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A série Cadernos Itesp apresenta os principais elementos que 
constituem a política agrária paulista. Inclui volumes que tratam da solu- 
ção de conflitos agrários, das políticas de regularização fundiária e de 
obtençüo de terraspara assentamento e das políticas de desenvolvimento 
das comunidades com quem o Itesp atua: assentados e comunidades tra- 
dicionais quilombolas. 

úinçada em 1998, a primeira edição esgotou-se rapidamente. 
tendo sido procurada por representantes das comunidades, professores e 
estudantes da academia e pelo público interessado na questão agrária 
em geral. 

Nesta segunda edição do presente livro. Cultivando Sonhos, 
procedeu-se a uma revisão de texto e atualização de informações de caráter 
institucional, com a inclusão de novos programas concebidos e imple- 
mentados pelo Itesp através da Assistência Técnica e Extensão Rural. 

O objetivo da série revigora-se: contribuir para o debate a respei- 
to da questüo agrária, bem como para tornar transparente o conteúdo 
das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Esta- 
dual. São ações que demonstram o compromisso com o resgate da cida- 
dania e com o desenvolvimento sócio-econômico das populações rurais. 
Esta nova edição reafirma esse compromisso. 

Edson Luiz Vismona 
SmtB"o da Justip e da D s f m  da C W n i a  



UM NOVO OLHAR PARA A REFORMA AGRÁRIA 

A reforma agrária, por vezes, é apreciada de forma restrita. 
Alguns a tratam como se fosse uma questãopolicial. Outros só vislumbram 
seu caráter social, mas de um ponto de vista muito limitado, assisten- 
cialista. De qualquerforma, não se pode negar que a reforma agrária é, 
hoje, um dos principais temas da agenda política nacional. 

Mais do que nunca, é preciso ir ao campo, ver com os próprios 
olhos o trabalho dos trabalhadores rurais e saborear os,frutos da terra. 
Mesmo os muito céticos reconhecerão que há algo a mais. A cada dia o 
assentado levanta cedo e vai cuidar da lavoura. Por um momento, apoia- 
se sobre a enxada e observa um pedaço de terra arado. Os céticos dirão 
que está olhando para o vazio, mas ele já está visualizando os grãos 
crescendo. 

É desse id17io que trata Cultivando Sonhos. Do árduo trabalho 
na terra. De novos desafios para os trabalhadores rurais. Produzir em 
quantidade e com qualidade. Vender a um bom preço. Pagar os juros 
bancários. Crescer enquanto produtor rural viável e autosustentado. 

Os profissionais de assistência técnica do Itesp e os assentados 
são parceiros nessa empreitada. Estão, diariamente, no campo, discutindo 
técnicas de plantio e de manejo, utilização de máquinas agrícolas, 
alternativas de produção mais rentáveis, estratégias para enfrentar um 
mercado que não é idílico. 

Estão, todos, cultivando sonhos. Estão ampliando fronteiras e 
expandindo a cidadania. e demonstrando que a reforma agrária émuito 



mais do que distribuir a terra. É propiciar aos trabalhadores rurais o 
direito ao desenvolvimento, a um projeto de vida. Éassunto que ultrapassa 
portanto, a nossa geração. 

Culti~~ando Sonhos apresenta aquele que talvez seja o principal 
instrumento lu política de assentamentos do Governo Estadual. O 
programa de assistência técnica ambiciona a construção - conjunta, 
Pi do t onhe, Da prática. Da cidadania. Nada mais digno. cimento., 

Belisdrio dos Santos Jr. 
SecreiBrio da Jusli@ e da Defesa da Cidadania 

1995&?€0 
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1973), se mostra bastante oportuna para abrir este livro, pc 
contém o principal elemento que define a Assistência Técnica e E 
Ruralpara a Reforma Agrária: a participação comunaária. 

ILL-uquu. 

7is nela 
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Do modelo convencional preconizado pela Revolução Verde - 
incompatível com a agricultura que se quer nos assentamentos rurais - à 
efetiva intervenção com a participação da comunidade e com sustentabi- 
lidade, este é o caminho que a equipe técnica do Itesp tem procurado 
percorre>: Movidos pelos sonhos cultivados pelos trabalhadores sem terra. 
expulsos e expropriados do campo, a Fundação Itesp, através da Diretoria 
Adjunta de Políticas de Desenvolvimento, vem buscando alternativas (ou 
a melhor forma) para contribuir com o desenvolvimento integral do 
assentamento. 

Apresentamos neste novo livro da Série Cadernos Itesp, 
os desafios e as questões mais proeminentes que o trabalho da Assistência 
Técnica e Extensão Rural, ao sabor da recente experiência, coloca na 
roda para debate: os novos conceitospara a agricultura, a importância 
da participação comunitária na formação da cidadania do trabalhador 
da terra, a qual$icação profissional do extensionista/educador através 
da interação educativa e o compromisso com a construção de relações 
democráticas no âmbito da Reforma Agrária. 



Aliado a essas questões que demonstram a humilde e pretendida 
contribuicão do Itesp como constnrtor de conhecimentos. a temática é 
enriquecida com as refex6es da Profa. Mana Conceição D'Incao, sobre 
as dificuldades ou impasses e os caminhos da mediação dos agentes 
estatais (nossos técnicos) responsáveis pela assessoria técnica junto às 
comunidades assentadas paulistas. 

Cultivando Sonhos representa o ponto de encontro, a inter- 
seção dos desejos desses dois atores coletivos envolvidos: de um lado, o 
Itesp, nafigura dos extensionistas "militantes", que busca materializar 
no trabalho da Assistência Técnico e Extensão Rural a capacitação, a 
autonomia e a emancipação da agricultura familiar nos assentamentos; 
de outro lado, a população assentada (ou os trabalhadores assentados), 
que per.segue, há muito tempo, tornar seu sonho uma realidade possível: 
a terra para trabalhal; a casa para moral; uma escola para osfilhos, um 
espaço para viver; um momento para falar: uma oportunidc, fecidir; 
a chance (ou a vez) para ser cidadcio. 

d e  para a 

, .  . Sonhos que se fundem na luta pela reforma agraria. Sonhos 
que valem a pena serem cultivados! 

Tânia Andrade 
Dimrora Exscutiva 
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PARTE I 

ASSENTAMENTOS E 
AGRICULTURA FAMILIAR: 

Diretrizes para uma Adequada 
Assistência Técnica e Extensão Rural 



A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes 
da Silva" - Itesp é o órgão estadual responsável pela execução da política 
agrária e fundiária no Estado de São Paulo. 
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Visando complementar as ações de Refo ição ex- 
clusiva da União, o Estado de São Paulo vem procui politica 
própria', em conformidade com o que dispõe a Constituiçao cstaauaiA, funda- 
mentada na especificidade e complexidade dos assentamentos, com sua di- 
nâmica diferenciada e particularizada por condicionantes locais e regionais, 
requerendo uma atuação muito próxima e ágil, mais pertinente à intervenção 
estadual descentralizada. 
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O estabelecimento desta política vem se aprimorando ao longo dos 
anos, desde 183, a implantação 
dos assenta ituba, em Itapeva, 
no ano de 1984, e a edição da Lei bstadual4.957 em 1985, que dispõe sobre 
os Planos Públicos de Valorização e Aproveitamento das Terras Estaduais. 

