e Sílvio Gomes de Almeida200 – que ao regressarem do exílio imposto a eles pelo
regime militar que se instalou no Brasil em abril de 1964, trazem de suas experiências na
Europa – especialmente na França – a ideia de apoiar as lutas do campo a partir de um viés de
fortalecimento de suas atividades produtivas, ao lado de uma leitura crítica à agricultura de
base industrial. Esta ideia, acolhida pela FASE Nacional como um “projeto anexo” constituiuse em torno daquilo que ficou conhecido como PTA/FASE, ou seja, Projeto Tecnologias
Alternativas, vinculado à FASE.
A primeira etapa do referido projeto consistiu em um levantamento das experiências
de geração e de utilização de tecnologias alternativas nas regiões sul e nordeste do Brasil.
Tratou-se de um levantamento abrangente, junto às instituições públicas de pesquisa e/ou de
extensão rural e também, às organizações populares e movimentos sociais do campo, a partir
de uma pequena equipe estruturada, inicialmente, na sede da FASE Nacional, na cidade do
Rio de Janeiro.
O referido levantamento culminou com a realização, em dezembro de 1983, de um
seminário com representantes das experiências identificadas, além de profissionais vinculados
à entidades civis e instituições públicas com atuação no campo e/ou interesse na temática.
Este evento intitulado “Encontro sobre Tecnologias Alternativas” ficou conhecido como
“Seminário de Campinas” e reuniu, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 1983, cerca de 90
(noventa) pessoas (PTA/FASE, 1983). Muitos daqueles que se fizeram presentes a este
seminário, atuavam no nascente movimento de agricultura alternativa e tiveram participação
ativa nos EBAAs que conforme visto anteriormente, começam a acontecer a partir de 1981.
O documento que apresenta as referências básicas do PTA/FASE e os principais
encaminhamentos decorrentes do Seminário de Campinas, datado de 1983, revela aspectos
político-pedagógicos que nos convêm aqui destacar. São eles, expressões das concepções
iniciais e porque não dizer, “originárias”, que irão nortear a estruturação da Rede PTA. Para
que seja possível avançarmos na compreensão dos sentidos e significados envolvidos nesta
estruturação, destacamos a seguir, a compreensão partilhada pelos participantes do Seminário,
especialmente em relação: ao conceito de tecnologia alternativa; ao processo de produção
de conhecimento; aos significados da dimensão tecnológica e à relação com o Estado.
Após longos e calorosos debates, os participantes do Seminário de Campinas
chegaram a um conceito de tecnologia alternativa, ou simplesmente, T.A. como sendo
aquela que
200

O Jean Marc se incorpora à FASE no início de 1983 e Sílvio Gomes de Almeida, em meados de 1984.
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[...] atendendo os interesses do pequeno produtor rural, reforça a sua
capacidade de resistência na terra, de melhorar sua organização, seu poder de
enfrentamento das forças econômicas e políticas adversas, de melhorar seu
padrão de vida e sua segurança econômica (PTA/FASE, 1983, p.5).

Observe-se que a questão agrária, aparece em sua dimensão de “capacidade de
resistência na terra”, a ser alcançada através da organização dos pequenos produtores, mas
também, através de melhorias em seu padrão de vida e segurança econômica. Aqui desponta
um aspecto central da concepção em torno da qual (não sem suas devidas contradições) se
estruturou a Rede PTA: a compreensão de que “[...] é preciso combinar as lutas pelas
transformações globais que almejamos com ações concretas que permitam aos pequenos
agricultores enfrentar suas múltiplas dificuldades cotidianas” (Ibidem, p.2). Este
entendimento orientou a estruturação de um conjunto de ações que buscavam combinar o
micro e o macro; o tecnológico e o político; o local e o global, conforme veremos ao longo
deste trabalho.
No que se refere ao processo de construção de conhecimento em TA, os
participantes do Seminário de Campinas partilharam a ideia de que conhecimento
[...] não é cria de laboratórios, embora a pesquisa científica – se bem
orientada – possa desenvolvê-la e aprofundá-la. Mas, as soluções por ela
propostas se encontram, em geral, na vasta e diversificada experiência dos
próprios produtores, nas particularidades de cada situação encontrada.
(Ibidem)

A concepção expressa acima deixa transparecer tanto a valorização do saber local,
quanto da especificidade de cada situação vivenciada, compreendidos, ao mesmo tempo,
como fontes e como promotores do processo da construção do conhecimento. Afirma-se
assim, o sujeito (e sua visão de mundo) e a situação vivida como elementos centrais do
processo de produção de conhecimento. Não despreza a pesquisa científica, mas critica a
pesquisa “de laboratório”, realizada distante desses dois elementos centrais: o sujeito e a
situação.
A partir desta leitura, os participantes do Seminário afirmam que o objetivo do PTA
“[...] não está, assim, em criar soluções, mas localizar as que já estão provadas na prática e
colocá-las à disposição do maior número de produtores” (Ibidem, p.02,03).
No decorrer da estruturação da Rede PTA, o processo de construção de conhecimento,
fundamentado por esta concepção vai se revelando mais complexo do que parecia, trazendo
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novos desafios e provocando a reformulação de estratégias, conforme discutiremos mais a
frente.
No que tange aos significados da dimensão tecnológica, os participantes do
Seminário de Campinas foram categóricos ao afirmar que para eles, a tecnologia alternativa
em si mesma
[...] não é resposta aos problemas do pequeno produtor. Ela só ganha em
importância na medida em que se associa com as respostas a outros
problemas que ele enfrenta, e primordialmente, à reforma agrária,
acompanhada de uma política voltada efetivamente para os seus interesses.
[...] A conquista plena da democracia política será um estímulo à
organização livre e independente da classe trabalhadora – e em particular dos
trabalhadores rurais – e à formação da capacidade que os pequenos
produtores terão de determinar soberanamente a tecnologia e as formas de
produzir mais adequadas às suas necessidades sociais. Neste sentido, como
não poderia deixar de ser, engajamo-nos na campanha pelas grandes
aspirações democráticas nacionais da sociedade brasileira, a começar pelas
eleições para Presidente da República (PTA/FASE, 1983, p.06).

Observe-se como a dimensão tecnológica apresenta-se associada às demais lutas no
campo e em consonância com a luta maior pela reconstrução democrática. Entretanto, a opção
pelo viés tecnológico agrega à luta política um novo sentido expresso, conforme citação
acima, pela “[...] capacidade que os pequenos produtores terão de determinar soberanamente a
tecnologia e as formas de produzir mais adequadas às suas necessidades sociais” (Ibidem)
Esta “dimensão política do tecnológico”, compartilhada por alguns segmentos da
sociedade (vide capítulo 3) e assumida pelo PTA/FASE é outro eixo central que marca o
caminho pelo qual se estrutura a Rede PTA. Ao mesmo tempo em que esta narrativa mediava
encontros, causava estranhamentos201 especialmente dentre aqueles setores dos movimentos
sociais e, especialmente, daquelas assessorias que viam na dimensão tecnológica um aspecto
amenizador das contradições do capitalismo a ser combatido e superado e, portanto, uma
opção “reformista” e não, “revolucionária”.
No que se refere às relação com o Estado, compreendia-se à época que

201

Entrevistas realizadas no âmbito da presente pesquisa revelam a existência de certo “estranhamento” por parte
das equipes da FASE que, à época, centravam seus trabalhos junto às organizações populares do campo, na
defesa dos direitos dos trabalhadores, fortemente ameaçados por inúmeros conflitos, inclusive com diversas
mortes. Deste ponto de vista, não era evidente para as equipes aonde poderia levar a opção por um trabalho com
ênfase na dimensão tecnológica, o que demandava uma condição de estabilidade não condizente com o cenário
de conflitos violentos no campo brasileiro.
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Não se trata de criar fora do Estado e ignorando sua existência, instituições
de pesquisa ou de vulgarização que cabe ao Estado manter e desenvolver.
Trata-se de um duplo movimento de pressão sobre as estruturas oficiais para
que adequem sua política de pesquisa e extensão aos interesses dos pequenos
produtores (à maioria, portanto) e de reforçamento, expansão e articulação
de um circuito independente de produtores num sistema de aproveitamento
mútuo de suas experiências (PTA/FASE, 1983, p.03).

A afirmação acima deixa clara uma perspectiva reivindicatória frente ao Estado, no
sentido de pressioná-lo a exercer sua função pública, combinada com uma perspectiva de
fortalecimento da autonomia dos setores populares. É com essa inspiração que ganha força a
ideia de “articulação de um circuito independente” (Ibidem, p.03) e a estratégia de atuação
“em rede”. Assim sendo, podemos constatar que o PTA/FASE nasce com a intencionalidade
de criar “algo maior do que ele mesmo” e que dele viesse inclusive a prescindir, ao tornar-se
“independente”. É desta inspiração que nasce a Rede PTA.
Ao traçar as bases estruturadoras do PTA/FASE, o documento do Seminário de
Campinas afirma que
Seu objetivo final é lançar os alicerces de uma dinâmica que se reproduza
por si mesma, constantemente realimentada pela ampliação do circuito de
intercâmbio e de ajuda mútua envolvendo comunidades de pequenos
agricultores, instituições e grupos de apoio em meio rural (Ibidem, p.04)

Por todo o documento final do seminário de Campinas é possível perceber a força de
conceitos como “democracia”, “modelo nacional”, “saber acumulado pela experiência”,
“autonomia dos produtores”, “ações concretas”, “dificuldades cotidianas”, “aplicar em
pequena escala aquilo que propomos alcançar a nível nacional”, conceitos estes que se
aproximam daqueles que caracterizam, conforme argumentação desenvolvida no capítulo 1
deste trabalho, a proposta político-pedagógica da Educação Popular, conforme pode ser
observado na passagem a seguir:
Frente à “agricultura industrial” predatória, custosa, de baixa eficiência
relativa e de efeitos sociais nefastos, é preciso desenvolver um modelo
nacional, que valorize os trabalhadores e se compatibilize com os diferentes
ecossistemas. Um modelo que desenvolva o otimize o saber acumulado pela
experiência dos agricultores e o aprofunde cientificamente de modo a dar-lhe
maior alcance, corrigi-lo e adaptá-lo. Um modelo que reforce a autonomia
dos produtores, estimulando a constituição de estruturas associativas de
produção e comercialização, e dotado de um sistema de crédito e assistência
acessível e democrático. [...] Pensamos que no contexto desfavorável que
estamos atravessando é preciso combinar as lutas pelas transformações
globais que almejamos com ações concretas que permitam aos pequenos
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agricultores enfrentar suas múltiplas dificuldades cotidianas. Em termos
concretos, isso significa começar desde já a aplicar em pequena escala, e
com os recursos possíveis, aquilo que procuramos alcançar em nível
nacional (PTA/FASE, 1983, p.02)

Dois anos após o referido Seminário, insto é, em novembro de 1985, a Revista
Proposta, editada pela FASE publicou uma edição especial (de número 27) destinada
exclusivamente ao PTA/FASE. Mais uma vez se faz referência ao Seminário de Campinas ao
afirmar que deste evento “surgiram os contornos atuais do Projeto TA” (WEID, 1985b, p.10),
ali resumidos em três grandes linhas:
- Uma dinâmica de identificação e circulação de soluções técnicas e organizativas
desenvolvidas pelos próprios agricultores no enfrentamento dos problemas que incidem em
seu processo produtivo.
- Uma estratégia de sensibilização das organizações populares com atuação no meio
rural em relação aos problemas decorrentes da adoção do pacote tecnológico vinculado à
modernização da agricultura.
- Uma dinâmica de ação coletiva através da formação de uma rede de articulação.
Orientados por estas diretrizes e munidos dos contatos do conjunto de organizações
identificadas pelo levantamento inicial, os dois coordenadores do PTA/FASE (Jean Marc von
der Weid e Sílvio Gomes de Almeida), a partir do início de 1984, saíram em busca de
constituir “equipes de redes” nos estados, sempre que possível, em parceria com alguma
organização local202. Nas situações em que as parcerias não se firmaram, as “equipes de rede”
mantiveram-se, provisoriamente, vinculadas à FASE.
Tendo por objetivo central a constituição, em cada um desses estados, de uma Rede de
Informação e Intercâmbio em Tecnologias Alternativas, estas “equipes de rede”, inspiradas
pelas linhas de ação construídas no Seminário de Campinas, concentraram-se no
desenvolvimento das seguintes atividades:

202

Para que seja possível uma visão das organizações inicialmente envolvidas: no Maranhão, a parceria se
efetivou com a Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos; no Ceará, com uma ONG chamada
ESPLAR; em Pernambuco, com uma ONG intitulada Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro (a partir da
qual se estruturou uma rede com atuação em Pernambuco e na Paraíba – a Rede PE/PB); na Paraíba, o contato
inicial foi com o Programa de Aplicação de Tecnologias Adaptadas à Comunidades (PATAC); na Bahia e no
Espírito Santo, estruturou-se uma equipe diretamente ligada à FASE/Nacional; em Minas Gerais, o contato
inicial foi com a Federação de Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG); no
Paraná, com a Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESSOAR),; em Santa Catarina, a
parceria se efetivou com o Instituto Vianei de Educação; e no Rio Grande do Sul, com o Centro de
Aconselhamento aos Pequenos Agricultores (CAPA) (Proposta 27)
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- Visitas e eventos de sensibilização e de troca de experiências junto às organizações
populares (como os STRs, as CEBs, as Pastorais, dentre outras) e também a organizações de
pesquisa e assistência técnica. Eram comuns os “Encontros de Troca de Experiências” entre
agricultores, realizados como momento de culminância de um processo de articulação
regional;
- Identificação e sistematização de experiências consideradas como “tecnologias
alternativas” e posterior elaboração de materiais de divulgação (como cartilhas, jornais,
boletins etc.);
- Treinamentos e cursos de capacitação sobre princípios e técnicas em Agricultura
Alternativa, destinados prioritariamente aos agricultores e lideranças dos movimentos
populares de cada região, mas também aos técnicos interessados na temática.
Este conjunto de ações objetivava a estruturação e o fortalecimento de redes estaduais
através das quais as organizações viessem a se articular de forma autônoma. Para tanto, fazia
parte da estratégia de atuação das “equipe de rede”, a realização de encontros estaduais de
avaliação e planejamento, bem como a identificação de “elementos-chave”, em torno dos
quais se concentravam as ações. Mais tarde, as “equipes de rede” viriam a investir na
estruturação de polos de articulação regional203, numa perspectiva de descentralização e
fortalecimento das redes estaduais204.
Ao passo em que estas dinâmicas se organizavam em cada estado, se reforçava, em
nível nacional, a articulação da Rede PTA, com a estruturação de Fóruns Regionais (o Fórum
PTA-Nordeste e o Fórum PTA-Sudeste) e duas Coordenações Regionais (no Nordeste e no
Sudeste). A estruturação destes fóruns e coordenações veio se somar às estratégias de apoio e
de articulação assumidas, desde o ano de 1984, pelo Setor de Documentação do PTA/FASE,
coordenado por Felícia de Morais Soares e pelo Setor de Comunicação do PTA/FASE,
coordenado por Lourdes Grzybowski.
Tais setores tinham por objetivo inicial assessorar as entidades da Rede PTA através
da circulação de informações que viessem a subsidiar as atividades desenvolvidas em cada
estado. Isso significava desde a circulação de materiais produzidos dentro e fora da Rede