Trata-se, portanto, de uma experiência relativamente recente, se 
comparada com a história de outros órgãos oficiais de pesquisa e extensão 
n como Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), Em- 
P ssistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - e também inovadora, por se tratar 

o ver SPrie CL 
".mi. ", 

- 
i I n I0 "CONSTRUnVDO O FUiURO: pai imemtos em 
L ..-. . ....... dos"  2' ed., 2000. quc aborda detalhadame..- - esradud de 
assentamentos. scus custos e msulradm. 
' Polltiea Agdcola. Fundiana e dr R e f m a  m a .  VNio VII. Capi~la IU anigos 184 a 191 da ConstiNiqSo da 

República Federativa do Brasil 
Política Agdcola. A m a  e Fundiáda. Tintlo VI, CapiNlo üi. artipos I84 a 190da C&Ni@o H o u a l  de SHo Paulo. 

'Ver texto ''O que C o itesp" ao final do Uvm. 



de uma ação voltada especificamente para os assentamentos de trabalhadores 
rurais sem terra. 

Esta experiência tem evoluído em consonância com o crescimento 
dos movimentos sociais que lutam pela Reforma Agrária e a ampliação do 
número de projetos de assentamento, tanto em terras públicas estaduais, quanto 
nas terras desapropriadas em São Paulo pelo Instituto Nacional de Colonizrlção 
e Reforma Agrária - INCRA. Até 1986, havia apenas 16 projetos de assen- 
tamento, beneficiando 1.259 famílias. Para dar suporte técnico, o então Institu- 
to de Assuntos Fundiários - IAF dispunha de 38 técnicos em seus quadros. 
Em outubro de 1998 havia 98 projetos de assentamento implantados, com 
6.661 famílias, atendidas por 196 técnicos. Em julho de 2000, os assenta- 
mentos já são 137, com um total de 8.828 famílias. 

Importante frisar que mais da metade desses assentamentos foram 
constituídos a partir de dezembro de 1995, a maioria no Pontal do Parana- 
panema. Esse crescimento rápido e concentrado exigiu que a equipe técnica 
responsável pela Assistência Técnica e Extensão Rural fosse bastante ampliada 
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ni da metad nicos ingressou no Itesp a partir de 
1' cessária a :ão de novos técnicos para atender à 
d~~~~~~~~~ irrriiie. Assim, ., ,, ,,nstituindo um quadro técnico jovem, 
em idade e experiência na área. 

Esta jovialidade, aliada ao ineditismo das ações implementadas, deram 
a tônica deste órgão ao longo de sua existência, marcada fortemente pela 
militância e voluntarismo de seu . Tal i para a realização 
de ações efetivas e eficazes, cc atendime ações de conflito, 
discutindo de forma crítica e C O I , . ~ ~ L L V ~  as reivindicakuGa uu .novimento social. 

:ritos, a ir tuações 
91 efinições amas e 
conceitos. rassou a ser, portanto, gerador ue comecimentos e meiouologias 
er uma vez que se apresentava - e continua se apresentando -como 
o ;ão público estadual do país a implantar e administrar projetos de 
assrii~aiiiriito de forma integral. Nestas circunstâncias, a Fundação Itesp 
consolidou sua convicção de que a Reforma Agrária é um poderoso instru- 
mento de desenvolvimento econômico, político e social, em contrapartida as 
correntes que a justificam como um programa meramente assistencialista. 

É fato que a Reforma Agrária incrementa a produção primária, 
dinamiza o comércio, gera empregos diretos e indiretos, reintroduz no mercado 
significativa parcela da população antes excluída, democratiza o acesso à 
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terra e aos recursos públicos, contribui para a melhona da distribuição de 
renda, fortalece a agricultura familiar e suas formas mais sustentáveis de 
utilização dos recursos naturais. Enfim, promove o resgate da cidadania no 
mais amplo de seus sentidos. 

Tal visão está refletida na missão estabelecida para a área de 
assentamentos do Itesp: 

"Planejar, implantar e viabilizar, com participação e sustenta- 
bilidade, o desenvolvimento sócw-econômieo das comunidades atendidar." 

Esta missão permanece válida para o trabalho atual da Diretoria de 
Políticas de Desenvolvimento que engloba comunidades de assentados, qui- 
lombolas e agricultores familiares tradicionais. 

Não se concretiza uma missão sem critérios claros e definidos. Neste 
sentido, a Política Estadual de Assenta : diferencia por deixar claro 
que a construção de uma nova cidada a via de mão dupla, com o 
estabelecimento de direitos e deveres na o Estado com a comunidade. 

Assim é que, até por motivação legal, a famííia, ssentada, 
deve ser aprovada por um processo de seleção, cujos cnt ingem o 
acesso ao assentamento apenas aquelas com perfil adequa1 balhador 
md, não possuir fontes de renda não agrícolas, residir na região há pelo menos 
2 anos, não ser funcionário público, entre outros. Depois de assentada, ao invés 
do titulo de propriedade, a familia recebe um documento de uso da terra, de 
caráter precário, que estabelece condições a serem cumpridas, podendo ser 
revogado caso sejam infringidas essas regras4. 

O Temo de Autorira$.% de Uso - TAL! - primcim da de documcntm de uso prevista, traz em sua Cláusula 
Quarta: 
"Os heneficiários se mmpmmetem ainda a: 
a) Conservar limpas as divisas da área c as eswdav de acesso em w d i q ã e s  nomiais de w; 
b) Garantira livre acesso dm representantes do Estado à área objeto da presente; 
c) Okdecer às nomas de onsewa$ão de =I0 preconizadas pela assisténcia técnicaoficial, pmtegenda 6 Atwenim 
erosues. bem mmo a respeitar as áreas de preservaçáo permanente e ambiental; 

dl Ter domicflio na gleba. eiplomdrra de forma racional. direta. pessoal ou familiar. w de f m  amciada ou 
ccaperada com oums heneficiirior: 

e) N3o ceder o uso da área por alienação, cessão. aluguel. rmpcéstima ai por qualquer outra forna, na fndo ai em 
paite. ficando, inclusive. vetada a moradia na mesma de temiror erbanhos que não componham a f m p  familiar 
de whalho; 

fl Responder pelos encargos incidentes sobre a &a e sua pmdupão durante a vigência da Autorização. bcm mmo 
responsabilizarem-se integralmente. inclusive perante tcrceims. pelo seu uso e por evenmais prejulrns, perdas ou 
danm: 

g) Seguir nomas tecnicas que favoreçam o aumento pdr t ivo  da pmdu@o a p p a u á r i a  e de mmcrcializa$ão: 
h)Terhoacnidurasocialele~edesnivolveresfo~~aada~àvidamuni~~a,virandoaodeunvolWnenm 

dos uahahos c do Pmjeto: 
i) Explorara área de amnlo mm as direoizes tragadm pelo Pmjcto e cultivar no mínima 50% da pane a&ult&vd 

com gênemr de primeira necessidade." 



Por outro lado, a implementação desta missão colocou em cheque a 
capacitação do nosso corpo técnico, cujos profissionais foram formados dentro 
dos padrões tradicionais vinculados à chamada 'sRevolução Verde" - agricultura 
empresarial, com d to  uso de insumos e máquinas - portanto, sem afinidade 
com as necessidades do trabalho preconizado para as comunidades de 
agricultores familiares. 

Visando a superação desse quadro, foi desencadeado um processo 
interno de reflexão e discussão para a elaboração de diretrizes mais adequadas, 
tanto para as questões pragmáticas como para as questões metodológicas do 
Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Foi criado um grupo de 
trabalho com a tarefa de aprofundar o diagnósti ilidade de nossa 
atuação, buscar elementos teóricos para fundamei nova proposta e 
desencadear um amplo fórum de disciissão com t,,, , ,,.po técnico. Este 
Pp minou com a redizai ninário "Assentamentos e Agricultura 
Fa xses para uma nova I iTécnica e Extensão Rural", ocomdo 
em março de 1998, em Presidente F'rudente, cujos anais permitiram a elabo- 
ração desta publicação. 
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Assim, este irabalho objetiva estabelecer marcos orientadores e 
direírizes gerais para um Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, 
adequado aos assentamentos e à agricultura de base familiar e, por coerência, 
compreende seu desenvolvimento como um processo de construção cotidiana 
e permanente. 



1. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUAL 

Estrutura e Organograma 
a Adjunta 
~ c i a  Técnii 
ém buscaa 

A Diretori de Políticas de Desenvolvimento tem entre suas 
atribuições a Assistêi :a e Extensão Rural 31s comunidades de assentados 
equilombolas, e tamb ~rientare capacitar agricultores familiares tradicionais. 

Sua estrutura pode ser compreendida em duas grandes frc 
sede e o campo. Na sede, em São Paulo, encontram-se a Diretoria prop 
dita, as Gerências e seus Grupos Técnicos de apoio. No interior, estão org-..,,,, 
os Grupos Técnicos de Campo, distribuídos em Coordenações Regionais. 

Os Grupos Técnicos da sede - Sócio-Economia, Gestão Social, 
Agronegócios, Sistemas de Produção, Infra-estrutura e Gestão Ambienta1 - 
caracterizam-se por comporem equipes multidisciplinares, respons& 
gerenciamento dos programas criados para implementar a política d 
volvimento de comunidades do Itesp. 

veis pelo 
le desen- 

Uo interior, os Grupos Técnicos de Campo, formados pnncipalmen- 
I Ônomos, veterinários, assistentes sociais e técnicos agropecuários, 
sau uirrieiisionados e localizados estrategicamente, visando o acompanhamen- 
to técnico direto de um determinado número de comunidades e fama 
graficamente aglutinadas. Pode abranger apenas um ou vários mu 
Cada equipe k coordenada por um Responsável Técnico, e possui ~ U ~ U L L C  

administrativo mínimo para o expediente, já que as outras tarefas admin 
são realizadas por grupos tkcnicos da Diretoria Administrativa. 

istrativas 

. .  . Originalmente mantinha-se uma proporção aproximada de 1 tecnico 
para 50 famílias, independente da idade ou estágio de desenvolvimento em 
que se encontrasse o projeto de assentamento. Assim, assentamentos novos 
e antigos recebiam o mesmo atendimento. 
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Com o desenvolvimento da metodologia da Assistência Técnica e 
Extensão F iderando o crescimento do número de famílias 
assentadas esentadas que variam de acordo com as fases 
do projeto ur. abbenraiiiciilu, estabeleceu-se uma relação técnico-família 
diferenciada, conforme as necessidades de cada uma das fases, adotando-se 
os seguintes parâmetros: 1) Assentamentos novos, em Implantação - Fase 
A: 1 engenheiro agrônomo e 3 técnicos em agropecuária para cada 240 
famílias, e! do-se uma relação de 1 técnico para cada 60 famílias; 2) 
Assentame )esenvolvimento - Fase B: 1 engenheiro agrônomo e 2 
técnicos e... ,,,,,,cuária para cada 270 famílias, estabelecendo-se uma 
relação de 1 tkcnico para cada 90 famílias; 3) Assentamentos em Consolidação 
- Fase C: 1 engenheiro agrônomo e 2 técnicos em agropecuária para cada 
450 famílias, estabelecendo-se uma relação de 1 técnico para cada 150 
famílias; Independentemente da fase i a cada 
gmpo de 400 a 450 famílias aloca-se 1 vc ssistente 
social ou profissional correlato. 

lo Estado de São Paulo, o universo de 8.828 famílias assentadas 
( os de assentamento) e 500 famílias quilombolas (12 comunidades) 
e buídas por sete Coordenações regionais e quatorze Grupos Técni- 
cos distribuídos conforme quadro a segiiir 

Estado dt - 

3 de assei 
ou zootecl 

ntamento, 
nista e 1 a! 

* Nestii regional n5o h6 as~entameiitos até o momento. Os Grupos Técnicos de Campo atcndcm às 
cuinunidades quilombolas e iniciani projeto de ocientaçio aos pequenos pioiieiros agricultores familiares. 



Principais Programass 
Tendo como referência o cumprimento da missão do Itesp junto tis 

comunidades atendidas, todo o processo de implantação do assentamento 
se dá de forma participativa, desde o planejamento temtorialh até a imple- 
mentação dos programas que fazem parte da Política Estadual de Assenta- 
mentos, tais como: 

i3 Programa de Segurança Alimentar - voltado à diversificação da 
produção para autoconsumo, com a implantação de pomares e 
hortas domésticas, criações ~ s t i c a s  como galinha caipira e 
porco piau, utilizando mão de obra familiar, dando ênfase às 
mulheres, jovens e crianças, com vistas a propiciar melhores 
condições nuhicionais e o aumento da renda familiar; 

0 Programa de Correção da Acidez dos Solos - fornecimento de 
calcário em quantidade suficiente para correção química da acidez 
do solo, em pelo menos 30% de cada lote de assentamento, que 
pode ser associado ao fornecimento de sementes de espécies 
leguminosas próprias para a prática da adubacão verde, 

Procrama de Keeuperaç'Bo do Solo - Di 

'01 programas atuam enconuam- 
Assentnmnros Rurais. S P ~  Cru 

Ver Sfr10.S E 'SilUAh'TES': PI 
Cademns Itenp. n.' 8. T ed., 20 
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I'ropranzu de Recuperação do Solo - C»nserv(rção de solos 
Projeto de Assentamento Santa Carmem - Griipo Técnico de Mimnte do Paranapanema 

O Programa de Controle Mecânico da Erosão - execução de servi- 
ços de motomecanização para construção de terraços nas áreas 
agicultáveis, visando conservar os solos das áreas de produção 
agrícola e recuperar as áreas em estágio avançado de degradação; 

rl Programa Fundo de Sementes - especialmente voltado para os 
assentados na primeira e segunda safras ou em situaçóes emer- 
genciais. As sementes s.30 fornecidas aos assentados atravks do 
Fundo de Sementes, estabelecido em parceria com o Departa- 
mento de Sementes, Mudas e Matrizes da Coordenadoria de 
Assistência Técnica IntegralISecretaria de Agricultura e Abasteci- 
mento, com o comproniisso de restituí-Ias após a colheita oor 
meio de pagamento em igual quantidade retirada; 

O Programa de Culturas Perenes - fornecimento de mudas ou se- 
mentes de espécies de culturas perenes suficientes para a for- 
mação de um plantio comercial de 1 ha por família, contribuindo 
para a diversificação da produção; 
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I'rograma Iiabifacioiral - Projeto de A 
Grupo Técnico de Ifapeva 
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O Programa de Agua e Saneamento - contratação de serviços de 
obras para implantação de instalações bhsicas de abastecimento 
de água potável no núcleo de serviços agrovila7; 

O Programa de Energia - contratação de serviços de obras para 
garantir o fornecimento de energia elétrica para o abastecimento 
de água e para o núcleo de serviços; 

O Programa Equipamentos Comunitários - promover a construção 
no núcleo de serviços ou a adequação necessária nas benfeito- 
nas existentes para utilização como infra-estrutura social (escola, 
galpões de múltiplo uso, centro de saúde e etc.); 