203

A título de exemplo, a Rede PE/PB foram priorizados 6 (seis) elementos-chave: Comissão de TA do Polo
Sindical do Sertão do Pajeú (PE); Comissão de TA do Polo Sindical do Sertão Central (PE); Comissão de TA da
Mata Norte (PE); Polo Sindical de Petrolândia (PE); Articulação do Brejo Paraibano (MMT, CUT Regional e
SEDUP), além do Centro de Tecnologias Alternativas de Ouricuri/PE (CTA-O)
204
No final do ano de 1985, nove estados da Federação já contavam com “equipes de rede” e em cada um deles,
já se estruturava uma Rede Estadual de Informação e Intercâmbio em Tecnologias Alternativas.
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PTA, quanto a assessoria à produção de materiais didáticos e às políticas de comunicação e
documentação das entidades interessadas. Entretanto, mais do que isso, tais setores foram
fundamentais para a estruturação de uma dinâmica de troca de experiências e de reflexões
críticas a partir da prática que em muito contribuíram para a constituição de um “esprit de
corps”205 em torno da Rede PTA, ou seja, para a constituição de sua identidade.
À título de exemplo, citamos abaixo alguns dos instrumentos de comunicação
utilizados no âmbito da Rede PTA:
- “Tecnologias Alternativas em Periódicos” – informativo com recortes de jornais,
revistas e boletins, além de referências de periódicos voltados às diversas temáticas
trabalhadas pela Rede PTA. Material confeccionado com o apoio do Setor de Documentação.
- Textos para Debate – textos diversos, elaborados por integrantes da Rede PTA ou
não, do Brasil e do Mundo (nestes casos, traduzidos) voltados ao aprofundamento de alguma
temática de interesse da Rede PTA.
- Texto de Apoio – textos elaborados por integrantes da Rede PTA e/ou colaboradores
acerca de alguma temática relacionada às estratégias de ação em nível estadual e/ou nacional.
- Boletim do Projeto TA – boletim trimestral com notícias da Rede PTA, elaborado
pelo Setor de Comunicação e integrantes da Rede PTA.
Em cada equipe/entidade que constituía a Rede PTA, além dos relatórios de reuniões,
de avaliação (interna e externa) e de planejamento das ações, era comum a elaboração por
algum integrante da própria equipe, de textos reflexivos sobre trabalho, denominados “Notas
de Trabalho”, destinados à problematização de algum aspecto considerado relevante.
Dependendo do interesse pela temática, estes materiais poderiam circular entre outras equipes.
Alguns textos reflexivos foram produzidos pelas coordenações regionais, como os da série
“Discutindo nossa prática”, produzido pela Coordenação Regional Nordeste. Todos esses
materiais eram sistematicamente lidos e discutidos, em cada equipe e nos fóruns regionais,
alimentando um processo permanente de registro, análise e problematização da prática vivida.
No ano de 1986, soma-se à estratégia das Redes de Informação e Intercâmbio de
Tecnologias Alternativas, outra linha de atuação destinada à estruturação de Centros de
Tecnologia Alternativa (CTAs), voltados à

205

Expressão francesa que significa espírito de solidariedade e/ou espírito de equipe, repetidamente utilizada à
época, especialmente por Lourdes Grzybowski.
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[...] diagnosticar os principais problemas dos pequenos produtores de uma
região, identificar as soluções viáveis através da pesquisa sobre experiências
empíricas dos próprios produtores e/ou referências técnicas e científicas,
nacionais ou estrangeiras. Essas soluções serão testadas de forma integrada
em um campo experimental, reproduzindo as condições médias dos
pequenos produtores (WEID, 1985b, p.13).

A proposta dos CTAs206 previa a aquisição de uma pequena área de terra na qual se
instalaria uma nova equipe de profissionais, chamada “equipe de centro”, destinada à
implantação do CTA. Apesar de diferenciadas, as “equipes de rede” e “equipes de centro”
mantinham ações de forma integrada.
Como é possível depreender da formulação de seus objetivos, a ideia inicial dos CTAs
era fortalecer uma dinâmica de integração entre o conhecimento científico e o conhecimento
popular, a partir de uma imersão na problemática vivida pelos pequenos produtores da região.
A partir da criação dos CTAs, esta dinâmica de integração seria estabelecida a partir das
problemáticas identificadas por um diagnóstico da realidade e alimentada através de um
processo intenso de experimentação que começaria a acontecer, de forma sistemática, na
área do CTA e também, nas áreas dos agricultores. Além disso, os espaços dos CTAs
passariam a ser utilizados para a realização de programas de formação de técnicos e
agricultores.
No ano de 1986 foram criados 2 (dois) CTAs, um em Quixeramobim (CE) e outro, em
Ouricuri (PE)207. O primeiro, criado no mês de abril, ocupou uma área de 35 ha (trinta e cinco
hectares) e o segundo, criado em julho, uma área de 16 hectares (dezesseis hectares), ambas
adquiridas com recursos da cooperação internacional.
A criação dos CTAs marca um significativo movimento de busca por uma adequação
na proposta inicial da Rede PTA no que se refere, centralmente, à produção de
conhecimento. Por sua vinculação direta às questões de cunho pedagógico, nos deteremos um
pouco mais sobre este movimento.
206

Os CTAs do PTA/FASE inspiraram-se na experiência de um técnico agrícola chamado Godofredo que atuava
na estruturação da Rede Bahia. “Sempre cobrado pelos agricultores dos sindicatos e da Associação dos Pequenos
Agricultores do Estado da Bahia (APAEB), para demonstrar o efeito de suas propostas, aceitou o desafio, e com
o apoio de Albertino, coordenador do MOC, transformou o pequeno sítio do Periquito, propriedade desta
organização nos subúrbios de Feira [de Santana], num local de experimentação/demonstração onde pudesse ‘ter
algo para mostrar’” (WEID, 1985a, p.5). Além disso, a única referência de experimentação de alternativas
conhecida pelo PTA/FASE, na época, era do PATAC, onde “[...] várias práticas eram desenvolvidas, em
Campina Grande/PB, pelo imaginativo Irmão Urbano – um padre holandês, inspirado nos princípios do método
Van der Meulen de agricultura tropical de sequeiro” (WEID, 1985a, p.5).
207
Além desses dois CTAs, chegam a ser estruturados, nesta fase ainda inicial da Rede PTA, dois CTAs no Rio
Grande do Sul – Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP) e CAE-Ipê e dois em Minas Gerais –
Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) e Centro de Agricultura Alternativa do Norte
de Minas (CAA-NM) (WEID, 1997).
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De acordo com as reflexões desenvolvidas durante o Seminário de Campinas e aqui já
comentadas, o grupo que formulou as bases do PTA/FASE partilhava do entendimento de que
as tecnologias alternativas poderiam ser encontradas na experiência dos próprios produtores,
conforme expresso por Jean Marc von der Weid: “O problema não está em criar soluções,
mas localizar as que já estão provadas na prática e colocá-las à disposição de todos os
produtores” (1885a, p.08).
Como corolário desta visão, o PTA/FASE “[...] adquiriu nos seus primeiros passos um
caráter de pesquisa militante, de busca de alternativas na prática empírica dos pequenos
produtores, para construir um cabedal de alternativas concretas”208 (WEID, 1885b, p.10). Esta
estratégia de construção de conhecimento persistiu e marcou os primeiros anos de existência
da Rede PTA. Ela se traduziu em significativos esforços de sistematização de experiências
empenhados por todas as equipes e entidades que vieram a constituir a Rede PTA.
Entretanto, a experiência vivenciada e revelada pelo permanente processo de reflexão
mencionado anteriormente, rapidamente indicou que, ao contrário do que se pressupunha no
início do PTA/FASE, as soluções técnicas para os problemas da pequena produção rural
brasileira não estavam “dadas”, não estavam “prontas para serem colhidas” por um esforço
intenso de sistematização de experiências. Nem na Academia, nem na cultura popular,
conforme nos atesta um dos idealizadores do PTA/FASE:
A gente começa essa busca por soluções e, volta e meia, esbarrava em
experiências de agricultores e da Academia. As mais interessantes vinham de
agricultores. Pouca coisa que vinha da Academia tinha utilidade concreta ou
porque era multidimensionado ou porque era complexo demais. As coisas
mais interessantes eram as inovações criadas pelos agricultores, não
propriamente, as práticas tradicionais. Porque se a pessoa tem uma
dificuldade, uma coisa que não está dando certo, ela altera para ver se dá
certo.209

Surge aqui um aspecto pedagógico central para a compreensão do processo de
construção do conhecimento no âmbito da Rede PTA e do próprio movimento agroecológico
brasileiro: o reconhecimento do papel da criatividade humana na formulação de inovações a
partir do vivido e do experimentado, no cotidiano de cada situação vivenciada.

208

“O PTA não foi a única entidade a organizar este tipo de coleta de informações. No período 1982/1987 a
EMVRATER – Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, vinculada ao Ministério da
Agricultura, operou um Programa de Tecnologias Apropriadas com apoio do GRET – Group de Recherche et
Etudes Technologiques, da França e produziu um fichário com cerca de 800 tecnologias recolhidas em todo o
país por técnicos dos serviços públicos de extensão rural” (WEID, 1997, p.16)
209
Entrevista concedida a esta pesquisadora em 16/06/2016
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O educador popular e psicólogo, Genaro Ieno Neto, ao analisar em sua tese de
doutorado, a experiência do Projeto Lumiar210 em assentamentos da Paraíba, evidencia o
sentido de autodefesa da criatividade humana enquanto resposta à insegurança e à
perplexidade diante de um futuro incerto:
Se o futuro, enquanto perspectiva de desenvolvimento, apresenta-se como
incerto, imprevisível e desconhecido, como consequência, é o presente que
se coloca como aquilo que nos é dado para pensar. Se o desafio é o que fazer
com a perplexidade, então, a insegurança humana, quase como autodefesa,
aguça a criatividade: ideias, propostas, projetos, desejos, vontades se
multiplicam e se diferenciam (IENO NETO, 2005, p.9).

A partir deste ponto de vista bio psíquico social, é possível perceber como a
necessidade de sobrevivência e a busca por melhores condições de vida estimulam e
alimentam um processo de construção de conhecimento cotidiano, persistente e gerador de
inovações.
“A vida comum exige uma estratégia” (DARNTON, 1988 apud FREITAS, 2001,
p.83). A frase, de grande poder de síntese, é utilizada por Marcos Cezar de Freitas para
referir-se às contribuições do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda às reflexões acerca
da cultura brasileira, na medida em que reconhece e lança luzes sobre a existência de “[...]
uma sabedoria peculiar à condição de quem vive em profunda intimidade com o meio”
(FREITAS, 2001, p.82).
Neste mesmo sentido e direção, Luiz Gonzaga Gonçalves reflete acerca da “arte de
pensar por alternativas” em artigo apresentado a 36ª Reunião Nacional da ANPED, realizada
no ano de 2013. Nele, o autor retoma o contexto dos movimentos sociais e populares
brasileiros da década de 1950 e 1960 para demonstrar como a “disposição para pensar por
alternativas” é um traço cultural da experiência popular associado à prática da investigação,
da experimentação e da pesquisa. Para o autor, “pensar por alternativas” é
Saber aguardar o que já está mentalmente esboçado; é ter elementos para
fazer surgir oportunidades de sobrevivência em cenários adversos; é
conquistar meios de orientação para completar percursos; é conquistar postos
de trabalho; é saber fazer descobertas científicas, entre outras iniciativas
(2013, p. 01)

210

“O Projeto Lumiar foi formulado pelo governo federal, através do INCRA, em um contexto de ascensão dos
movimentos sociais de luta pela terra no Brasil, e se desenvolveu em todo o país durante os anos de 1997 e 2000,
quando foi extinto por decisão unilateral do próprio governo federal” (IENO NETO, p.01)
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A sabedoria popular emerge, na dinâmica da Rede PTA, associada à percepção da
capacidade criativa dos agricultores que, desafiados pelas dificuldades cotidianas, produzem
inovações tecnológicas. Mais do que um saber pronto e acabado a ser resgatado, sistematizado
e difundido, como se supunha no início do PTA, constata-se que o novo conhecimento estava
“por ser construído”. E que, neste processo de construção, a criatividade “de quem vive em
profunda intimidade com o meio” tinha um papel fundamental.
A estratégia de implantação dos CTAs nasce influenciada por esta concepção, mas
também, motivada pela necessidade de experimentação segundo uma abordagem do sistema
de produção como um todo211 (e não, de técnicas isoladas) e de uma maior aproximação com
a problemática regional. “O propósito [era o] de trabalhar o mais perto possível das condições
físicas reais do pequeno produtor” (WEID, 1988, p.05)
As pequenas áreas de terra adquiridas para acolher a iniciativa dos CTAs foram
escolhidas de forma a representarem as características físicas e ambientais mais desfavoráveis
de cada região. Imaginava-se assim que, ao conseguir viabilizar, em condições tão
desfavoráveis, a produção de forma alternativa, mais próximo se chegaria da possibilidade de
“adesão” por outros agricultores.
Os CTAs eram concebidos como pequenas propriedades operando em
condições semelhantes às propriedades reais mais desfavorecidas e onde um
conjunto de propostas técnicas eram integradas para produzir um sistema
alternativo viável (WEID, 1997, p.17)

Apesar de concebidos e planejados como pequenas propriedades, os CTAs eram
efetivamente geridos com alto grau de artificialidade212, já que operavam com aporte de mão
de obra, além de recursos técnicos e financeiros, externos. A temática da artificialidade dos
CTAs foi objeto de intensos debates e problematizada, por exemplo, no Texto para Debate n⁰
5, de julho de 1986 (MENDONÇA, 1986). A complexidade da proposta mobilizou fortemente
a atenção e a energia dos integrantes da Rede PTA, não apenas aqueles diretamente
envolvidos, sendo tema de diversos debates, inclusive a nível nacional.

211

À esta abordagem corresponde um enfoque sistêmico ou holístico dos sistemas de produção, ou seja, a busca
pela percepção e representação dos subsistemas (que compõem o sistema) e suas inter-relações.
212
Buscando diminuir esta artificialidade, foi reservada, da área total do CTA de Quixeramobim, no Ceará, uma
faixa de terra de dimensões equivalentes à média regional, na qual passou a viver uma família escolhida pela
direção do Centro – na qual tinham acento as organizações sociais e sindicais da região. Entretanto, a
artificialidade permaneceu presente através dos aportes técnicos e financeiros e da consequente intervenção na
gestão da propriedade.
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O Texto para Debate n⁰ 57, elaborado uma década após o início da experiência, traz
algumas reflexões que sintetizam os desafios enfrentados (e as aprendizagens adquiridas).
Segundo o texto, “[...] os CTAs significaram um avanço já que buscavam uma visão sistêmica
da propriedade, mas os sistemas não partiam da realidade dos agricultores” (WEID, 1997,
p.17). Embora houvesse uma participação efetiva dos agricultores e a incorporação de práticas

por estes desenvolvidas, “[...] a concepção dos sistemas, para os quais não havia referências
empíricas ou científicas, ficaram por conta da criatividade dos técnicos de cada CTA”
(Ibidem).
A almejada “integração de saberes” e a desejada “aproximação com a problemática
regional” foram se revelando desafios mais complexos do que pareciam. Ademais, a intenção
de produzir um “modelo ideal viável” foi sendo criticada por seu aspecto homogeneizador e
reducionista da diversidade de situações vividas pelos agricultores.
Sem que este fosse um movimento ideologicamente desejado, a Rede PTA (incluindo
“equipes de rede” e “equipes de centro”) estava inserida em uma dinâmica difusionista muito
próxima daquela que identificavam (e condenavam) nos serviços de extensão oficiais
realizados pelas EMATERs: a difusão de um pacote tecnológico. Quiçá, alternativo; mas,
ainda assim, um pacote!
Esta constatação foi explicitada em um curso de formação213 promovido pela Rede
PTA, no ano de 1987, com Juan Díaz Bordenave214 que, após ouvir o relato entusiasmado das
equipes da Rede PTA acerca do (vasto) número de cursos ministrados e cartilhas produzidas,
nominou o “pacote tecnológico alternativo” veiculado pela Rede PTA como “pacotinho
CCC”. Conforme elucidação presente no texto para debate n⁰ 57, “CCC era a sigla
correspondente às técnicas (mais) difundidas: composto, cobertura morta e curva de nível”
(Ibidem). Foi um “choque de realidade”, daqueles que mudam o rumo da História. Constatar
na prática de uma ação construída com tamanho compromisso social e político,
explicitamente destinada à construção de “alternativas”, que “o velho habitava entre nós” e
que “apesar de tudo o que fizemos, ainda somos [éramos] os mesmos”215, foi desconcertante...