O Programa de Suporte ao Crédito e Obtenção de Financiamento - 
apoio instituc itaro acesso das famílias assenta- 
das às linhas imento e custeio existentes, com 
elaboração e ,,,..,,....,.,,.., dos projetos técnicos; 

O Programa de Apoio à Comercialização - facilitar o acesso dos 
produtores agncolas e suas organizações ao mercado, através 
do fornecimento de informações sobre comportamentos de mer- 
cado, normas vigentes e referências de mercado, estimulando a 
organização social para este fim; 

O Programa de Apoio à Agroindústna - desenvolvido mediante a 
integração de recursos pnipnos e de financiamentos, objetiva esti- 
mular a verticalização da produção, com a implantação de agro- 
indúsh.ias nos assentamentos, com mão-de-obra familiar, utilizando 
matéria prima local, proporcionando maior aproveitamento da 
produção, agregando valor aos produtos, aumentando a renda e 
gerando emprego no campo; 

0 Programa de Formação Continua, ivolvido pela Diretoria 
Adjunta de Formação, Pesquisa ção Institucional, visa 
formar os profissionais técnicos L CUIIIUnidades atendidas pelo 
Itesp, através de cursos teórico-práticos, organização de ativi- 
dades de discussão técnica, abordando questões da produção, 
comercialização, beneficiamento dos produtos, bem como ques- 
tões relativas a saúde, educação, cultura e lazer. 

'No parrado e na ausência de maim inte@a@o dos 6rgUos públicos, municipais e estaduais. o Ilesp executou váriai 
obras com recursos oqamentãnos pr6prin. que deveriam ser de iniciativa de outmr setom, da adminisuação 
púhliea. Enquanio política do Itesp. buicr-se. hoje. pauanrir esta integra$án. com o compmmelimrnto do< devidos 
pmeims em ruas respclivai ireas de auihuiqZo. na destinaqao de muno? e execuf" dai obras a elas peninenter. 
Esse objetivo vem sendo dçanqado dendr 1996, inicialmente. e hoje já atingindo divenai pontos do Estado. 



CULIWANDO SONHOS 

Toda esta políticas tem como correia de transmissão a Assistência 
Técnica e Extensão Rural, percebida como seu programa mais importante e 
elemento essencial para sua concretização. 

tribuiçõer 
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i e Forma 
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itituições que lidam com a assistência técnica e 
extensão mral em comunidades de pequenos agricultores, os técnicos daFundação 
Itesp têm ambuições muito amplas, que vão além tos agronômicos, 

ade compi 

:uar em ur 

dos aspeci 
zação dos 
. . 

voltados exclusivamente para a produção. A organi trabalhadores, o 
atendimento às demandas básicas de saúde e educação, abastecimento de água, 
sistema de moradia, energia eléhica, instalações comunitárias, transporte escolar, 
preservação dos recursos naturais e respeito a legislação ambiental, eníim, todas 
as questões direta e indiretamente relacionadas com o desenvolvimento integral 
da comunid; jem o uni 

n cenário 

verso de : 

tão comp 

ituação do 

lexo toma 

1s técnicos 

i-se ainda mais difíc At :i1 para 
o técnico poiquc. 

O a sua formação acadêmica não foi d i para responder 
às difíceis condições a que estão submetidas as comunidades 
com as quais deve trabalhar e para as I cote tecnológico 
vigente é inacessível e inadequado; 

O é flagrante o conflito quanto ao papel a exercer, entre agente 
estatal de fiscalização e técnico de apoio ao desenvolvimento 
integral da comunidade. Podem estabelecer-se vínculos de 
dependência e conveniências difíceis de se administrar ou se 
afigurar tênues as 1s entre autoridade irismo, 
entre atendimento ias e paternalismo. 

diferençs 
a demanc 

e autoriti 

A,." --,.c, 

está em permanente questionamento. Da mesma forma, a história de cada um dos 
membros da comunidade, seu passado de origem mral. sua vida geralmente repleta 
de reveses, de exclusão social, sua experiência de organização na luta pela conquista 
da terra em contraposição a sua pouca experiência em administração das atividades 
produtivas, conmbuem para que os questionamentos sejam recípmos, onde nem 
técnicos nem assentados possuem respostas ideais a cada situação. 

Ver mais detalhadamente em Cadernos Ilerp >i. 10 - CONSTRUINDO O FUTURO: Poiltica de Inveslimentn~ em 
A.~ren!o>nentor Rurnir. s c w  Curto* e Resl~lrodm, j6 citado. 



Os movimentos sociais do campo, vêm incorporando com dificulda- 
des a problemática da produção em suas lutas e atividades. O grande papel 
de luta pela terra - difícil e dramático - fez com que seus dirigentes inicialmente 
se preocupassem mais com a reivindicação de medidas do Estado do que 
com a organização de ações na área do desenvolvimento da produção e da 
comercialização9. Quando o fazem, porém, por vezes ainda incorporam vícios 
da luta pela terra, adotando a conhecida lógica reivindicatória, de respostas 
a demanda- 

13 sprezar 
o conhecimento dos agricultores, adotem uma postura de repassadores da 
informação, porta-v' ~abedoria dade. Poi ido, os 
assentados muitas ve? rm uma p submissãc io uma 
condição de inferioridade, retorçando assim o paternalisrno e o assistencialismo 
dos técnico; > um esta, mútua. 

Iém disso. . .. 

ozes da s 
!es assumi 

ia vez, cai 

e da ver 
ostura de 

) trabalho . * 

r outro la 
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AI , verifico1 da Assistência Técnica e 
Extensão Rurai praticado nos assenramenros vinna se baseando excessivamente 
na solução de problemas imediatos, que geram demandas e determinam ações 
com o caráter de apagar incêndios, ou seja, tratando dos sintomas e não 
das causas dos problemas. O ritmo do trabalho esteve ditado muito mais 
pelos fluxos de liberação do crédito mral, do que pelas fases do processo 
produtivo e suas exigências. Este fato, com freqüência, mostra-se impeditivo 
de uma melhor programação das atividades da extensão para que ela assuma, 
ve lente, um caráter educativo. 

is condutas espelham várias distorções produzidas tanto pela uni- 
versidade quanto pela pesquisa em relação a agricultura tropical nos últimos 
anos. Isto no que se refere à forma de transferência de conhecimento e tecno- 
logia, ou seja, utilizando um processo muitas vezes impositivo de relacionamento 
com o agricultor, aliada à divulgação de um pacote tecnológico inadequado. 

dependenl 
ica e Exte . . 

ém, o mo 
unha um I 

Ini :e do conteúdo, por dela tradicional da Assis- 
tência Técni nsão Rural pressupi nínimo de planejamento e 
metodologia. As tecnicas de extensão rural como dia de campo, campo de 
demonstração. excursões, entre outras, foram de extrema importância na 
divulgação e adoção de diversas tecnologias de exploração agrícola. É preciso 

Hoje, j6 existem varias iniciativas. pnncipalt 
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separar o útil do nocivo, adequando as melhores técnicas de extensão aos 
objetivos da Reforma Agrária e às condições da agricultura familiar. 

Daí a necessidade de um processo de construção participativa dos 
caminhos a trilhar. 

2. A AGRICULTURA 

O Modelo Agrícola Atual 

Expressivas mudanças ocorreram nos últimos anos, no tocante às 
bases conceituais e operacionais para o desenvolvimento agropecuário em 
termos mundiais, com reflexos no Brasil. 

Resgatando um pouco da história, logo no início da década de 60, 
iniciou-se no Brasil um processo de implantação de um pacote de tecnologias 
para a produção agrícola, importado de países com caractensticas ambientais, 
sociais, econômicas e políticas bastante diferentes das nossas. Era a chamada 
modernização conser ira, que t: terar o perfil da 
produção agropecuárií na estrutu ia, extremamente 
concentrada. 

;adora d; 
3 nacional 

i agriculti 
sem tocar 

O modo de pmdução derivado deste modelo de desenvolvimento - 
também chamado de Revolução Vede - foi implantado airavés de uma ação 
conjunta e organizada do famoso tripé: ensino, pesquisa e extensão, ou seja, a 
universidade, os órgãos de pesquisa e os órgãos de extensão mral foram os 
grandes responsáveis pela introdução desse pacote tecnológico, voltado à 
utilização intensiva de insumos e máquinas para a elevação da produtividade, 
lastreado no crédito mral subsidiado. 

Para exemplificar a lógica deste modelo tecnológico, apresentamos 
alguns dados referentes à cultura do milholO: 

O Utilizam-se sementes de milho híbrido com potencial de produção 
em tomo de 7.000 a 10.000 kg por hectare; 

Mas par; 
convenci 

igncultor 
i duas a m  

O o solo de modo 
rês gradagens, o 

que expõe demasiadamente o solo e requer o uso de diferentes 
máquinas e implementos, óleo diesel, peças etc.; 

preparar 
duas ou t 

'O Os númcms aqui utilizsdor servem apmas como iiustraqHo. 
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O Para que o potencial gedtioo dessas smimtes  seja aproveitado, 
há tambim que se dirpor de 300 a 400 kgtha de fertilizante 
químico, certamente pressupondo que a terra já teve comgida 
sua acidez, com não menos de 2.000 kglha de calcáno; 

O Após a adubação de cobemira, tratos culturais, aplicação de 
herbicidas, inseticidas, fungicidas, todas estas etapas realizadas 
com tratores e respectivo? implementos, chega-se h colheita, 
obviamente realizada com colheitadeira; 

O Neste sistema de cultivo, chega-se ao custo de produção apro- 
ximado de US$ 5,00 por saca de 60 kz, finalizando o processo 
produtivo com a secagem e armazer 

O A saca de milho tem obtido preço de S$ 5.83 
(ou cerca de R$ 7-00). 
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foram imediatos: acréscimo de 7% na produção per capita de alimentos nos 
países em desenvolvimento, nas décadas de 60, 70 e 80, ao lado do fortale- 
cimento das indúshias de máquinas e insumos agrícolas. 

Hoje, entretanto, está constatada a inviabilidade deste modelo 
principalmente por três fatores básicos: 

Fator Econômico: em função do alto custo de equipamentos, 
insumos e tecnologias, muitas vezes importados, implicando no 
aumento da vulnerabilidade de uma atividade, que por natureza 
:̂  * --iscada - muitas vezes o preço pago ao produtor não 

produqão; custo de 
jn  r aii 

cobre o 

I Fator A mbiental: C em função de suas ticas de produção 
altamente degradantes, agravadas pelo clima tropical - monocul- 
tura, excesso de revolvimento dos solos, adubação química pesada 
e aplicação indiscriminada de agrotóxicos; 

I Fator Pc 
a mode1 
r.-.. 3 " r  

ilítico e Social - em decorrência dos dois fatores anteriores, 
nização conservadora da agricultura acirrou ou recmdes- 

,,, , ,~ncentração de renda, a concentração fundiária e o êxodo 
mral, típicos do procesFo I ie desenvolvimento da so- 
ciedade brasileira, mostrand ais perversa, a da 
injustiça social e exclusão da cidadani 

ua face m 
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Alguns dados ilustram bem essas constatações: segundo estudos 
da Embrapa, de 1964 a 1979 a produtividade dos 15 principais cultivos do 
Brasil cresceu em média 16,8%, enquanto que no n nsumo 
de fertilizantes químicos cresceu 124,3%, o de i , o de 
fungicidas 584,5%, o de herbicidas 5.414,2% e o de tratores 38Y,1%. 
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Além do intensivo e inadequado uso do solo, e por conseguinte sua 
acelerada degradação, a monocultura como forma otimizada de exploração trouxe 
o a 3 USO de ii temos à propriedade e o conseqüente aumento 
do' : produção rrespondente aumento nos preços dos produtos, 
acarretando a descapitalização e a exclusão principalmente do pequeno produtor. 
Houve diminuição de 41% nos preços dos produtos agrícolas, principalmente 
os de consumo para alimentação, no período de 1989 a 1996. 

As estatísticas oficiais atestam o desequilíío social em boa parte 
decorrente dessas características: entre 1985 e 1995, o número de estabeleci- 
mentos mrais diminuiu 22% no Estado de São Paulo, sendo que os mais afetados 
foram os estabelecimentos com menos de 10 ha - redução de 34%, seguidos 
pelos estabelecimentos entre 10 e 100 ha - redução de 17%. Em contrapariida, 
houve aumento de 29 para 36 no número de propna i mais de 10.000 
ha. Como conseqüência houve uma redução em 3: mero de pessoas 
ocl is atividades agropecuárias, nesse período de dez anos. Se em 
19 1,35 milhões de pessoas ativas no cai 1995 eram 0.91 
mi EFSOUS. 

Diante desses fatos, questiona-se: será es 
para a agricultura familiar e para o desenvolvimen 
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A Agricultura nos Assentamentos 
Pesquisa realizada pela Fundação Itesp.  do 98/99, a ser 

publicada no próximo Retrato da Terra", mostra as principais características 
da ia e seu modo de ção assentada é, 
m; tinária da agriculti apresenta pouca 
expenencia na administração do process io um todo. Em 

Pa 'ato de que 42,11% eram assalanados mrais temporários 
an tados, desempenhando funções específicas em deter- 
mi ) das culturas e se situando em posição de subordinação 
nas relações de trabalho. 
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" Este livro hata dos dados sócio-econamicos dos assentuncntos nuais do Estado de São Paulo. período 981W: no 
prelo, com previsão de publicação em ZWO. 



Jma vez que o processo de assentamento quase sempre é precedido 
de mobilizações e organização social, os trabalhadores trazem esta vivência 
para dentro do assentamento, refletindo na constituição de grupos informais 
(10,84% das famílias), associações (18,12% das famílias) e cooperativas 
(20,09%,das famílias), fndice bastante o em quantidade, mas que 
n necessariamente os aspectos vos dessas organizações. ão reflete 
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Juanto à escolaridade, observa-se que aproximadamente 49,96% 
da população assentada possui 1" Grau incompleto, 13,24% das pessoas 
acima de 14 anos são analfabeto!, e somente 6,38% completaram o 1" Grau, 
indicando a necessidade de adeauacão da ATER em relação aos meios de 
comunicação e métodos de trat técnicos junto As comunidades. Dessa 
população, 47,7 1 % dedica-se isividade ao trabalho nos seus lotes, 
havendo, em contrapartida, 24,1370 uue não varticiva dessas atividades, em 
g ;as e idosi 

lutros indi 
volvimento dos assentamentos paulistas. 

nportante 
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i qualitati. 

n o atual estágio de : desen- 

1 A área I 

40 hect, . --  ,.- 
média do: 
ares12; . . .  