213

O referido curso, no qual eu tive a honra de participar, aconteceu na cidade de Curitiba (PR), entre os dias 09
e 13 de março de 1987, com total de 40 horas e teve por título “Aperfeiçoamento em Tecnologias Alternativas –
metodologias de Trabalho com Pequenos Produtores” (certificado de participação).
214
Juan Díaz Bordenave (1926-2012) nasceu no Paraguai, formou-se em Agronomia na Argentina e fez
doutorado em Comunicação na Universidade de Wisconsin (USA). Dedicou sua vida à Comunicação Rural e foi
durante décadas, assessor do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas (IICA) da OEA.
215
Alusão à música “Como os nossos pais”, de autoria de Belchior e interpretação de Elis Regina, cuja letra diz:
“apesar de tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais” (domínio público).
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Segue-se um período de intensas reflexões e adequações nas estratégias de ação da
Rede PTA. Os CTAs vão progressivamente assumindo sua identidade mais como espaço de
formação do que de experimentação e demonstração. E, já no início dos anos 1990, inicia-se
na Rede PTA uma fase de busca por metodologias de diagnóstico da realidade, compatíveis
com a perspectiva de construção coletiva de conhecimentos. O percurso, abordado em
detalhes no Texto para Debate n° 57 acaba por conduzir as entidades da Rede PTA ao
encontro com abordagens participativas de diagnóstico e planejamento para o meio rural,
especialmente, em direção a um método desenvolvido pelo Institute for Environment and
Development (IIED), conhecido como Diagnóstico Rural Participativo (DRP). A partir dele,
adaptações216 são realizadas e inúmeras experiências, desenvolvidas.
O que nos interessa aqui destacar é que este movimento marcou uma mudança
significativa na estratégia de atuação e, especialmente, na dinâmica de produção de
conhecimento no âmbito da Rede PTA, aproximando-a das abordagens da pesquisa-ação e
dos preceitos metodológicos da Educação Popular. O vínculo conceitual e metodológico entre
o DRP e a Educação Popular foi analisado em minha dissertação de mestrado217. A referida
pesquisa revelou que a “investigação temática”; a “tematização” e a “problematização”218 que
segundo Moacir Gadotti (1996), caracterizam metodologicamente, a concepção pedagógica da
Educação Popular, são favorecidas pelo DRP. Dentre suas características específicas, a
pesquisa destaca a utilização, como instrumentos de levantamento, coleta e análise de
informações, de diagramas visuais construídos coletivamente pelos participantes. Indica ainda
esta como uma significativa inovação aportada pelo DRP à abordagem da pesquisa-ação
(FARIA, 2000).
A mudança na estratégia de atuação da Rede PTA que ora estamos analisando revela a
complexidade inerente àquela necessidade de “diagnosticar os principais problemas dos
pequenos produtores” que justificaram a implantação dos CTAs. O diagnóstico da realidade
requerido por uma perspectiva de construção coletiva do conhecimento apresentava-se como

216

A exemplo do DRPA – Diagnóstico Rápido Participativo de Agroecossistemas
A metodologia do DRP foi analisada, nesta pesquisa, através de uma chave de leitura construída a partir da
Teoria do Conhecimento e da Filosofia da Educação de Paulo Freire. Para mais informações, consultar: FARIA,
A. A. C. “O uso do Diagnóstico Rural Participativo em processos de Desenvolvimento Local: um estudo de
caso” (disponível em: http://docslide.com.br/documents/tese-completa-559abf1f0a8e3.html)
218
Momentos dialética e interdisciplinarmente entrelaçados em torno dos quais, segundo a Teoria do
Conhecimento e a Filosofia da Educação de Paulo Freire, caracterizam um processo educativo coerente com os
postulados pela Educação Popular (GADOTTI, 1996).
217
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um diagnóstico do “vivido”, ou seja, de uma realidade que foi e está sendo interpretada por
quem a vive219.
O sujeito e a situação se recolocam como elementos centrais do processo de produção
de conhecimento, conforme já havia sido apontado, do ponto de vista conceitual, no
Seminário de Campinas. Só que agora, o conceito, desafiado pela prática e construído pela
busca ativa e reflexiva, ganha força material, se plasma e se materializa, instrumentalizando a
ação.220
Cabe aqui evidenciar que tais mudanças aproximaram a produção do conhecimento
agroecológico mais da experiência do que do experimento, ou seja, mais do vivenciado e
do refletido a partir do vivenciado, do que da construção de situações nas quais se
“verificaria”, ou seja, se “testaria” e/ou se “demonstraria” uma proposição, como imaginado
no início do processo de implementação dos CTAs.
A diferença entre experiência e experimento é brilhantemente esclarecida por Jorge
Larros Bondía:
Se o experimento é repetível, a experiência é irrepetível, sempre há algo
como a primeira vez. Se o experimento é preditível e previsível, a
experiência tem sempre uma dimensão de incerteza que não pode ser
reduzida. Além disso, posto que não se pode antecipar o resultado, a
experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se
conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que
não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer” (2002, p.28).

Ao refletir, durante entrevista, acerca do processo vivenciado no âmbito da Rede PTA,
especialmente no que tange à produção de conhecimento, um de seus idealizadores analisa
que:
[...] o grande “pulo do gato” que nós demos na história da agroecologia (e eu
diria aqui, no Brasil, pois não vi isso acontecer em nenhum outro lugar do
mundo) foi a gente conseguir destrinchar um processo de experimentação
que pudesse construir propostas individuais, mas de uma forma coletiva.
219

Essa ideia nos foi sugerida por um dos entrevistados no âmbito desta pesquisa que ao diferenciar “realidade”
e “vivido” afirmou que “o vivido coloca a realidade e a interpretação da realidade produzida por quem a viveu”
(entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 17/11/2016).
220
Para um de nossos entrevistados, a diferença entre o ISEB e o pensamento freireano é da mesma natureza.
Para ele, o ISEB formulou “uma superestrutura teórica a respeito do desenvolvimento, influenciou pessoas, deu
uma certa cobertura ideológica e intelectual, mas não teve capacidade de se transformar em força material, em
força transformadora política. [...] O pensamento de Paulo Freire se distingue porque estava dentro do processo e
porque produziu um pensamento compatível e instrumentalizador do processo. O pensamento dele foi uma
ferramenta de transformação; transformou-se em força material” (entrevista concedida a esta pesquisadora em
09/06/2016).
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[...] A questão toda está no seguinte: partindo do princípio que cada
propriedade é diferente uma da outra, e portanto, as soluções não são as
mesmas, embora da mesma natureza, é preciso fazer com que todo mundo
experimente, testa diferentes composições, etc. [...] Se você consegue que
um conjunto de agricultores que têm problemas semelhantes, que estão
testando soluções para este problema nas suas realidades específicas, que
eles trabalhem essas coisas coletivamente, você construiu coletivamente uma
solução que vai ser individual; a pessoa não vai fazer o que o outro fez, ela
vai olhar o que o outro fez, juntar com o que ele testou e criar a sua própria
solução. [...] Indivíduo investigador e um coletivo que se transforma em
espaço de partilha... E em elemento organizativo desta dinâmica.221

Trata-se aqui da afirmação de uma concepção metodológica que parte do
reconhecimento de que agricultores e agricultoras são experimentadores natos, ou seja, estão
permanentemente produzindo conhecimento a partir das inúmeras experiências decorrentes de
suas vivências e reflexões acerca delas. As estratégias metodológicas que se associam a esta
concepção destinam-se fundamentalmente a favorecer e a potencializar o intercâmbio entre
estas vivências, a exemplo da metodologia “De Campesino a Campesino”222.
Ainda no que se refere à produção de conhecimento, as dinâmicas de interação que se
constituíram em processos estruturantes do movimento agroecológico brasileiro e que foram
objeto do presente capítulo trouxeram também ao debate da época, a discussão acerca do
papel da tecnologia no processo de transformação social, ideia nem sempre bem aceita por
setores populares e suas assessorias. Este não é um debate simplório; pelo contrário.
Paulo Freire, em “Educação como Prática da Liberdade” já alertava para a necessária
“[...] superação do falso dilema humanismo-tecnologia” (1982, p.97). Naquele contexto, a
questão se apresentava em decorrência da propalada necessidade de ampliação do quadro
técnico do país, através da qualificação de sua mão de obra. E fomentava, especialmente
dentre as assessorias aos movimentos populares, o receio de que a especialização conduzisse a
um processo de desvinculação do sujeito das questões nacionais, restringindo sua visão do
todo. Em síntese, um receio de que o aprofundamento técnico conduzisse o sujeito a um
processo de alienação e, consequentemente, de desumanização. A este “falso dilema”, Freire
contrastava sua proposta educativa.
No ano de 1994, Paulo Freire escreve um livro curiosamente intitulado “Cartas a
Cristina”. Conforme prefacia Adriano S. Nogueira trata-se, na verdade de “um texto de
memória, sobre as memórias” (1994, p.09), no qual Freire “revisita” sua trajetória, seu tempo221

Entrevista concedida a esta pesquisadora em 16/06/2016
Para mais informações, ver “De Campesino a Campesino”
content/uploads/2014/cambpesino-a-campesino.pdf. Acesso em 03/02/2017
222

em:

https://www.socla.co/wp-
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espaço, suas ideias. A motivação surge de um pedido feito por uma sobrinha – chamada
Cristina – para que ele, à época ainda no exílio, “[...] fosse me escrevendo cartas falando algo
de sua vida mesma, de sua infância; aos poucos fosse me dizendo das idas e vindas em que
você foi se tornando o Educador que está sendo” (NOGUEIRA, 1994, p.09). Paulo Freire
atende ao pedido de Cristina somente em 1994, quando já se encontrava de volta ao Brasil. O
livro adquire, então, um caráter auto reflexivo acerca do percurso e do tempo vivido.
Nesta obra, referindo-se ao contexto brasileiro dos anos 1950/1960 e refletindo
particularmente a partir de sua experiência no Serviço Social da Indústria (SESI)223, Freire
chama a atenção para os limites de uma “[...] prática educativa que fique apenas na denúncia e
no anúncio, no alumbramento em face do sonho e se esqueça ou minimize a preparação
técnica (grifo nosso), a instrumentalização para o trabalho” (FREIRE, 1994, p.131). Para ele,
“[...] o caminho é a informação formadora, é o conhecimento crítico que implica tanto o
domínio da técnica quanto a reflexão política em torno de/a favor de quem, de que, contra
quem, contra que se acham estes ou aqueles procedimentos técnicos”224 (Ibidem).
Entretanto, conforme ele mesmo sugere ao referir-se ao “falso dilema humanismotecnologia”, a aposta na tecnologia como caminho para uma transformação social não era uma
questão “tranquila”. No que se refere ao processo de constituição do movimento
agroecológico brasileiro, por nós analisado, também é possível identificar “intranquilidades”
em relação ao tecnológico. O momento de chegada do PTA na FASE ilustra algumas nuances
da questão, conforme revela nossa entrevistada, ao relembrar alguns questionamentos que se
fazia à época:
Esse camponês vai produzir em novas bases [tecnológicas], mas quem vai
apropriar-se do fruto do seu trabalho? [...] Então, essa preocupação de que
trabalhar a questão técnica vai significar uma apropriação maior do trabalho
continua tensionando.... [...] Por outro lado, havia uma pergunta dentro da
FASE: bom, mas em quê medida uma proposta como essa se articula com o
processo necessário de resistência dos camponeses na terra e também,
avanço na sua organização sindical... e tal; qualquer trabalho tinha que
passar pelo debate das formas organizativas do camponês. Num primeiro
momento tem esse temor e tem uma certa resistência, inclusive das equipes
em incorporar essa perspectiva. [...] A questão técnica era vista quase como
a-política, despolitizada.225

223

Paulo Freire chega ao SESI em 1947 e ali permanece “por dez anos, envolvido numa prática políticopedagógica da mais alta importância para mim” (FREIRE, 1994, P.109)
224
Concepção que em muito se coaduna com o conceito de tecnologia socialmente apropriada, discutido por nós
no capítulo 3 do presente texto.
225
Entrevista concedida a esta pesquisadora em 10/06/2016
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Havia entre os intelectuais e os movimentos de Igreja da década de 1970/1980 um
receio de que a melhoria das condições econômicas do agricultor e o consequente incremento
na posse de bens materiais, o aproximasse de uma ideologia pequeno-burguesa. Neste
contexto político ideológico, o enfrentamento das questões econômicas só era aceito se
condicionado ao trabalho coletivizado.

Por isso, a profusão de iniciativas como hortas

comunitárias, roçados comunitários, criações comunitárias etc.
A questão é trazida por nosso entrevistado, ex-integrante da Equipe de Promoção
Humana da Arquidiocese de João Pessoa ao dizer que: “Havia um receio entre nós de que
após a conquista da terra, o agricultor, o trabalhador rural, viesse a se transformar em um
pequeno burguês. Então, havia todo um investimento nos trabalhos coletivos, nos roçados
comunitários”...226
A referir-se à ação de educação de base promovidas pela Igreja Católica no Brasil dos
anos 1960/1970, Carlos Rodrigues Brandão deixa de forma ainda mais clara a compreensão
que predominava à época acerca das ações que visavam melhorias na condição de vida, do
tecnológico e do político. Diz ele:
Promoção e desenvolvimento são instrumentos necessários ao
estabelecimento de condições mais justas e mais humanas de vida para
todos. Mas, ambos os processos devem ser realizados como
acompanhamentos tecnológicos e culturais de processos políticos de
transformação estrutural da sociedade (que não é justa, nem boa, nem
adequada, nem solidária, nem democrática, nem quase nada do que a palavra
oficial vai dizer que é). Os processos de transformação social são de teor
político e devem alterar todos os tipos de sistemas vigentes de relações
consideradas como determinantes das condições sociais de vida do povo que
é necessário modificar. Assim, a promoção social e a melhoria da qualidade
de vida através do desenvolvimento, com a participação do povo educado,
não se traduz nem apenas, nem principalmente, pela alteração quantitativa
de indicadores comunitários, regionais ou nacionais de “nível de vida”. Uma
coisa e outra se traduzem na conquista e constituição de uma outra ordem
social (leia-se: social, política, econômica, cultural) que se transforme na
base do desenvolvimento verdadeiramente afirmador do primado dos
direitos da pessoa e dos princípios humanos de justiça e igualdade. Assim,
do tecnológico, que oculta o político, passa-se para o político, que submete o
tecnológico (1984, p.47,48).

Submeter o tecnológico ao político não significava apenas adotar uma visão ampla e
totalizante da realidade, afastando assim, a ideia alienadora de que as transformações sociais
poderiam reduzir-se ao enfrentamento de problemas técnicos, mas também, colocar os agentes
populares na condução do processo de transformação social. Daí a importância dos processos
226

Entrevista concedida a esta pesquisadora em 17/11/2016
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organizativos e, consequentemente, coletivos. “O produto do trabalho coletivo do povo deve
ser também uma transformação do homem através da educação e deve resultar em
transformações estruturais da sociedade” (BRANDÃO, 1984, p.48).
“O grande objetivo eram as transformações estruturais, gerando em nós uma sensação
de que se não muda a estrutura, parece que não muda nada”, diz o entrevistado anteriormente
citado que, prosseguindo em seu depoimento acerca das experiências de roçado comunitário
desenvolvidas nos primeiros assentamentos do litoral sul da Paraíba, é sincero ao dizer que:
As experiências não andavam.... Dava uma agonia danada.... Achávamos que
trabalhar coletivamente era o destino, era para onde os agricultores deviam
caminhar.... o sonho de uma sociedade mais harmônica, com mais
igualdade.... [...] Então, nos espaços de conversas mais individualizadas,
apareciam as razões.... [cita alguns casos]. Os interesses, as motivações, as
habilidades, os gostos... são diferentes. Se você vai querer colocar tudo no
mesmo patamar, no mesmo saco e obrigar todo mundo a fazerem as mesmas
coisas, anulando as diferenças e a capacidade criativa das pessoas... Essa
coisa precisava ser pensada. Tanto é que hoje pouco se fala de espaços
coletivos de produção agrícola. [...] Na medida em que a Educação Popular
chamava atenção da gente de que o saber popular tem que ser ouvido, com o
qual a gente tem que dialogar, não impor mossas concepções, nossos
valores.... aí a gente começava a ter disponibilidade para começar a ouvir os
argumentos do pessoal, não dizer que era cada um prá si, nada disso, mas
ouvir os argumentos do pessoal. E ai a gente começou a aprender e começou
a falar: não é que esse pessoal tem razão... Embora tenha ficado uma certa
sensação de fracasso após a conquista da terra “porque ninguém se
organizava mais”...

O percurso de constituição do movimento agroecológico brasileiro foi revelando novas
formas de organização, conforme já citado por outro entrevistado, ao referir-se a um processo
de “construção coletiva de uma solução que vai ser individual”. Esta nova perspectiva da
relação indivíduo-coletivo não se restringe ao processo de construção de conhecimento. Hoje,
por exemplo, ao invés de hortas comunitárias, os/as agricultores/as que se dedicam ao cultivo
de hortaliças e que fazem parte do movimento agroecológico brasileiro participam de feiras
agroecológicas que são espaços coletivos de organização, no entanto, o processo produtivo,
em geral, é de base individual ou familiar.
Voltando às reflexões de Freire em “Cartas a Cristina”, seria possível imaginar que
nossos entrevistados aqui citados pudessem parafraseá-lo dizendo que: “Foi insistindo largo
tempo neste erro, mas avaliando a prática ou pensando-a, que reformulamos o processo,
conseguindo a coerência necessária entre os objetivos da ação e os caminhos para a eles
chegar” (FREIRE, 1984, p.120). A insistente reflexão a partir do reconhecimento dos “erros”
foi/é/sempre será caminho da construção do novo.
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Capítulo 5
DA PEQUENA PRODUÇÃO À AGRICULTURA FAMILIAR:
MOVIMENTOS DE EXPANSÃO DO MOVIMENTO
AGROECOLÓGICO BRASILEIRO

Em uma época em que os que detêm o poder estão
seduzidos pela mais estreita lógica ditada por
interesses de grupos privilegiados, falar de
desenvolvimento como reencontro com o gênio
criativo de nossa cultura pode parecer simples
fuga na utopia. Ora, o utópico muitas vezes é fruto
da percepção de dimensões secretas da realidade,
um afloramento de energias contidas que antecipa
a ampliação do horizonte de possibilidades aberto
a uma sociedade (FURTADO, 2002, p.36/37).
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A emergência da categoria “Agricultura Familiar” é essencial para a compreensão do
movimento agroecológico brasileiro. Conforme será sumariamente descrito neste capítulo, o
processo de emersão desta categoria social acontece em meio a uma importante redefinição no
movimento sindical rural brasileiro quando este, em meados dos anos 1990, passa a
posicionar-se politicamente em busca de um Projeto Alternativo de Desenvolvimento, no qual
a Agroecologia encontra ancoragem. Assim como nos capítulos anteriores, apresentaremos
uma síntese deste percurso227 e manteremos nosso foco analítico nos aspectos políticos e
pedagógicos presentes nesta construção, a fim de analisá-los sob a perspectiva da Educação
Popular. Antes, porém, faz-se necessário tecer algumas palavras sobre Agricultura Familiar.
O conceito de Agricultura Familiar é tema de inúmeros debates. Tomaremos como
referência a definição “necessariamente genérica” adotada pela pesquisadora Maria Nazareth
Wanderley que entende como agricultura familiar “[...] aquela em que a família, ao mesmo
tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento
produtivo” (WANDERLEY, 1996, p.02). Segundo a autora, a generalidade da definição é
necessária para abarcar as inúmeras formas sociais que a “[...] combinação propriedadetrabalho assume, no tempo e no espaço” (Ibidem). Entretanto, ressalta a pesquisadora que
apesar da impossibilidade de uma definição precisa do conceito, o caráter familiar não se
constitui em “um mero detalhe superficial e descritivo, [já que] o fato de uma estrutura
produtiva associar família-produção-trabalho tem consequências fundamentais para a forma
como ela age econômica e socialmente” (Ibidem).
Em um Brasil de dimensões continentais, enorme variabilidade de ecossistemas e
diversos processos históricos de formação social, são múltiplas as “faces” da agricultura
familiar. No entanto, por razões de natureza normativa, especialmente no que tange à
efetivação de políticas públicas, foi aprovada, no ano de 2006 uma lei que estabelece critérios
de ordem prática e objetiva para definição da categoria “agricultura familiar”.
Neste sentido, a lei federal n° 11.326, de 24 de julho de 2006, conhecida por “Lei da
Agricultura Familiar” estabeleceu em seu artigo 3°:

227

Para mais informações, tese de Picolotto (2011)
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Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor
familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais228;
II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento229;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

Embora tais critérios não encerrem todos os significados do que vem a ser “agricultura
familiar” no Brasil, eles permitiram o reconhecimento objetivo (e público) da existência de
uma (nova) categoria social. A partir desta lei, tais critérios passaram a ser utilizados para
definição do público-alvo de uma série de políticas públicas voltadas ao setor, a exemplo do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Foi também a
partir desses critérios que o IBGE, através do Censo Agropecuário passou a apresentar dados
estatísticos sob a classificação “Agricultura Familiar” e “Agricultura não Familiar”, o que
efetivamente começou a acontecer a partir do ano de 2006230. Neste momento tornou-se
pública a relevância da agricultura familiar na produção de alimentos do país, na medida em
que os dados estatísticos revelaram ser o setor responsável por 75% do total de alimentos
produzidos em território nacional.
Tendo tecido essas rápidas considerações no sentido de permitir ao leitor um
referencial básico do que vem a ser “Agricultura Familiar”, retomaremos o objeto deste
capítulo: os movimentos de expansão estruturantes do movimento agroecológico brasileiro.
De acordo com nossas pesquisas, é possível identificar dois principais: um primeiro, já
anunciado, acontece em meados dos anos 1990 e marca o posicionamento do movimento
sindical rural brasileiro em busca de um projeto de desenvolvimento. O segundo refere-se à
228

“Módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município
levando-se em conta: (a) o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura
permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
(c) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da
renda ou da área utilizada; (d) o conceito de "propriedade familiar". A dimensão de um módulo fiscal varia de
acordo com o município onde está localizada a propriedade. O valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110
hectares” (https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal). Um hectare
corresponde a uma área de 10.000 metros quadrados.
229
Este item foi modificado pela Lei n 12.512, de 2011, ganhando a seguinte redação: “[...] tenha percentual
mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na
forma definida pelo Poder Executivo” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm
230
Para o Censo Agropecuário de 2017, o IBGE anunciou modificações no instrumento utilizado para o
levantamento de dados (questionário) que não mais permitirão a identificação da categoria da agricultura
familiar. Vide: http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/censo-agropecuario-que-realidade-do-campobrasileiro-se-quer-mostrar
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criação da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), durante o Encontro Nacional de
Agroecologia (ENA), realizado no Rio de Janeiro, no ano de 2002. Consideramos que assim
se consolida231 a estruturação do movimento agroecológico brasileiro e, portanto, este marco
histórico encerra a demarcação histórica adotada pelo presente trabalho de pesquisa.
5.1 O movimento sindical como espaço articulador de um projeto de nação
Há um momento histórico que marca importantes e significativas mudanças no
movimento sindical rural brasileiro. Trata-se do 7° Congresso Nacional dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais232 (CNTTR), realizado entre os dias 30 de março e 03 de abril de 1998,
em Brasília, cujo lema foi “Rumo a um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável”. A expressão que passará a ser amplamente utilizada pelo movimento sindical
marca a decisão de tomar, pela primeira vez, como elemento central de um Congresso de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais,
[...] a discussão e deliberação sobre a elaboração, divulgação e
implementação de um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PADRS), através de uma ampla e massiva reforma agrária e do
fortalecimento e valorização da agricultura familiar (CONTAG, 1998, p.05)

O 7° CNTTR representou, de fato, a culminância de um processo deflagrado no 6°
CNTTR realizado em 1995, momento no qual a CONTAG filia-se à CUT. Tal decisão
política é considerada “[...] um passo decisivo para a integração das lutas dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais e urbanos e para a criação dos elementos básicos do Projeto Alternativo
de Desenvolvimento Rural Sustentável” (Ibidem, p.08). Por esta razão, necessário se faz um
aprofundamento sobre tal percurso e seus significados.
A aproximação entre CUT e CONTAG consolida um longo processo de reflexão e
intensos debates sobre o campo, a agricultura, os trabalhadores rurais, os pequenos
proprietários, enfim, sobre toda a dinâmica econômica, social e política que envolve o rural
231

Cabe ressaltar que esta “consolidação” não significa estagnação. O movimento agroecológico brasileiro, após
a criação da ANA, prossegue “em movimento”, se reestruturando permanentemente. Referimo-nos aqui à
consolidação do seu processo de estruturação. Para um aprofundamento acerca da ANA, consultar dissertação de
mestrado recentemente defendida por Ligia Scarpa Bensadon intitulada “Tecendo projetos políticos: a trajetória
da Articulação Nacional de Agroecologia” (2016).
232
Esses congressos, de caráter nacional, realizados desde o ano de 1963, reúnem os integrantes do Movimento
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR). Por ocasião do 7° Congresso, tal movimento (na
época, denominado MSTR – Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais) estava “composto pela CONTAG,
24 Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAG) e 3.640 Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR),
representando cerca de 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais” (CONTAG, 1998, p.08).
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brasileiro. E, particularmente, sobre o papel do sindicalismo nesta dinâmica. Compreendê-lo
torna-se fundamental para entendermos o posicionamento do movimento sindical rural
brasileiro em torno da busca por um projeto de desenvolvimento.
A questão nos remete ao final dos anos 1980, quando a CUT, que havia sido criada em
1983, encontra-se em processo de consolidação e, politicamente, se defronta com uma
“contradição histórica” decorrente da dinâmica social do campo brasileiro e dos próprios
ciclos produtivos. Acontece que, em quase todas as regiões brasileiras, era (e ainda é) comum
que um agricultor, proprietário de uma pequena área de terra, em períodos mais intensos de
trabalho (como o plantio e a colheita), contrate mão de obra de terceiros. Por outro lado, em
épocas menos intensivas em trabalho, este mesmo agricultor (proprietário e “patrão”), pode
vir a oferecer sua força de trabalho a terceiros, assalariando-se, de forma temporária. Assim
sendo, os papéis de “patrão” e “empregado” se transitivam, gerando um desafio para o
movimento sindical, não presente em contextos urbanos/industriais.
O conceito de “trabalhador rural” pretendeu superar este aparente impasse, na medida
em que incorporou como categoria, tanto o proprietário do meio de produção (terra), quanto o
ofertante de mão de obra, assalariada ou não (através das diversas formas de parceria). No
entanto, no que diz respeito à organização sindical, o conceito gerou uma “contradição” já que
“[...] estruturam-se dentro de um mesmo sindicato, grupos sociais com interesses e demandas
distintas e até conflitantes” (VENCESLAU, 1989, p.66).
A questão foi tema de diversos debates e reflexões, especialmente no final da década
de 1980, por ocasião da aproximação entre CUT e CONTAG. Há uma passagem que expressa
de forma emblemática e com força factual, os meandros da polêmica que cercava a questão.
Trata-se de um debate travado de forma pública entre Paulo de Tarso Venceslau e Regina
Novaes, através de dois artigos publicados na revista Teoria e Debate no ano de 1989.
Na edição de n° 6, referente aos meses de abril e maio daquele ano, Paulo de Tarso
Venceslau escreve o texto “Limpar o Terreno”. O autor que à época era pesquisador do
Departamento de Estudos Socioeconômicos e Políticos (DESEP) da CUT expõe sua
preocupação com “[...] uma falsa unidade imposta pelo Estado” (Ibidem) à organização
sindical, situação que classifica como “insustentável”. Paulo de Tarso está se referindo ao
enquadramento realizado pelo governo militar através da portaria n° 71, de 1965, que “[...]
definiu como trabalhador rural toda ‘pessoa física que exerça atividade profissional rural sob a
forma de emprego ou como empreendedor autônomo, neste caso, em regime de economia
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individual, familiar ou coletiva e sem empregados’” (VENCESLAU, 1989, p.63). Segundo
seu entendimento e argumentação,
Foi a ação da ditadura militar [...] que consolidou a falsa unidade em torno
dos três grandes segmentos que compõem a estrutura sindical no campo: os
assalariados com as dezenas de formas de assalariamento existentes; os
pequenos proprietários e suas respectivas subdivisões; e os posseiros,
meeiros, parceiros, arrendatários, que se somam aos trabalhadores sem terra,
com suas especificidades e características próprias. Todas essas categorias
estão dentro de um mesmo sindicato, como se este fosse capaz de promover
a união entre as mesmas (Ibidem)

De acordo com o entendimento expresso no artigo supracitado e partilhado por
importantes integrantes do movimento sindical e suas assessorias, a adoção desta “falsa
unidade” mascarava os conflitos existentes no campo e enfraquecia o avanço de um
sindicalismo classista, como pretendia ser o sindicalismo da CUT.
Paulo de Tarso está criticando, especificamente, a decisão da CUT em criar um
Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais (DNTR), aderindo à mesma estrutura
adotada pela CONTAG, com vistas a favorecer sua filiação à CUT. Argumenta o autor que:
“[...] a diversidade que se observa no meio rural exige um tratamento diferenciado, assim
como formas específicas de organização para as diferentes categorias” (Ibidem, p.66),
questionando de forma contundente,
Cabe à CUT lutar por preços mínimos, organizar a comercialização ou
propor uma política agrícola? Qual a diferença entre pequenos proprietários
rurais e pequenos empresários urbanos, como o feirante, o dono de
botequim, da oficina etc.? Seria correto a CUT abranger em sua estrutura o
sindicato destes pequenos empresários? Acredito que não, porque neste caso
a própria CUT seria obrigada a abrir mão do seu caráter classista (Ibidem)

Regina Reyes Novaes dialoga com a proposição de “Limpar o Terreno”, expressa no
artigo de Paulo de Tarso, através de outro artigo, publicado na mesma revista, duas edições
depois, intitulado “Dissolver a Neblina”. Nele, a autora que, à época, era pesquisadora e
assessora do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), problematiza os
conceitos de classe social, de sindicalismo e a própria estratégia de aliança operáriocamponeses. O debate é considerado por uma entrevistada nossa e também em tese defendida
por Picolotto233 como um marco no processo de incorporação da agricultura familiar pelo
233

A referida tese intitula-se “As Mãos que Alimentam a Nação: agricultura familiar, sindicalismo e política”
(2011).
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sindicalismo rural brasileiro. Por este motivo, nos detemos aqui um pouco mais sobre ele,
tendo em vista sua contribuição para uma melhor compreensão acerca das questões políticas e
pedagógicas envolvidas no processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro.
A partir de um breve resgate da história do sindicalismo mundial, Regina Novaes
inicia seu texto pontuando o fato do “sindicalismo” nunca ter sido um conceito homogêneo,
sendo “[...] um substantivo que exige sempre um adjetivo para qualificá-lo: [...] reformista,
revolucionário, cristão, comunista” (NOVAES, 1989, p.47).
No que se refere ao processo de criação dos sindicatos rurais no Brasil, palco de
intensas disputas234, a autora argumenta que “[...] a forma ‘sindicato’ deve ser relacionada
aqui à questão da cidadania de trabalhadores rurais – entendendo cidadania como a busca de
um lugar político próprio na sociedade civil, que levaria à alteração do modo de dominação
tradicional no campo” (Ibidem, p.48). Isso significava dizer que
[...] o sindicato não era apenas um lugar próprio à administração da relação
capital/trabalho, mas também uma forma de se contrapor ao caráter privado
das relações no campo. Via monopólio da terra ou da comercialização
agrícola, os trabalhadores estavam excluídos do mais elementar exercício de
cidadania. O sindicalismo no campo era um meio de contrapor o poder
público ao privado, dos patrões. [...] Deveria diminuir o espaço do arbítrio
dos grandes proprietários, dos coronéis da terra, da política ou do comércio
(Ibidem).