; lotes é c iectares, I 

I LJ,O~"/O aos iores possuem ab3 tratores, senao que LY,JJOO 
utilizam-se de tração animal (foram considerados lotes com imple- 
mentos de tração animal), principalmente em atividades comple- 
mentares à tração mecanizada, como cultivos. vlantio. transporte, 
etc; 

1 89.23% 

mandioc 
ha) e ale ~.-. ~~ 

da área di sponível t 
-. . . ~ 

ida para as 3 ativiuaaes agro- 
pecuárias, sendo 58,31% ocupadas com pastagens e 30,92% 
com culturas, as quais re por 62,96% do valor da 
produção. Na safra 98/99 Itivadas principalmente as 
lavouras de milho (13,399,bl na), teijão da seca (5.691,42 ha), 

.a para indústria (4.444,60 ha), feijão das águas (1.963,33 
:odão (1.371,99 ha). A pecuária leiteira envolve 69.93% 

aos assentados. com ~rodução anual de 30.764.441 litros; 

spondem 
foram cul ,. . , " 

I A receití 
m'nimos 

i bruta ger 
mensais 1: 

ada naque 
ior família 

la safra ficou em tomo de 2,2 salários 
, refletindo ainda, um estágio inicial de 

desenvolvimento de boa parte dos assentamentos. Já os assenta- 

1' Para entender como são determinadas as dimensões dos lotes de assentamento ver ShlOS E 'SiTUANTES': 
Pkmejmeefo TernfoMl e Cáiculo de MM.loparaAsscnf<UMnrm Ruroiv". Série Cadernos Iresp n 8,Z'ed. 2Wo 
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mentos mais antigos, com mais de cinco anos de implantação, apre- 
sentam receita bruta enhe 2,6 a 5.32 sal mos por família. 

Os patamares de renda e de produção, jun 1s indicadores de 
qualidade de vida, apontam progressos em relação às condições em que viviam 
as famílias anteriormente ao assentamento, mas permanecem frigeis as 
possibilidades de alimentação em quantidade e qualidade para as famílias nos 
assentamentos, condição básica da cidadania almejada pelas mesmas. 
Informaçóes obtidas pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Birigui demonstram que, no Projeto de Assentamento São José I, há um alto 
índice de subnutrição em crianças na faixa etária de O a 3 anos. 

o de prec 
existênci; 

. . 

Considerando-se que tal situaçã ariedade alimentar ocorre 
num assentamento com mais de 10 anos de i, a análise sobre a agricul- 
tura praticada nos assentamentos fortalece a posiçáo de que o modelo ap'cola 
convencional é incompatível ou está desajustado para o padrão da agricultura da 
reforma agrária e dos agricultores familiares. A persistência com esse modelo, 
seja ele para o milho, o algodão, a produção leitein, hortícolas, ou outro, even- 
tualmente possibilitará a obtenção de expressivos resultados de produção e 
produtividade. Entretanto, estará se induzindo os assentados a mlharem o mesmo 
rumo que a agricultura vem percorrendo nas últimas décadas, aquele que gera 
grandes dívidas, descapitalização, depauperamento dos recursos naturais, de- 
sinteresse dos filhos, evasão, etc., justamente o oposto dos objetivos da política 
de assentamento de Reforma Agrária. 

A Agricultura que se Quer 
Em contraposição ao modelo preconizad :volução Verde, 

consolida-se o conceito de desenvolvimento sustentável entendido como 
aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer 
as possibilidades das futuras gerações em satisfazer as suas necessidades. 

Nesse novo conceito, a população mais pobre é prioridade, com 
destaque para a relação que há entre pobreza, degradação ambienta1 e subde- 
senvolvimento. Dentro deste cenário, várias correntes têm buscado estabelecer 
uma definição mais apropriada para o conceito de agricultura sustentável. 

Uma das definições mais aceitas é a do Conselho Nacional de 
Pesquisa dos Estados Unidos ( NRC): 

"Agricultura sustentável nüo constitui a l ~ u m  conjrrnfo de práticas 
especiais, mas um objetivo: alcançar um sistema produtivo de 
alimento e fibras que: 



O Aumente a produtividade dos recursos naturais e dos sistemas 
agrícolas. permitindo que os produtores respondam aos níveis 
de demanda engendrados pelo crescimento populacional e 
pelo desenvolvimento econômico; 

O Produza alimento 
o bem-estar hum 

n nível de 
utividade 

s sadios, 
ano; 
"..;A" r.ifi 

V vida ace 
do solo, 1 

. .-.. -. . 

integrais e nutritivos que permitam 

O Garanta renda liv...,.. ,,;ciente para que os agricultores te- 
nham u? itável e possam investir no aumento 
da prod, ia água, e de outros recursos e; 

O Correspunuu as nunnus r expectativas da comunidade" (NRC, 
1991). 

Para Conw: rbier (apud Veiga, 1994), aos quesitos enfati- 
zados como lógicos ,,a G J U U , ~ ~ ~  do desenvolvimento, como produtividade, 
dt somados os fatores estabilidade, equidade e resiliência. :vem ser 

E 
:s naturais 
ade, mais 
, de funda 

stabilidade do sistema diz respeito a uma noção de pouca varia- 
bilidade, decorrente de variaçõt ; que afetam o sistema: quanto menor 
B a variabilidade da produtivid, estável é o sistema. Ligado a estabi- 
lidade está o quesito equidade mental importância para se avaliar o 
processo agrícola, e se refere à forma como os benefícios da produção agrícola 
são dividid( idade. A resiliência é a habilidade da agricultura em 
manter a pi de na presença de estresse ou de choque. 

Diante desse confronto de conceitos e percepções, estas diretrizes 
se revestem da maior importância, na medida em que estarão determinando a 
postura adequada para os profissionais do Itesp, consistindo em um posicio- 
namento de construção e defesa da seguinte visão: 

"O produtor rural assentado, organizado. praticando uma explo- 
ração racional e diversificada do lote, alcançando sua segurança 
alimentar, através de uma subsistência consistente, tendo como 
conseqüência a geração de excedentes, obterá um processo de 
acumulação de capital e geração contínua de riqueza, compatí- 
vel com a presewação ambiental." 

Não há, entretanto, como pressupor o produtor rural assentado 
mudando sua forma de agir e pensar, sem que haja igualmente uma postura 
de construção de modelos alternativos de desenvolvimento, onde as noções 
de sustentabilidade contemplem as manifestações da própria comunidade. 
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EXTENSÃO RURAL EM CONSTRUÇÃO 

De todos os insmimentos de que dis* a Fundação Itesp, a Assis- 
tência Técnica e Extensão Rural é aquele de maior poder de transformação da 
realidade nos assentamentos. As ações de investimento com recursos orça- 
mentários, nas áreas de infra-esmitura da produçãc F a s ,  
somente serão aplicados com eficiência se orientados Diante 
disto, não é demais reafirmar que a Assistência Técnica e bxtensáo Kural se 
configura como o principal meio para o ci 
ca ~ t i za r  a visão desejada para 

imprimen 
os projeto 

. -, 

> e nos de 
de forma - 

:mais pros 
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to da miss 
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ão do Ites 
Itarnento. 
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:p, hus- 

. . > analisar a funcão da Assistência iecnica e cxtensao Kurai, ouas 
questóes se colocam ( ) que e 
Como transmitir. 