Neste sentido, a autora argumenta que os pequenos produtores (inclusive, como
proprietários de terra), quando em luta “[...] questionam a via ou o modelo que tem permitido
a acumulação e o desenvolvimento do modo de produção capitalista” (Ibidem, p.47), lançando
as bases para problematizar o conceito de classe social.
Para ela, a classe que se define pelo lugar na produção (denominada por ela como
“classe em si”), diferencia-se daquela que se conforma na luta de classes, em torno de um
projeto próprio, o que ela denomina como “classe para si”. A partir desta compreensão,
Regina Novaes defende que o desafio da CUT diante do avanço do capitalismo no campo
seria “[...] construir a unidade política a partir da diversidade de situações de classe” (Ibidem,
p.46). Não a partir “[...] de uma velha fórmula tática: a chamada ‘aliança operário-camponesa’

234

A partir de 1962, “O objetivo de todos era impor seu próprio ‘adjetivo’ nos sindicatos. Assim, o PCB, a Igreja
Católica (via arquidiocese no Nordeste, círculos operários no Rio de Janeiro e São Paulo, frentes agrárias nos
Estados do Sul, MEB e Ação Católica em vários locais), a Ação Popular (já desligada da Igreja), os chamados
julianistas e pequenos grupos que se definiam como trotskistas aprontaram processos e mandaram emissários ao
Ministério do Trabalho em Brasília em busca de reconhecimento oficial” (NOVAES, 1989, p.48).
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[...], mas da articulação de categorias econômicas da classe trabalhadora” (NOVAES, 1989,
p.47).
Em sentido oposto ao defendido por Paulo de Tarso, a autora é enfática ao defender
que “[...] a tarefa de uma central sindical que se pretende classista é articular as diferentes
lutas imediatas com o processo de construção da classe trabalhadora (para si)” (Ibidem, p.49).
E defende que a CUT não abra mão do “[...] desafio que a História lhe coloca: articular
trabalhadores do campo e da cidade para além das diferenças nas formas em que se realiza e
se reproduz a exploração capitalista” (Ibidem).
A argumentação expressa por Regina Novaes ganha eco e gera um sentimento de
identidade e pertencimento, especialmente entre aqueles – não poucos – dirigentes da CUT
que eram pequenos proprietários. Conforme atestado por Picolotto, “[...] foi neste rico debate
no meio sindical que foi incorporada na linguagem política a categoria agricultura familiar,
em um primeiro momento nos documentos do DNTR/CUT [em 1993], logo em seguida,
também pela CONTAG” (2015, p.74). Referindo-se a este período histórico (primeira metade
dos anos 1990), o autor afirma que
Este foi um momento de mudanças da forma de agir do sindicalismo e da
sua relação com o Estado. Passava de uma perspectiva de um sindicalismo
reivindicatório (marcado fortemente por mobilizações e reivindicações da
década de 1980) para um sindicalismo propositivo (que faz mobilizações,
mas que tem propostas concretas, um projeto para a agricultura e para o
país). Nesta nova estratégia, a formulação de um projeto alternativo de
desenvolvimento assume lugar central e a agricultura familiar passa a ser a
depositária das maiores expectativas do sindicalismo da CONTAG/CUT
(Ibidem, p.75).

A partir de então, o sindicalismo rural passa a assumir um importante protagonismo na
busca por um projeto alternativo de desenvolvimento, aglutinando forças e parceiros
importantes. No ano de 1994, acontece o primeiro Grito da Terra235 Brasil, coordenado pelo
DNTR/CUT, pela CONTAG e pelo MST. E, em 1995, o já referido 6° CNTTR, no qual se
consolida a filiação da CONTAG à CUT e são lançadas as bases para a construção do
PADRS, conforme mencionado anteriormente.

235

Até os dias atuais, o Grito da Terra Brasil continua sendo um importante espaço de mobilização, articulação e
unificação entre os movimentos sociais e sindicais com atuação no campo brasileiro. Ao longo dos anos,
consolidou-se como um evento no qual diferentes segmentos da população rural (pequenos proprietários,
posseiros, sem terra, seringueiros, pescadores artesanais, extrativistas, ribeirinhos e outros) se reúnem e realizam
negociações conjuntas em torno de causas comuns junto ao Poder Público (informe CPDA/UFRRJ, disponível
em: http://nmspp.net.br/acervo/documentacao/MSPP%20SR%20GTB%202015.pdf)
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É importante ressaltar aqui o significado e a dimensão política desta aglutinação de
forças entre CONTAG e MST, pois, conforme relembra Picolotto, “[...] o surgimento do
MST, como uma organização independente, se deu também em oposição à forma como o
sindicalismo (FETAG/CONTAG) encaminhava as lutas por terra” (2015, p. 138). Fundado
oficialmente em 1984, durante encontro realizado na cidade de Cascavél, no Paraná, o MST
logo se apresentou “[...] como um movimento massivo de luta por terra que se propôs como
alternativo ao sistema FETAG/CONTAG” (Ibidem), pois considerava que este sistema
referenciava demasiadamente a luta pela terra aos instrumentos do Estado, como o Estatuto da
Terra (de 1964) e o I Plano Nacional de Reforma Agrária (de 1985). Esta mesma crítica
esteve na base da criação, no início dos anos 1990, de outros dois movimentos sociais
autônomos, também a partir da região sul do Brasil: o Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) e o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR).
A expansão destes movimentos, aliada à ação da Igreja Católica, da CUT, da CPT e de
diversas organizações de base e de assessoria por todo o país, levou à estruturação de
“oposições sindicais” que acabaram por provocar mudanças no posicionamento político do
sistema FATAG/CONTAG, ainda no início dos anos 1990. É reflexo destas mudanças a
assunção de um sindicalismo propositivo, conforme anteriormente apontado por Picolotto, o
que se expressa através da bandeira do PADRS. Uma bandeira que se constituiu em ponto de
encontro de diferentes forças políticas, já não mais antagônicas, e afirmou o papel articulador
e aglutinador do movimento sindical rural.
Após o lançamento do PADRS, no 6° CNTTR, “[...] o debate teve continuidade em
várias iniciativas de âmbito nacional, estadual, regional e municipal” (CONTAG, 1998, p.23),
numa estratégia clara de articulação a partir do local. Dentre estas iniciativas, destaca-se a
realização de diversos seminários regionais de desenvolvimento alternativo, a execução de um
projeto de pesquisa e formação, promovido pela CUT/CONTAG (detalhado a seguir), além
das mobilizações do Grito da Terra Brasil.
O projeto CUT/CONTAG de Pesquisa e Formação Sindical236, como ficou conhecido,
iniciou suas atividades em julho de 1996 e se estendeu até junho de 1999, sob a coordenação
de membros da CUT e da CONTAG. A equipe de pesquisa foi constituída por três
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Assim ficou conhecido o projeto que teve por nome “Projeto Desenvolvimento e Sindicalismo Rural no
Brasil”. Texto disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bibliotms&pagfis=10438.
Acesso em 06/12/2016
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consultores237 (dentre eles, Regina Novaes) e 20 pesquisadores, espalhados pelas cinco
regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste). Mais de 5.000 (cinco mil)
trabalhadores/as rurais foram envolvidos na pesquisa.
As ações do referido projeto, estruturadas em torno de dois eixos – Desenvolvimento
Rural e Organização Sindical – destinavam ao objetivo de
[...] reunir elementos para a elaboração de um diagnóstico da situação atual
do sindicalismo brasileiro, visando uma ação sindical mais eficaz e pautada
em um projeto de desenvolvimento rural sustentável, fortemente ancorado na
produção de base familiar e numa ampla e massiva reforma agrária238
(CUT/CONTAG, 1998, p.27).

No que diz respeito à dimensão formativa do referido projeto, foi inaugurado, em
1997, já com resultados parciais da pesquisa iniciada em 1996, um “Programa de Formação
de Dirigentes e Técnicos em Desenvolvimento Local baseado na Agricultura Familiar”,
através de um curso de “Formação de Monitores” encarregados de promover a formação nos
municípios, através dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais do país239.
A análise da cartilha utilizada no programa de formação a nível municipal revela que o
material encontra-se estruturado (assim como, a apostila do curso de formação de monitores)
em torno de três eixos: o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural; Metodologias
Participativas para Construção do Desenvolvimento Local Sustentável e Canais e
Instrumentos de Participação Social para o Desenvolvimento Local.
A estruturação do conteúdo em torno desses três eixos indica o aspecto propositivo,
indutor e mobilizador do programa, ou seja, revela a intenção clara de que o projeto
alternativo de desenvolvimento fosse construído a partir do local, de forma dialogada e
através dos canais e instrumentos de participação social. Cabe lembrar que os anos 1990 no
Brasil se caracterizaram pelo início do processo de regulamentação dos canais e instrumentos
de democracia representativa, previstos pela Constituição Federal de 1988, a exemplo dos
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Os demais pesquisadores eram: José Eli da Veiga, da USP (responsável pelo eixo “Desenvolvimento Rural”)
e Leonilde Sérvolo de Medeiros, do CPDA/UFRRJ (que coordenava, com Regina Reyes Neves, da UFRJ, o eixo
“Organização Sindical”).
238
Projeto Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bibliotms&pagfis=10438.
Acesso em 06/12/2016
239
Nesta época, enquanto cursava o mestrado na Universidade Federal de Viçosa (UFV), eu tive a oportunidade
de participar deste programa, sendo responsável pela formação junto aos STRs do Sul do estado de Minas
Gerais.
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Conselhos Gestores240, das Audiências Públicas, dos Planos Municipais (inclusive, de
Desenvolvimento) etc.
Na apresentação da referida cartilha, a Secretaria Executiva da CONTAG deixa clara
esta perspectiva, enfatizando a importância da busca pela construção de alianças em prol do
desenvolvimento rural. Diz ela,
Esta cartilha integra o Programa de Formação de Dirigentes e Técnicos em
Desenvolvimento Local baseado na Agricultura Familiar, que atingirá
14.500 pessoas, em 3.500 municípios brasileiros. A dimensão do Projeto
Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável sinaliza que este
Programa não significa sua construção definitiva. Revela a capacidade
propositiva do Movimento Sindical de Trabalhadores que, juntamente com o
acúmulo das suas diversas instâncias, parceiros e aliados, busca redesenhar o
perfil socioeconômico do meio rural. Ao mesmo tempo, demonstra o
interesse do Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais em estabelecer um
processo interativo com os demais setores da sociedade para, juntos,
construírem um projeto que assegure o bem-estar coletivo (CONTAG, 1997,
p.03).

Depreende-se deste processo formativo, o caráter nacional atribuído ao Projeto
Alternativo de Desenvolvimento proposto pelo Movimento Sindical; o processo de construção
participativa do mesmo, inclusive através de canais e instrumentos de democracia
representativa; e o destaque dado às parcerias com diversos setores da sociedade (para além
da “classe em si”).
No ano seguinte, em 1998, o 7° CNTTR, ao lançar as bases do PADRS, reforça a
importância da construção de “um amplo processo de alianças”241, com vistas à elaboração e
implementação de um projeto alternativo de desenvolvimento consolidado. Compreende-se, à
época, que “[...] a discussão de suas diretrizes, propostas e lutas deve se dar de forma conjunta
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Segundo Maria da Gloria Gohn (2011), “[...] os conselhos gestores estão inscritos na Constituição Federal de
1988 na qualidade de instrumentos de expressão, representação e participação da população. Essas estruturas
inserem-se, portanto, na esfera pública e, por força de lei, integram-se a órgãos públicos vinculados ao Poder
Executivo, voltados para políticas públicas específicas, responsáveis pela assessoria e suporte ao funcionamento
das áreas que atuam. [...] Com os conselhos, gera-se uma nova institucionalidade pública, pois criam uma nova
esfera social-pública ou pública não estatal. Trata-se de um novo padrão de relações entre Estado e sociedade,
porque viabilizam a participação de segmentos sociais na formulação de políticas sociais e possibilitam à
população o acesso aos espaços em que se tomam as decisões políticas” (2011, p.354).
241
O documento cita organizações de diversos campos, como: Conselho de Articulação dos Povos e
Organizações Indígenas do Brasil (CAPOIB), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Conselho Nacional dos
Seringueiros (CNS), CPT, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), MST, Grupo de Trabalho
Amazônico (GTA), Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), FASE, Movimento de Libertação dos Sem
Terra (MLST), Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural e do Setor
Público Agrícola do Brasil (FASER), Rede Brasileira de ONGs e movimentos sociais, Associação Brasileira de
Imprensa (ABI), CNBB, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), União Nacional dos Estudantes (UNE),
FEAB, CUT, dentre outras (CONTAG, 1998, p. 32).
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com o movimento sindical urbano (representado pela CUT), técnicos, intelectuais e os
diversos movimentos e organizações da sociedade civil” (CONTAG, 1998, p. 31)
O percurso exposto até o momento procura explicitar os motivos pelos quais iniciamos
esta sessão afirmando que o 7° CNTTR constituiu-se em um importante marco na expansão
do movimento agroecológico brasileiro. Conforme procuramos demonstrar, o processo que
culminou com o referido congresso representou uma importante mudança de postura política
do movimento sindical rural em nível nacional. A partir dele, tal movimento: incorporou os
pequenos produtores (agora elevados à categoria de “agricultura familiar”242) como agentes de
desenvolvimento e de transformação social; agregou às questões agrárias, questões de
natureza agrícola, ou seja, aquelas referentes ao modelo de produção (e não apenas ao modo
de produção), e assumiu o protagonismo na busca por alternativas, agregando ao seu papel
reivindicatório, uma postura propositiva (associando “denúncia” e “anúncio”), de forma
articulada com outros setores e segmentos da sociedade.
No que tange aos aspectos pedagógicos associados a este processo, expressos de forma
mais direta pelo programa de formação supracitado, observa-se: a preponderância do local (no
caso, o município) como ponto de partida para a construção de um projeto alternativo de
desenvolvimento; a pesquisa da realidade (através de metodologias de diagnóstico e
planejamento participativos) como caminho para a construção de propostas e para a
mobilização social; além da instrumentalização para a participação social, através de reflexões
acerca dos canais e instrumentos de democracia participativa, previstos pela Constituição
Federal de 1988.
Para concluir esta sessão, chamamos a atenção para o fato de que naquele momento
histórico, ao adotar uma abordagem ampla em torno de um “Projeto Alternativo de
Desenvolvimento Rural Sustentável”, o Movimento Sindical de Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (MSTTR) não se posicionava explicitamente em relação à
Agroecologia, embora o conceito de sustentabilidade potencialmente os aproximasse243.