O que - ~cicic-aç a vagagciii uç LUIIIICCILIICIIIV U I S ~ U I I ~ V ~ ~  do 
técnico para atuar junto ao agricultor assentado. Conforme obser- 
vado, muito do conhecimento adquirido nos bancos das escolas 
técnicas e das universidades se revelou inadequado à realidade 
dos assentados, dai a necessidade de uma reavaliação desse 
conhecimento. Para tanto, há um esforço institucionai no sentido 
de prover os técnicos de novos argumentos e saberes, atravks de 
cursos de 20, partici no que se refere a agricul- 
tura sustc 

ularmente 

. . .  
U Como - LJiz respeito à forma de relacionamento do técnico com o 

assentado. O modelo tradicional tratava o agricultor como um mem 
receptor de informações, desconsiderando seu saber, sua experiência, 
seus costumes e suas crenças. Esta forma de procedimento 
definitivamente deve ser rejeitada Na verdade o que se pretende é 
adotar uma forma de abordagem junto ao assentado quase de ma- 





da produção para o pequeno produtor pode ser analisada por dois aspectos, 
horizontal e vertical. 

A diversificação horimntal implica em diversidade de produtos, tanto 
agrícolas como pecuários, de fama que o agicultor não dependa de uma única 
fonte de renda, evitando problemas de inadiiplência em casos de sinistro ou 
aviltamento de preços. Nesse contexto, a diversificação tamMm dos cultivos de 
subsistência assume papel extremamente relevanteL3, pois garante um melhor 
equilíbrio econômico, possibilitando que a comercialização da produção seja 
feita com mais tranqüilidade, procurando o melhor momento e os melhores preços. 

A verticalização da produção visa agregar valor aos produtos primários, 
através do seu beneficiamento elou transformação, permitindo que este valor 
agregado seja apropriado pelo próprio agricultor. A agroindusúialização representa 
o patamar mais elevado do processo de diversificação vertical. 

Ressalte-se porém que a diversificação por si só não é suficiente 
para um sistema equilibrado. É necessário analisara compatibilidade e comple- 
mentaridade das explorações. 

Estas bases conceituais e características são, em síntese, os princípios 
do desenvolvimento de unidades mais produtivas sob o enfque da sustentabilida- 
de. Por sua amplitude e generalidade, é comum surgirem barreiras na sua tradução 
para ações concretas. Para desmistificar e romper tais barreiras, estão apon- 
tados, a seguir, alguns preceitos que ilustram o que se pretende por estes princípios. 

1. PRINCÍPIOS DA NOVA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

Grande parte do que se relaciona aqui já faz parte do planejamento 
e das ações em desenvolvimento pelas equipes do Itesp. Urge, porém. siste- 
matizar seu entendimento, de forma a contextualizá-10 dentro da filosofia de 
trabalho adotada, aplicando-se efetivamente esses preceitos enquanto uma 
política do órgão. 

Compreensão da Realidade 
Utilizar métodos de apreensão da realidade como o da Análise Dia- 

gnóstico dos Sistemas Agrá~ios'~, possibilitando compreender melhor os sistemas 

' t<tudor da FAO,OW r m  Pmmi\\Bo. SP. 1996. demnnquaram que o< culi#vo' de ruhrinZnria q-ntam 
impm.mte faixa da renda agrícola do3 agnculiorci familiue% r qur aqirlc. que tinham maior di\eii,ficr\dio 
Jr$\cs .ti i i ~ o <  rr<i%ilom e ,c re.uwrarum ma\  rapidamcnir crn <i!ua(.>e. Jr inadlmplEncia 

" Anilisc Diagn6rtico de Sistcmaa Agrários - método de diagn6stico. anilise c interpretação das características de 
urnadadaregiao. caracte"ra$ão e tipologiados produtores e dos a u s  sistemas de pmdugão. desenvolvido apanir 
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de produção existentes, para discutir e planejar com os assentados as melhores 
altemativai para o desenvolvimento do projeto de aisentamento e do seu projeto 
individual. Assim, deve-se considerar cada lote ou grupo enquanto unidade de 
produção a ser trabalhada, diferenciando a atuação pam as diversas tipologias de 
produtores e sistemas de produção. adotando políticas que se prestem à aceleração 
de seu processo de capitalização. 

Integração de toda a Família 

Incorporar a mulher e os filhos na tomada de decisões da unidade 
de produção e nas atividades produtivas em si, o que é fundamental para o 
desenvolvimento dos assentamentos. Para tanto, as ações devem se voltar 
para estimular a participação da família, o que pode se és de medidas 
simples, tais como: convidar toda a família para : rs, auxiliar a 
organização de grupos de mulheres e de jovens, sempre buscando objetivos 
concretos a atingir. O técnico deve ter presente a ocupação de ibro 
da família, sua participação qualitativa e quantitativa ao long nas 
atividades ligadas à produção e seus afazeres fora do lote. 

: dar atrav, 
is reuni61 

cada men 
o do ano 

Fortalecimento da Segurança Ali 

Estimular a implantação -em todos os lotes e em todos os assentamen- 
tos - de projetos de agricultura de subsistência, com metodologia e avaliação 
dos resultados. A amicultura voltada ao autoconsumo. ou de subsistência. toma- " 
se de suma importância para suprir as f a d i a s  de alimentos básicos ( m z ,  feijão, 
mandioca, ovos, frangos, carne, leite, frutas e hortaliças), melhorando sua qualidade 
de vida e mesmo melhorando sua renda total, na medida em que poupa recursos 
da renda de outras atividades que seriam destinados à aquisição desses produtos, 
além de aumentar sua capacidade de resistência a adversidade relacionada As 
frustrações de safra e condições de comercialização. 

de Concei itos Ecoló mbientais 

- . - ~ ~ ~ i n a r  o entendimento de que é necessário desenvolver uma 
agricultura equilibrada, protegendo o meio ambiente, como condição indis- 
pensável para a perpetuação das atividades nas áreas de assentamento. Discu- 
tir as vantagens ambientais e repercussões econômicas decorrentes da recupe- 

de erperi2ncias de pesquisadores, e mnitemente incorporado pelo Iresp ahav6s de cursos minisnados por 
consultores da FAO. em especial Dr M s k  Oufumier. em Promisido. SP. 1996. 



ração das áreas degradadas, incentivando as ações de reflorestamento e de 
proteção aos remanescentes existentes". Assimilar, portanto, que todas as 
ações promovidas pelos agricultores assentados, e pelo próprio Itesp nas 
áreas de assentamento, trazem conseqüências sobre o meio ambiente e que 
ao mesmo tempo, os fatores ambientais determinam condições de equilhrio 
ou desequilíbrio das atividades em desenvolvimento. A discussão sobre 
agricultura sustentável deve contemplar, necessariamente, a sedimentação junto 
aos técnicos e assentados, de conceitos sobre ecologia, preservação e 
recuperação do meio ambiente, e sua influência sobre o desenvolvimento da 
agricultura que se pretende. 

Conservação do Solo 
Entender a terra como o fator mais precioso e mais escasso da 

unidade de produção, buscando desenvolver ações integradas que protejam 
e recuperem os solos, via de regra degradados dos projetos de assentamento. 
A conservação do solo não deve ser entendida apenas como a prática 
mecânica do terraceamento, é necessário introduzir outras práticas am'colas 
que demandem a mínima utilização de máquinas e menor revolvimento do 
solo, estimulando, por exemplo, a adoção de plantio direto, cultivo mínimo, 
cordões de contorno. plantio de quehra ventos, manutenção da cobertura do 
solo e maior uso de equipamentos de tração animal. 