242

Em sintonia com nossas reflexões, a pesquisa realizada por Picolotto acerca da emergência do conceito de
agricultura familiar alerta que “[...] a emergência da noção de agricultura familiar não apenas substituiu o termo
pequena produção por outro equivalente, mas promoveu um deslocamento teórico e de sentido sobre o que
representa este segmento de agricultores” (2011, p.20).
243
A aproximação entre o MSTTR e a agroecologia não aconteceu de forma evidente, nem tampouco livre de
contradições. A tese de Picolotto relata que no ano de 2003, o 7° Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais no
Rio Grande do Sul aprova como diretriz política a ser assumida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Rio grande do Sul (FETAG-RS), tanto o apoio à agroecologia, quanto a defesa pela liberação dos
transgênicos (especialmente, da soja transgênica). Conforme suas palavras: “Com essa diretriz ambígua, a
FETAG-RS expressava uma posição de defesa dos interesses de todos, mesmo que os interesses em jogo
pudessem ser contraditórios entre si” (2011, p. 199)
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É esta convicção que leva Jean Marc von der Weid, à época (e até o presente), um dos
diretores da AS-PTA244, a apresentar ao 7° CNTTR um texto intitulado “A Promoção do
Desenvolvimento Rural Sustentável e o Movimento Sindical dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais – comentários e subsídios ao Documento Base para o 7° Congresso
Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais”. Nele, o autor apresenta a Agroecologia
como uma alternativa que já vinha sendo construída, no Brasil, a partir de inúmeras
experiências de agricultores/as, em grande parte, vinculadas ao movimento sindical rural, mas
também a outros movimentos, como o MST, o MAB, o MMTR, dentre outros. Neste texto, o
autor procura demonstrar o quanto (e o porquê) a Agroecologia se coaduna à proposta de
Desenvolvimento Rural Sustentável, baseado na Agricultura Familiar, pautado pelo MSTTR.
Cabe destacar que no momento em que o referido texto é escrito e apresentado ao 7°
CNTTR, ou seja, no ano de 1998, as dinâmicas descritas no capítulo 4 do presente trabalho,
ou seja, os EBAAs e a estruturação da Rede PTA, já têm acontecido. Portanto, as questões ali
trabalhadas por Jean Marc von der Weid traduziam acúmulos de mais de uma década de
interações fomentadas por diversas dinâmicas locais, envolvendo, em grande parte, a base do
movimento sindical rural, em articulação com entidades de apoio, movimentos sociais, além
de estudantes e profissionais ligados a instituições estatais e/ou ONGs.
Quando, no 7° CNTTR, o movimento sindical rural em nível nacional, se posiciona
“em busca da construção de um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável” e
opta por fazê-lo a partir do local (no caso, dos municípios e dos STRs), essas dinâmicas locais
se reforçam e tendem a ampliar ainda mais o universo de sujeitos sociais nelas envolvidos.
Em grande parte, é em torno dessas dinâmicas locais que vai se ampliando e se diversificando
o conjunto de segmentos sociais que se sentem “convidados”, “estimulados” e “instigados” a
tomar parte na construção de um projeto alternativo de desenvolvimento.
5.2 A criação da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA)
No ano de 2002 aconteceu, no campus da Universidade Estadual de Rio de Janeiro
(UERJ), o Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), evento que reuniu as condições para a
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No ano de 1989, as coordenações regionais e a coordenação nacional do PTA/FASE desmembram-se da
FASE e constituam a AS-PTA, à época, denominada “Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura
Alternativa” e hoje, “AS-PTA – Agricultura e Agroecologia”.
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subsequente criação, naquele mesmo ano, da Articulação Nacional de Agroecologia
(ANA)245.
O ENA (que apenas posteriormente passou a ser identificado como “primeiro” ENA)
foi fruto de uma ampla articulação que começou, paulatinamente, a se estabelecer em eventos
nos quais os diversos segmentos envolvidos na temática “agroecologia” e seus correlatos (a
exemplo de desenvolvimento rural sustentável) se encontravam, em nível local, regional e/ou
nacional. A amplitude da Comissão Organizadora do ENA expressava o alcance da
articulação. Nela estavam presentes (ENA, 2002a):
- Movimentos sociais e sindicais, como: a Articulação Nacional de Mulheres
Trabalhadoras Rurais (ANMTR), o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), a Comissão
Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, a CONTAG, a CPT, o MST, a
União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB) e a FEAB; e
- ONGs e serviços de apoio, como a Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura
Alternativa (AS-PTA), o Centro Ecológico Ipê, o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona
da Mata (CTA-ZM), a FASE246, o Grupo de Trabalho em Agroecologia na Amazônia
(GTNA), o Serviço de Assessoria à Organizações Populares Rurais (SASOP) e o Grupo de
Estudos sobre a Reforma Agrária da Universidade Federal do Mato Grosso (GERA/UFMT).
Chamamos aqui a atenção para a ampliação numérica e a diversidade de segmentos
envolvidos, em relação aos EBAAs da década de 1980. Naquelas duas últimas décadas havia
se estabelecido, a partir de inúmeras iniciativas, um movimento dinâmico em torno da
construção de alternativas para o desenvolvimento rural e a Agroecologia parecia aglutinar os
diversos segmentos envolvidos nesta construção. Conforme explicita Lígia Scarpa Bensadon
em dissertação de mestrado recentemente defendida,
Foram processos de convergência que, mais do que trazer algo novo,
potencializaram ações existentes, ampliando redes, contatos e sua proposta
política. Ultrapassaram as questões técnicas, que também são construções
sociais, para processos de intencionalidade política no sentido de se formar
um movimento social agroecológico (2016, p. 56)
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Embora a proposta de constituição da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) tenha sido explicitada
durante o ENA, “a criação da ANA não aparece no documento final” (BENSADON, 2016, p. 64).
246
Nesta ocasião, já tendo assumido a identidade “FASE Solidariedade e Educação”. Diversas ONGs
reformularam sua denominação, a exemplo da FASE e também da AS-PTA que inicialmente denominada
“Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa”, hoje denomina-se “AS-PTA Agricultura Familiar
e Agroecologia”. Estas mudanças refletem o amadurecimento da atuação dessas (e outras) organizações que
nascem “a serviço de” (ver LANDIM, 1993) e ao longo do tempo vão marcando uma identidade própria.
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Naquele contexto, pairava no ar a percepção de que tal crescente dinamismo, ao passo
em que requisitava uma articulação em nível nacional, indicava também, um nível de
amadurecimento suficiente para a criação de uma entidade nacional que viesse aglutinar e
fazer avançar os esforços em nível local e/ou regional. Cabe aqui lembrar que a ideia de
criação de uma entidade em nível nacional havia sido ventilada no III EBAA, não obtendo à
época, consenso suficiente para sua efetivação.
Após um longo processo de preparação, o ENA aconteceu entre os dias 30 de julho e
02 de agosto de 2002, já no “calor” da campanha presidencial que elegeu, pela primeira vez,
Luiz Inácio Lula da Silva. O evento reuniu cerca de 1.000 pessoas (mil pessoas)247,
previamente inscritas. A participação não era aberta ao público, ela estava condicionava à
vinculação do participante “[...] com experiências concretas de promoção da agroecologia nos
mais diversos ramos de atividade, da produção ao consumo, passando pela transformação,
comercialização, formação, pesquisa, extensão e crédito” (ENA 2002a, p.01). Isto porque,
segundo palavras do Núcleo Executivo do ENA248:
O ENA foi pensado de forma que suas dinâmicas estejam voltadas para a
expressão e a valorização da grande diversidade de experiências concretas de
promoção da agroecologia que estarão representadas no evento. Trata-se de
estimular o conhecimento mútuo, a cooperação e a articulação entre elas e
também, de extrair dessas experiências, métodos e conceitos que
fundamentem propostas de políticas públicas favorecedoras de sua
consolidação e de sua generalização (ENA, 2002b, p.01)

Objetivando “[...] formular um projeto de desenvolvimento agrícola sustentável
baseado na agroecologia aplicada à produção familiar e agroextrativista e definir quais as
formas de assegurar a implantação deste projeto no país” (ENA, 2002a, 01), a programação
do evento contou com alguns painéis, mas reservou a maior parte do tempo para os debates
em Grupos de Trabalho Temáticos. Para tanto, foi previamente elaborado um Caderno de
Textos, “[...] destinado a apoiar a preparação dos debates nos grupos temáticos” (ENA,
2002b, p.01) constituído por 13 (treze) temas249.
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Mais precisamente “1.100 cidadãos, produtores e produtoras familiares, membros e representantes de
entidades sindicais, associações e movimentos sociais (agricultores, criadores, pescadores, extrativistas,
quilombolas e indígenas), profissionais de organizações governamentais e não governamentais (pesquisadores,
extensionistas, professores) e estudantes” (Carta Política in: ENA,2003, p.195).
248
O Núcleo Executivo do ENA foi composto pelas seguintes entidades: AS-PTA, CTA-ZM e FASE.
249
Os temas foram: manejo de recursos hídricos; assentamentos e outras formas de apropriação da terra e
agroecologia; manejo da agrobiodiversidade, direitos dos agricultores e propriedade intelectual; transformação e
comercialização de produtos agroecológicos; certificação de produtos agroecológicos; financiamento da
transição para a agroecologia; educação e formação em Agroecologia; sistemas agroflorestais e agroextrativistas;
estratégias de desenvolvimento local com enfoque agroecológico; produção e difusão do conhecimento em
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Uma “Feira de Saberes & Sabores”, com produtos (alimentícios, artesanais e culturais)
das diversas regiões do país garantiu a interação com o público que naqueles dias, frequentou
o campus da UERJ, colaborando com o objetivo de dar visibilidade à produção da agricultura
familiar e à Agroecologia.
A escolha do momento político (proximidade das eleições presidenciais) para
realização do ENA, não foi ocasional. Pretendia-se, ao final do evento, como estratégia de
pressão e busca de comprometimento político, entregar as propostas construídas aos
candidatos250 e solicitar de cada um deles, um posicionamento público. Apenas a candidatura
do Partido dos Trabalhadores (PT) se fez presente, e o fez através de um representante, José
Graziano da Silva que, mais do que expressar apoio (ou restrição) às propostas elaboradas,
expôs elementos do Programa de Governo do PT, reafirmando a proximidade histórica entre o
partido e os movimentos sociais do campo.251
A estratégia mencionada acima expressa a clara intenção do nascente movimento
agroecológico brasileiro em ocupar espaço no cenário político nacional, de forma ativa e
propositiva. O contexto de redemocratização favorecia a aposta e a abrangência da articulação
construída (envolvendo agricultores/as e profissionais de diversas áreas, instituições e
entidades representativas; movimentos sociais e sindicais etc.) encorajava a investida.
No entanto, se por um lado, a abrangência da articulação pudesse sugerir maior força
política, trazia de imediato o velho e eterno desafio da construção da “unidade na
diversidade”, ou seja, da construção de consensos em meio à diversidade de visões e
perspectivas. Como estratégia para o enfrentamento deste desafio, “[...] o ENA foi concebido
de forma a colocar as experiências concretas no centro dos debates” (PETERSEN e
ALMEIDA, 2006, p.46), opção política e pedagógica proposta e assumida por sua Comissão
Organizadora.
O texto acima referenciado, escrito já em 2006, por dois coordenadores da AS-PTA,
Paulo Petersen e Sílvio Gomes de Almeida destinado a refletir acerca da trajetória e dos
desafios do movimento agroecológico brasileiro apresenta uma análise a respeito desta opção
política e pedagógica:

agroecologia; a questão de gênero no desenvolvimento agroecológico; plantas medicinais; e sistemas de
produção animal (ENA, 2002b)
250
Concorreram as eleições presidenciais de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, José Serra, Ciro Gomes e Antony
Garotinho.
251
Informação prestada durante entrevista realizada com uma integrante da comissão organizadora do ENA
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Ancorando os debates nas experiências em curso, o ENA permitiu que
lideranças dos diferentes movimentos populares pudessem interagir entre si
com relativa autonomia em relação às aderências político-ideológicas que
informam suas formas específicas de luta. Com esse método, não se
pretendia ocultar as diferenças de enfoque existentes entre os movimentos,
mas permitir que elas pudessem conviver num espaço democrático de
construção de referências e identidades comuns (PETERSEN e ALMEIDA,
2006, p.46).

Em outras palavras, a aposta política e pedagógica para a construção da “unidade na
diversidade” foi tomar a realidade vivida, a experiência concreta e cotidiana como ponto de
partida da construção de “consensos”, mesmo que provisórios. Uma aposta bastante próxima
daquilo que metodologicamente está proposto pela Educação Popular.
Na verdade, a postura pedagógica que toma a realidade vivida como ponto de partida
do processo de produção de conhecimento e que se realiza através da pesquisa e do diálogo
entre saberes já vinha sendo assumida por diversas entidades da Rede PTA e de outras redes
que a esta altura, já se constituíam em várias regiões do país. Ela se refletira inicialmente,
como vimos no capítulo 4 deste trabalho, através da adoção de metodologias participativas de
diagnóstico e planejamento e nos intercâmbios entre agricultores-experimentadores.
O que buscamos evidenciar neste momento é que a adoção deste mesmo princípio
pedagógico no processo de organização do ENA favoreceu o diálogo entre diferentes pontos
de vista, permitindo a construção de referências e identidades comuns em meio a significativa
diversidade.
Outra interessante questão, correlata a esta, e também apontada por Petersen e
Almeida diz respeito ao processo de escolha dos participantes do ENA. Em geral, a
participação em eventos de natureza nacional fica a cargo da direção das entidades ou então,
de algum processo consultivo no qual são escolhidos aqueles que irão “representar” os
coletivos. No caso do ENA,
Como o processo de mobilização dos agricultores-experimentadores para a
participação no ENA se fez a partir das redes locais/regionais e não mediante
processos de convocação conduzidos pelas direções nacionais ou estaduais
das organizações e movimentos aos quais eles estavam vinculados, as
lideranças políticas dos agricultores tiveram a oportunidade de visualizar a
rica diversidade da experimentação promovida por suas próprias “bases”
(Ibidem)

Ao lançar luzes sobre o local, o vivido e o experimentado e alçá-lo ao plano nacional,
o ENA cumprira um importante papel de trazer a problemática local e as experiências
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cotidianas de enfrentamento e de construção de alternativas, ao conhecimento das próprias
lideranças nacionais, muitas vezes, distantes das mesmas. Ao fazer isso, em um ambiente
plural, mostrava também a força política de um processo que vinha sendo construído,
cotidianamente, por agricultores e profissionais, integrados em torno da construção da
Agroecologia, na busca por um modelo alternativo de desenvolvimento rural para o Brasil.
O grande desafio daquele momento era então, manter e dar dinamismo a esta
articulação tão plural. Esse foi o contexto inspirador da criação da Articulação Nacional de
Agroecologia (ANA), o que aconteceu de forma associada ao fortalecimento das redes
regionais e estaduais já existentes.
O texto, já citado, de Petersen e Almeida, escrito 4 anos após o ENA constata que
O que se pode perceber no curto período pós ENA é o fortalecimento dessas
“redes intermediárias” em todas as regiões e em vários estados. Multiplicamse os eventos de intercâmbio e mobilização entre redes locais tais como as
feiras de sementes, as “feiras de saberes e sabores”, os intercâmbios entre
grupos de agricultores-experimentadores e os eventos para troca de
experiências no plano metodológico. A intensificação dessas dinâmicas
interativas possibilita, a um só tempo, o revigoramento das próprias redes
locais e o fortalecimento das redes mediadoras, entre as quais: a Rede
Ecovida de Agroecologia, a Articulação no Semi-árido (ASA Brasil) e as
ASAs estaduais, a Articulação Mineira de Agroecologia, a Jornada
Paranaense de Agroecologia, a Rede Cerrado, a Rede Maranhense de
Agroecologia, Polos Sindicais, as Feiras Nacionais e Regionais de Sementes
etc. (PETERSEN e ALMEIDA, 2006, p.47).

Um movimento havia se fortalecido, a partir daqueles já existentes e da interação entre
eles. Neste contexto, a articulação despontava como ideia-força central para sua
dinamização. Observe-se que a ANA não se define como uma associação nacional de
Agroecologia e sim, como uma articulação nacional de Agroecologia. Ou seja, não se trata
de uma nova institucionalidade para aquele coletivo e sim, de uma estratégia de articulação.
Para que seja possível visualizar a amplitude e a diversidade de organizações que
compõem a ANA, passamos a nominar as 34 (trinta e quatro) redes e movimentos que
segundo site252 da articulação fazem parte hoje, da ANA. São eles/as: Associação Brasileira
de Agroecologia (ABA), Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA Brasil), Articulação dos
Povos e Organizações Indígenas do NE, MG e ES (Apoinme), Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco), Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Coletivo Nacional de
Agricultura Urbana, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Coordenação Nacional das
252

Fonte: www.agroecologia.org.br Acesso em 18/04/2017
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Comunidades Quilombolas (Conaq), Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais,
Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), Federação dos Estudantes de Agronomia
do Brasil (Feab), Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura
Familiar (Fetraf), Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
(FBSSAN), Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), Marcha Mundial das Mulheres,
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), Rede de Grupos de Agroecologia
do Brasil (REGA), União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária (UNICAFES), União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil
(UNEFAB). Até aqui, todos/as com atuação a nível nacional, reunindo um número
inestimável de unidades organizativas. Além dessas organizações, há ainda as redes estaduais
e regionais associadas à ANA, dentre as quais destacamos: Articulação de Agroecologia do
Rio de Janeiro (AARJ), Articulação Paulista de Agroecologia (APA), Fórum Cearense pela
Vida no Semiárido, Grupo de Intercâmbio em Agroecologia (Gias), Rede Terra sem Males,
Rede ANA Amazônia, Rede Juçara, Rede Maniva de Agroecologia (REMA), Movimento da
Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE), Movimento de Mulheres Camponesas
(MMC), Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), Rede
Cerrado, Rede de Mulheres Empreendedoras Rurais da Amazônia (RMERA), Rede Ecovida e
Rede Sergipana de Agroecologia (RESEA).
O funcionamento básico da ANA foi abordado no capítulo 3 do presente trabalho,
cabendo agora um aprofundamento no que tange a sua estratégia de atuação. Segundo site da
ANA, são três as principais frentes de atuação:
A primeira delas consiste em articular iniciativas realizadas pelas
organizações que fazem parte da ANA em seus programas de
desenvolvimento local/territorial, promovendo o intercâmbio entre elas e
fomentando a reflexão coletiva sobre as lições delas extraídas. Dessas
lições, são retirados subsídios para a segunda frente de ação: o trabalho de
incidência sobre as políticas públicas. Através da prática da troca de
experiências e de debates, são identificados gargalos e desafios para o
desenvolvimento da agroecologia e elaboradas propostas para a criação e o
aprimoramento de políticas públicas que promovam o aumento de escala da
agroecologia nos territórios. Esse esforço tem fortalecido a ANA como ator
político representante do campo agroecológico, legitimado para propor e
negociar o aprimoramento de políticas junto ao governo. A terceira frente de
ação da ANA se refere à comunicação com a sociedade, que busca dar
visibilidade à realidade da agricultura familiar e às propostas defendidas pelo

179

campo agroecológico e, assim, estimular uma atitude proativa em defesa
dessas propostas (grifos nossos).253

Os grifos provocados no texto apresentado pela ANA pretendem evidenciar dois
elementos importantes para nossas reflexões. Um deles diz respeito à identidade assumida
pela ANA enquanto um “espaço de articulação e convergência”, cuja atuação se caracteriza
por expressões do tipo “articular iniciativas”, promover “intercâmbios”, “troca de
experiências”, “debates”, “reflexão coletiva”, “comunicação com a sociedade” etc. O outro
refere-se à “incidência em políticas públicas” como objetivo político estratégico da ANA.
A articulação é apontada por Maria da Glória Gohn como característica central dos
movimentos sociais contemporâneos. Em texto produzido para a 33ª Reunião Anual da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), realizada em
outubro de 2010, a autora afirma que, “[...] na atualidade, os principais movimentos sociais
atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou
transnacionais”254 (2011, p.335,336).
Em livro escrito em 1997, a autora já demonstrava como
Na última década, os movimentos locais que trabalham com a demanda de
serviços coletivos territorializados, e que não se articularam a redes
nacionais ou regionais, enfraqueceram-se; ao contrário, os movimentos
locais que trabalharam com demandas globais como as reivindicações
culturais dos indígenas, as ecológicas, pela paz, direitos humanos etc. se
fortaleceram255 (2000, p.239).

Para a pesquisadora, referência nos estudos sobre movimentos sociais, a participação
social gera aprendizagens e saberes que se expressam, na contemporaneidade, em diversas
“[...] redes de articulações que os movimentos estabelecem na prática cotidiana” (GOHN,
2011, p.334). Assim sendo, ela discorre acerca de suas características, dentre as quais
destacamos: a criação de identidade e do sentimento de pertencimento social; a recriação
cotidiana da experiência, a partir das adversidades das situações que enfrentam; e a
253

Fonte: www.agroecologia.org.br, texto atualizado em 13/11/2015. Acesso em 18/04/2017.
Ainda segundo a autora, neste processo utilizam-se dos “[...] novos meios de comunicação e informação,
como a internet. Por isso, exercitam o que Habermas denomina de agir comunicativo. A criação e o
desenvolvimento de novos saberes, na atualidade, são também produto dessa comunicabilidade” (GOHN, 2011,
p.336).
255
Em relação ao rural, a autora chama a atenção para um aspecto que considera importante registrar que é “[...]
a ampliação das fronteiras dos movimentos rurais, articulando-se com os movimentos urbanos. Muitas vezes, a
questão central é rural, mas a forma de manifestação dos movimentos ocorre no meio urbano” (GOHN, 2011,
p.338)
254
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canalização e potencialização de energias sociais, antes dispersas, em torno do que a autora
chama de “fazeres propositivos”.
Os significados desta nova forma de organização, da qual resulta, segundo expressão
usada por Rauber, em “um plural-articulado” (2003, p.58) têm incitado novas reflexões. Se,
por um lado, conforme argumenta Gohn, a articulação potencializa as ações do coletivo, a
decorrente ampliação de sua escala de atuação apresenta novos desafios.
No caso do movimento agroecológico brasileiro (embora não apenas dele), tais
desafios são ainda mais relevantes, quando associados ao segundo elemento que destacamos
nas frentes de atuação da ANA: a “incidência sobre as políticas públicas”.
A perspectiva de interferência sobre o Estado Brasileiro se fez presente desde os
primórdios (considerados no presente trabalho como “espaços de germinação”) do movimento
agroecológico brasileiro. Basta lembrar que, ainda na década de 1950, a CNBB realizou, em
Campina Grande (PB), o I Encontro dos Bispos do Nordeste, momento em que buscava
pressionar publicamente o então Presidente da República, Juscelino Kubitschek. Já na década
de 1980, durante o II EBAA, os secretários estaduais foram convidados a se posicionarem
publicamente a respeito do uso indiscriminado de agrotóxicos. E, conforme vimos neste
capítulo, a mesma postura esteve presente no ENA, evento que assumiu como um de seus
objetivos apresentar propostas aos candidatos à presidência da República, a fim de obter o
posicionamento público dos mesmos.
Percebendo-se como porta-voz de interesses públicos, os diferentes movimentos que
foram se integrando em torno do que hoje conhecemos por movimento agroecológico
brasileiro, expressaram, desde o início, a intencionalidade de pressionar e influenciar o Estado
a assumir o seu papel de gestor do interesse público. Fosse em um contexto no qual só
houvesse espaço para “reivindicações”, fosse em outros, nos quais se vislumbrava (pelo
menos, teoricamente) a possibilidade de “proposições” e “parcerias”.
A partir da chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo federal, em 2003,
tornou-se crescente a incidência do movimento agroecológico na disputa por políticas
públicas256 para o setor, o que se refletiu em expressiva ampliação de sua escala de atuação.

256

Como exemplo de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e/ou da agroecologia,
implementadas durante os governos do PT (2003-2016), temos: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que incorpora a orientação – definida em Lei – de que 30%
dos produtos sejam oriundos da agricultura familiar; as Feiras Agroecológicas; o Programa 1 Milhão de
Cisternas (P1MC); o Programa Uma Terra e duas Águas (P1+2) e diversas outras políticas que compõem o
Programa Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO)
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As questões decorrentes da ampliação da escala de atuação apresentam-se também às
reflexões sobre a Educação Popular, de onde podemos buscar referências. Em meados da
década de 1990, a temática é objeto de reflexões no livro “O Pêndulo das Ideologias: a
Educação Popular e o Desafio da Pós-modernidade”. Nele, Gonzalo de la Maza, à época,
diretor de Educación y Comunicaciones (ECO) do Chile e Presidente da Coordenação
Nacional de ONGs desse país aponta que “[...] quando trabalhávamos sob condições das
ditaduras militares, fomos obrigados à autonomia, pois os espaços sociais e políticos nos eram
vedados. Agora é imperativo inserir-se no contexto mais amplo, sem perder a bússola” (1994,
p.10). O autor lembra que já há algum tempo, “[...] argumenta-se que a eficácia da prática
educativa deve visar à superação dos grandes problemas das maiorias e, portanto, que é
necessário passar das pequenas experiências aos programas massivos, ou seja, do micro ao
macro” (Ibidem, p.12).
Sua proposição para “não perder a bússola” apresenta-se no sentido de que o micro
não seja abandonado pelo macro e que a ação seja “[...] mantida em níveis diferentes, só que
com maior articulação entre si” (Ibidem, p.13). Afirma categoricamente o autor: “O
importante é que a sistematização do que foi realizado permita formular melhores propostas
visando a um alcance de massa” (Ibidem, 1994, p.14). Em síntese, sugere que os desafios
decorrentes da ampliação da escala de atuação sejam pedagogicamente enfrentados por
estratégias de articulação que visem, não a homogeneização das ações e sim, o seu
amadurecimento. É neste sentido que ganha centralidade a sistematização das experiências,
das vivências e dos aprendizados locais como estratégia de fomento à reflexão crítica a partir
da diversidade de situações enfrentadas pelo conjunto dos envolvidos.
Ao analisar as estratégias de ação da ANA, Bensadon revela que:
A ênfase na sistematização de experiências procurou atingir objetivos como
o auto-reconhecimento das práticas para dentro do próprio movimento
agroecológico; deu visibilidade a essas experiências para a sociedade, de
forma a acreditar e comprovar a possibilidade de outro modo de produção,
consumo e relação com a natureza, que valoriza as pessoas no campo e o
mundo rural nas suas diversidades, e também para o Estado, para o qual
emanou a expectativa de assegurar e ampliar os direitos sociais com políticas
públicas, para expansão e massificação destas mesmas práticas (2016,
p.121).

A articulação permanente e a reflexão (auto) crítica das ações, a partir da recorrente
sistematização da prática são estratégias assumidas pelo movimento agroecológico brasileiro
e dinamizadas através da ANA. Elas já estavam presentes, em uma escala menor e mais
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homogênea, na Rede PTA e em outras redes que foram se formando ao longo do tempo e
permanecem como prática central no cenário atual.
A narrativa que apresentamos do processo de expansão do movimento agroecológico
brasileiro revela como foi se intensificando o diálogo cada vez mais plural entre diversos
segmentos sociais que foram progressivamente se articulando em torno de um projeto de
desenvolvimento nacional – e porque não dizer, de um projeto de sociedade.
Um diálogo no qual a realidade vivida ocupou lugar preponderante, na medida em
que, através de um permanente processo de reflexão acerca desta realidade, permitiu a
confrontação (produtiva) entre diferentes pontos de vista e leituras de mundo.
O papel articulador desempenhado pelo movimento sindical ao pautar a busca por um
projeto de nação é fruto de um processo intenso de reflexão que quebrou paradigmas e
ampliou o diálogo, conforme representado pelo debate entre Regina Novaes e Paulo de Tarso
ou pelas parcerias estabelecidas na organização do 1° “Grito da Terra”, apenas para citar
alguns marcos.
A iniciativa do ENA em colocar em diálogo as experiências concretas de construção
da Agroecologia trouxe um elemento novo ao debate – os sujeitos construtores das
alternativas a partir do local e do cotidiano de suas ações. O sujeito e a situação vivenciada
ganharam primazia e foram elementos determinantes para a consecução do diálogo entre
diferentes e para a construção de uma “unidade na diversidade”.
Todos esses elementos, de natureza político-pedagógica, têm inspiração nos preceitos
da Educação Popular, uma concepção de educação que tem a realidade vivida como ponto de
partida e ponto de chegada de suas ações, e que assume o diálogo com a realidade e com o
outro como processo de sua realização. Um diálogo que incorpora uma perspectiva reflexiva,
especialmente aquela que reflexiona sobre a própria prática vivida, buscando “trazer à luz”,
acertos e fracassos, possibilidade e limitações, num processo permanente de construção e
reconstrução.
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A Educação que constrói a Agroecologia no Brasil é uma prática social que agrega, ao
longo da História, crescente diversidade de segmentos sociais. Parte das dinâmicas do rural,
mas a elas não se restringe. Alimenta-se por processos de resistência (é estruturalmente
contra-hegemônica) em busca de alternativas para diversas questões que se apresentam ao
desenvolvimento brasileiro. Constitui-se como uma prática de luta política em defesa e de
afirmação dos setores populares da sociedade, na busca por melhor qualidade de vida para
todos, combatendo a exploração intensiva dos recursos humanos e naturais pelo capital.
As raízes desta prática social remontam a um tempo no qual educação e problemas
sociais se entrelaçam na perspectiva de construção de uma nação livre do colonialismo,
democrática e humanística. Diante da ruptura democrática provocada pelo Golpe Militar de
1964, tal prática persiste e se estrutura em torno de espaços e dinâmicas de resistência, nos
quais uma concepção de educação como prática social transformadora se constitui como
práxis. Com a retomada do processo de democratização, as diversas iniciativas que compõem
esta prática ganham vitalidade, galgam visibilidade social, estruturam-se e passam a ocupar
espaço nas políticas públicas, especialmente com a chegada do Partido dos Trabalhadores
(PT) ao governo federal, no ano de 2003.
Nesta trajetória que, na verdade, constitui-se por inúmeras trajetórias, um novo
movimento social vai se instituindo e é hoje identificado como movimento agroecológico
brasileiro. O estudo de seus “rastros” revela a constituição de um vínculo orgânico entre
Agroecologia e Educação Popular; um vínculo que na medida em que se constitui, reconstrói
e ressignifica os elementos que o instituem. Ou seja, dialeticamente, ressignificam-se ao
mesmo tempo, a Agroecologia e a Educação Popular.
Conforme é possível constatar através deste estudo, o movimento agroecológico
brasileiro foi sendo construído a partir e através de uma dinâmica de integração de saberes,
mediada pelos desafios presentes no cotidiano do quefazer produtivo de milhares de famílias
de agricultores espalhadas pelas diversas regiões deste Brasil continental. De forte dinamismo
social, o cenário no qual se constitui tal construção encontra-se em permanente processo de
criação e recriação.
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Não foi nosso objetivo, neste trabalho, identificar todos os “atores e atrizes” que dela
participaram e participam, tampouco analisar a complexidade das relações que ali se
estabelecem, seus movimentos e tendências. Também não nos dedicamos a analisar o “texto”
que se passa neste cenário em seu conteúdo, proposições e realizações. No entanto, um pouco
de cada um desses elementos (os sujeitos, as dinâmicas e o conteúdo) foram aqui evocados na
medida em que nos permitiram analisar a “inspiração” que deu e ainda dá vida a este
“espetáculo”. Por isso, nosso foco de observação e análise centrou-se na dimensão políticopedagógica desta construção social. Assumimos como hipótese que tal “inspiração” provinha
da concepção de Educação Popular e procuramos, a partir de uma descrição densa do percurso
histórico de constituição do movimento agroecológico brasileiro, evidenciar e refletir acerca
das “tramas” que foram instituindo este vínculo.
De imediato foi possível perceber que se tratava de um percurso repleto de desafios e
contradições que se tornaram motivadoras de construções, desconstruções e reconstruções.
Um processo no qual a realidade vivida, o “pé no chão”, a perspectiva do “sujeito e suas
circunstâncias”, desempenharam papel de força instituinte de um novo movimento social. Um
processo no qual a reflexão da prática se tornou práxis, orientando diversos “ajustes” em sua
trajetória.
Conforme revelado por este estudo, o movimento agroecológico brasileiro vai se
constituindo a partir e através da busca por alternativas de resistência. São sujeitos dessa
busca tanto as famílias de agricultores e agricultoras que vivenciam os desafios da produção
agrícola no seu cotidiano, quanto aqueles e aquelas que os tomam para si, a partir de um
posicionamento ideológico e através de um ponto de vista teórico, como é o caso dos
profissionais e estudantes de diversas áreas do conhecimento.
A busca por alternativas aproxima estes dois universos numa perspectiva de múltiplas
resistências. Resistência à expulsão e à perda da terra, mas também à invisibilização da
agricultura familiar enquanto agente de desenvolvimento social e econômico. Resistência à
modernização da agricultura, mas também à “criminalização” do tecnológico. Resistência ao
difusionismo, mas também à “canonização do saber popular”.
A cada resistência, uma afirmação. Da resistência na terra, emerge a afirmação do
potencial produtivo da agricultura familiar. Da resistência ao modelo tecnológico
agroquímico, emerge uma nova matriz tecnológica de base agroecológica. Da crítica à
imposição de verdades científicas ou populares, a troca de saberes. E, por fim, da
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invisibilização sócio-histórica do rural, a afirmação política do potencial econômico, social,
ambiental e humano de um desenvolvimento fundamentado na agricultura familiar.
Ao contrário do que possa deixar transparecer as denominações e designações, não
foram as questões ecológicas aquelas que primeiro deram origem ao movimento
agroecológico brasileiro. Foi a resistência cotidiana na terra, associada à busca por
alternativas adequadas aos sistemas de produção de base familiar, que conduziu ao enfoque
ecológico. Este enfoque (ecológico e ambiental) é, portanto, decorrente e não propulsor desta
busca. O que impulsionou (e permanece impulsionando) a construção deste movimento foram
(e são) as questões do cotidiano, as lutas pela resistência (produtiva) na terra; enfim, a “arte de
pensar por alternativas” (Cf. capítulo 4). Questões cotidianas, tratadas de forma coletiva,
como problema social e não individual, ou seja, questões cotidianas tratadas como problema
político.
É interessante observar, por exemplo, como uma agricultura rotulada “de subsistência”
– conceito vinculado à ideia de “atraso” e à expectativa de sua “superação” – passa a ser
considerada, no início do Século XXI, elemento central para a segurança e soberania
alimentar, nutricional e ambiental de todo um país. Isso não se deu “da noite para o dia” ou
sem contradições, conforme procuramos evidenciar ao longo do presente trabalho. Ele é
resultado de um complexo processo de afirmação política e cultural daquilo que poderíamos
chamar da “cultura da agricultura familiar”.
Contribuições da Educação Popular para este processo histórico de afirmação política
e cultural são evidenciadas na presente pesquisa. Não apenas pelos sujeitos sociais envolvidos
na construção do movimento agroecológico brasileiro, mas sobretudo por sua dimensão
político-pedagógica.
Embora as preocupações ambientais e o potencial econômico da agricultura familiar
não estivessem evidentes no “projeto de desenvolvimento da Educação Popular” (Cf. capítulo
1), é possível identificar nele uma aproximação política com aquilo que institui o movimento
agroecológico brasileiro, na medida em que este também:
- Destina-se à construção de um projeto de desenvolvimento a partir do local, porém
de caráter nacional;
- Desafia-se ao exercício da construção democrática, enquanto prática interna ao
movimento, e também enquanto exercício político vivenciado na interação com o Estado via
canais e instrumentos de democracia direta; e
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- Alimenta-se por uma perspectiva humanística, na medida em que assume o sujeito
como elemento central de sua construção. Sujeito este, compreendido em suas relações com
um mundo que se apresenta de forma cada vez mais evidente, em suas múltiplas dimensões –
social, política, econômica e ambiental.
Ideias-força como autenticidade, cultura popular, saber popular, democracia,
nacionalismo, humanismo, organicidade, dentre outras que inspiraram a formulação freireana,
ainda na década de 1950, e que persistem na “episteme” da Educação Popular parecem “fazer
a ponte” entre projetos de desenvolvimento necessariamente diferentes (tendo em vista as
distâncias temporais que os separam), mas de inspirações bastante semelhantes. Inspirações
que se plasmam em torno de uma proposta pedagógica que, como vimos, toma a realidade, o
vivido e o local como ponto de partida e ponto de chegada do processo educativo; que faz da
práxis um exercício reflexivo de reinvenção criativa e que apoia o processo de construção do
conhecimento mais em processos vivenciais do que “nocionais” (Cf. capítulo 1).
Conforme mencionamos anteriormente, a constituição do movimento agroecológico
brasileiro se faz mediada pelos desafios presentes no cotidiano do quefazer produtivo de
milhares de famílias de agricultores. Em última instância, isso significa dizer que são questões
relativas à Natureza (e ao trabalho sobre ela) que ocupam o espaço da mediação, que pautam
os processos de construção do conhecimento e em torno das quais se estabelecem as relações.
Tendo, portanto, a Natureza como espaço de mediação, o processo de constituição do
movimento agroecológico brasileiro revela aspectos e potencialidades da Educação Popular
que ainda não tinham se expressado de forma tão evidente e que foram destacados neste
estudo. Um deles decorre da perspectiva ambiental e do enfoque holístico que agregam uma
dimensão ainda mais universal aos conceitos de inacabamento e incompletude, ampliando e
qualificando o próprio conceito de Humanismo (Cf. capítulo 4).
Outro aspecto refere-se à emergência do potencial criativo do saber popular, que no
enfrentamento cotidiano dos desafios de seu quefazer produtivo, produz inovações de forma
autêntica. Se em um primeiro momento, este saber tendeu a ser “canonizado”, considerado
como “fonte” de onde “jorrariam” as alternativas produtivas, logo decorreu da práxis reflexiva
a percepção de que a potência do saber popular não estava tanto nas respostas em si, mas sim
no “fazer criativo”, ou seja, na capacidade de interrogar-se diante dos desafios e, de forma
dialogada, construir soluções. Emerge daí a perspectiva de “troca de saberes” que passa a
orientar processos de construção do conhecimento agroecológico e que expressa de forma
genuína o conceito de dialogação proposto por Freire (Cf. capítulo 1). Diversos métodos
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participativos passam a ser desenvolvidos e/ou adaptados no sentido de favorecer a
consecução desta “troca de saberes”, o que traz inovações metodológicas à Educação Popular.
Um desses métodos, mencionado neste trabalho, é o DRP; no entanto, muitos outros existem
e são utilizados no contexto do movimento agroecológico brasileiro. Analisá-los sob o ponto
de vista da Educação Popular, como tivemos a oportunidade de fazer durante pesquisa de
mestrado (aqui também mencionada), pode trazer reflexões inovadoras.
O terceiro e último elemento a destacar neste momento, refere-se à ressignificação que
o processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro trouxe ao conceito de
coletivização, tomado inicialmente como condição sine qua non para a construção de uma
sociedade mais justa e humana. Os percalços do caminho, igualmente reflexionados pela
práxis e desvelados pelo diálogo, foram construindo a necessidade de se avançar em direção a
sua ressignificação. E, consequentemente, criando possibilidades para o surgimento de uma
nova perspectiva de relação indivíduo-coletivo, pela qual se afirma o lugar da pessoalidade e
da criatividade humanas. Conforme visto no capítulo 4, esta ressignificação provoca reflexos
significativos na constituição, tanto dos processos de produção de conhecimento, quanto das
novas formas de organização da produção.
Diante do exposto e refletido até o momento, podemos afirmar a existência de um
vínculo orgânico entre Agroecologia e Educação Popular, tendo procurado esta pesquisa
revelar algumas de suas “tramas”, a partir de uma leitura político-pedagógica. Após a criação
da ANA, em 2002, momento em que se encerra a demarcação histórica aqui adotada, o
movimento agroecológico brasileiro experimenta um momento de forte ascensão, do qual
decorrem novas possibilidades e muitos desafios. Amplia-se significativamente o número de
experiências e de organizações articuladas em torno da ANA, a incidência nas políticas
públicas redesenha a relação do movimento com o Estado, o incentivo e a organização da
produção redesenham a relação com o mercado que progressivamente se abre aos produtos
agroecológicos e oriundos da agricultura familiar, dentre outros fenômenos que estão no
cotidiano atual do movimento agroecológico brasileiro.
Encerramos, portanto, nossas reflexões com algumas questões que emergem deste
cenário: os vínculos entre Agroecologia e Educação Popular persistem? Ressignificaram-se?
Há elementos novos? Questões que deixamos para um novo esforço de pesquisa, ao lado da
demanda (aqui já identificada) de realização de uma cartografia do movimento agroecológico
brasileiro que contemple a diversidade (aqui não contemplada) de sujeitos envolvidos nesta
construção histórica.
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ANEXO 01: Dados do Censo Demográfico de 1950 – IBGE

Tabela 01: População presente por sexo e situação do domicílio
Quadro
Urbano
Quadro
Suburbano
Quadro Rural
Total

Homens

Mulheres

Total

%

6.131.346

6.826.197

12.957.543

24,9

2.839.817
16.913.838
25.885.001

2.985.531
16.247.668
26.059.396

5.825.348
33.161.506
51.944.397

11,2
63,8
100,0

Fonte: IBGE

Tabela 02: Pessoas economicamente ativas presentes, de 10 anos ou mais, por sexo e ramo de
atividade
Ramos de Atividade
Homens
Mulheres
TOTAL
%
Agricultura, Pecuária e
Silvicultura
9.161.962
805.003
9.966.965
57,5
Indústrias Extrativas
455.213
30.596
485.809
2,8
Indústrias de
Transformação
1.844.613
408.378
2.252.991
13,0
Comércio de
Mercadorias
872.351
94.886
967.237
5,6
Comércio de Imóveis
103.401
12.960
116.361
0,7
Prestação de Serviços
749.166
1.009.634
1.758.800
10,1
Transportes,
Comunicações e
Armazenagem
668.841
29.388
698.229
4,0
Profissões Liberais
65.083
15.708
80.791
0,5
Atividades Sociais
202.039
243.267
445.306
2,6
Administração Pública,
Legislativo e Justiça
221.978
40.939
262.917
1,5
Defesa Nacional e
Segurança Pública
247.679
4.414
252.093
1,5
Atividades não
compreendidas etc.
38.607
9.894
48.501
0,3
17.336.000
100,0
Fonte: IBGE
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Tabela 03: Domicílios ocupados, na data dos recenseamentos gerais, segundo algumas das
principais características
Domicílios particulares, segundo a condição de ocupação
Próprio
Alugado
Outra condição e
sem declaração
de condição
Total
números
%
números
%
números
%
absolutos sobre absolutos sobre absolutos sobre
o
o
o
total
total
total
Quadro
Urbano
2.529.870 1.112.659 44,0 1.266.454 50,1
150.757
6,0
Quadro
Suburbano 1.200.498
611.998
51,0
487.352
40,6
101.148
8,4
Quadro
Rural
6.315.831 3.511.521 55,6
569.767
9,0 2.234.543 35,4
Fonte: IBGE

Tabela 04: Pessoas presentes, de 5 anos e mais, por situação do domicílio e instrução
Sabem ler e
Não sabem ler e
Total
Sabem
Não
Escrever
escrever
(números)
ler e
sabem
absolutos
escreler e
números
%
números
%
ver
(%
escreabsolutos
sobre absolutos
sobr
sobre o ver (%
o total
eo
Total) sobre o
total
Total)
Quadro
Urbano 8.290.306
44,6
3.044.110
12,2 11.334.416
73,1
26,9
Quadro
Suburb
ano
2.742.372
14,8
2.176.903
8,7 4.919.275
55,7
44,3
Quadro
Rural
7.556.044
40,6
19.763.782 79,1 27.319.826
27,7
72,3
Total
18.588.722
24.984.795
Fonte: IBGE
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ANEXO 02: Dados do Censo Agrícola de 1956 – IBGE

Tabela 01: Produção das principais culturas temporárias dos estabelecimentos, no ano de 1949
Produto
unidade
Própria do
Particular do
TOTAL
%produção
estabelecimento
pessoal residente
pessoal residente
Abacaxi
Agave
Aipim
Batata
doce
Milho
Mandioca
Fava
Feijão

cento
Ton
Ton

504.671
786.193
3.499.443

27.852
1.784
218.105

532.523
787.977
3.717.548

5,2
0,2
5,9

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

594.944
5.869.045
6.260.315
10.812
1.034.403

55.845
791.635
1.059.384
4.956
205.672

650.789
6.660.680
7.319.699
15.768
1.240.075

8,6
11,9
14,5
31,4
16,6

Fonte: IBGE

Tabela 02: Estabelecimentos e área dos estabelecimentos por grupos de área
Estabelecimentos
Área
Grupos de
áreas (em
hectares)
0 -10
10 – 100
100 - 1.000
1.000 10.000
10.000 e mais
sem
declaração
TOTAL
Fonte: IBGE

números
absolutos

% sobre
o total

710.934
1.052.557

34,4
51,0

268.159

13,0

31.017
1.611

1,5
0,1

364
2.064.642

% sobre
o total

98,4

1,6

números
absolutos

% sobre
o total

3.025.372
35.562.747

1,3
15,3

75.520.717

32,5

49,1

73.093.482
45.008.788

31,5
19,4

50,9

232.211.106

% sobre
o total
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Tabela 03: Área dos estabelecimentos distribuída pela utilização
Área Ocupada (hectares)
Utilização das terras
números absolutos
% sobre o
% sobre o
total
total
Lavouras Permanentes
Lavouras Temporárias
Pastagens Artificiais
Matas Reflorestadas

4.402.426
14.692.631
14.973.060
1.128.994

2,0
6,8
6,9
0,5

Pastagens Naturais
Matas Naturais
Terras Incultas
TOTAL

92.659.983
54.870.087
34.310.721
217.037.902

42,7
25,3
15,8
100,0

16,2
83,8
100,0

Fonte: IBGE

Tabela 04: Emprego de força nos trabalhos agrários dos estabelecimentos
Tipo de força
N° de Estabelecimentos

Anima
Mecânica
Animal e mecânica
Sem emprego de força
TOTAL
Fonte: IBGE

números absolutos

% sobre o total

554.441
593
5.484
1.504.124
2.064.642

26,9
0,0
0,3
72,9
100