Recuperação do Solo 
Difundir a prática da calagem e a utilização de plantas e resíduos da 

unidade de produqão na melhoria do solo, conhibuindo para a diminuição dos 
custos e para o estabelecimento de um ecossistema mais equilibrado. A 
diminuição do uso da adubação química, muito onerosa, pressupõe a introdução 
da adubação orgânica ou adubação verde, permitindo manter ou mesmo 
aumentar a produção, podendo ser recomendadas, por exemplo, as leguminosas 
(crotalária, guandu, mucuna etc.) que auxiliam na fixação de nitrogênio no solo, 
além de apresentarem excelente produção de massa verde e funcionarem como 
cobertura protetora do solo contra a erosão. A reciclagem de resíduos vegetais 
e animais, como a compostagem também deve ser incentivada. 

Racionalização no Uso de Máquinas e Implementos 
Otimizar o uso de máquinas e equipamentos, através do correto 

dimensionamento do equipamento necessário e da racionalização de seu uso, 
" Sobre o ma, ver também POh'TAL VERDE: P h  de Reniperap30 AAm6irntol nos Assenrmenros do Ponto1 

do Parnnnponmur Sirie Cadernos Itesp, no 2. 1998. 



propiciando redução de custos, evitando desperdício e ociosidade, inclusive 
planejando operações em grupo de preparo de solo, colheita, preparo de 
silagem etc. Essa discussão deve ser conduzida desde o momento da 
elaboração dos projetos de financiamento de investimento e custeio agr'cola, 
identificando mais precisamente o sistema de produção a ser adotado para 
verificar a sua real necessidade. Colaborar para o sucesso da compra e utiliza- 
ção de ferramentas de forma associativa, com discussão preliminar do seu 
gerenciamento e capacidade de pagamento. Estimular o uso de tração animal. 

:nto do asr 
ações. Os 

; sócios e 
ser embr 

Apoio a Formas Organizativas 
Incentivar formas associativas e cooperativas que priorizem o 

desenvolvime miado, a cooperação entre o! ~ope- 
rativas/associ, grupos de afinidade podem )mas 
mais complexas de organização. Estimular e apoiar a cooperação agrícola, 
grupos ou formas associativas é tarefa fundamental da ATER. F'rincipalmente 
quando se observa que o cooperativismo atual, em sua luta pela sobrevivência, 
tende a se adaptar à lógica excludente, levando a cooperativa a voltar-se ao 
crescimento da empresa em detrimento do desenvolvimento do associado, 
privilegiando os associados mais viáveis, ao invés de cooperar com os mais 
necessitados. Isso geralmente acarreta o enfraquecimento do espírito de coope- 
ração, redução da representatividade das lideranças perante suas bases, des- 
confiança e, por fim, a dissolução das organizações. 

Estímulo à Agroindústria 
Agregar valor aos produtos agrícolas primários é um dos pontos a 

perseguir dentro da estratégia de desenvolvimento dos assentamentos. A 
verticalização da produção, até o estabelecimento de agroindústtias nos assen- 
tamentos, constitui um dos caminhos a serem irilhados nesse rumo. Quando se 
pretende um salto de qualidade no desenvolvimento dos assentamentos, o nível 
de complexidade dos projetos aumenta, aumentando seu custo, tomando inviável 
sua implantação apoiada em iniciativas individuais. Dessa forma, passa a ser 
imprescindível a organização de mais assentados para bancar estes projetos, 
que muitas vezes significam o aprimoramento de iniciativas já existentes. 

Suporte à Comerciaiiiação 
Apoiar os assentados na tentativa de vender seus produtos pelo melhor 

preço possível, numa conjuntura geralmente adversa ao pequeno produtor. Os 
problemas de comercialização não poderão ser resolvidos apenas na hora da 
venda, daí a importância de uma discussão prévia sobre as condiçóes de mer- 
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naucdydu - ueve-st: e~t~rc~irill u ~ I U V I ~ I I I ~  uu aIiallaucrisriio atra- 
vés de parcerias com a Secretaria de Educação, is Mu- 
nicipais, Universidades, ONG's e do próprio I vés da 
Diretoria Adjunta de Formação, Pesquisa e Pr,,,,,,,, ,nstitu- 
cional. Deve-se elaborar um programa que vise à erradicação 
do analfabetismo entre jovens e adultos e a difusão e fortale- 
cimento dos Agentes de Educação nos assentamentos (represen- 
tantes escolhidos pelas famílias para tratarem estão). 
Toma-se inconcebível ter um plano para o desei ito dos 
assentamentos, com produtores analfabetos ou as mal 
escrevem o nome. É necessário mudar esse quadro. 
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Saneamento - deve-se enfrentar essa questão através do estimulo à 
construção de fossas sépticas, discutindo-se nos assentamentos os 
problemas decorrentes da sua ausência. Buscar parcerias com as 
Secretarias de Estado e Prefeituras Municipais para a instalação de 
redes de esgotamento sanithio e orientação técnica aos assentados. 

Saúde - deve-se resgatar e valorizar o conhecimento popular, 
estimulando e valorizando uma alimentação correta e balanceada, 
a utilização de plantas medicinais ou terapias alternativas, procu- 
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rando parcerias com a Secretaria da Saúde, Prefeituras Municipais, 
ONG's, etc. Dar especial atenção à saúde da mulher e da criança, 
através do monitoramento de indicadores de nutrição, incidência 
de doenças e verminoses. Difundir e fortalecer os Agentes de 
Saúde, representantes escoihidos pelas famílias e treinados pela 
Secretaria da Saúde para tratarem dessa questão e realizarem ações 
preventivas de saúde nos assentamentos. F'riorizar a orientação 
sobre cuidados no manuseio de agrotóxicos e estimular sua subs- 
tituição por produtos ou técnicas naturais ou de baixo impacto no 
controle a pragas e doenças. 

O A ~ ó e s  sociais, culturais e esportivas- deve-se construir alternativas 
de lazer no assentamento, buscando-se criar condiçóes para uma 
vida saudável nos assentamentos, evitando a crescente evasão dos 
jovens. Estimular grupos de músicas, times de futebol ou outros 
esportes, teatro, oficinas de arte. Procurar colaboradores e parcerias 
internas e externas. Às vezes, dentro do próprio aqsentamento, há 
g N P S  ql ressam e passam dc ivolver 
atividade iecretaxia da Cultur cipais, 
professores das escolas etc. 
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Um bom exemplo de ação voltada para o desenvolvimento integral 
foi a 1' Jornada da Cidadania no Campo, que levou diversos s e ~ ç o s  públicos 
e atividades às comunidades assentadas, tais como: emissão de documentos 
(Registro de Identidade, Cadastro de Pessoa Física, Carteira de Trabalho), 
orientação social e jurídica, atendimento à saúde da criança e da mulher, ativi- 
dades recreativas para o público infantil, além de palestras educativas abor- 
dando temas referentes A realidade específica da família assentada Um outro 
exemplo é a implantação de Centros de Vivência Comunitária, concebidos para 
propiciar formas de convívio entre as famílias, com espaços apropriados para 
cursos, oficinas culturais, eventos folclóricos, práticas esportivas e demais ativi- 
dades de recreação e lazer de interesse das comunidades. Esta é mais uma 
ação do Itesp viabilizada em parceria com a Secretaria de Esportes e Turismo, 
fundamental para a constnição do desenvolvimento integral da com~nidade'~. 

ir$o de Recr 
imuniLan'a. 
- . > .  

ração Com1 
Muiticípio o 

inifaria par 
Ie Presidentc 

a Agenres d, 
e Venceshu 

- 
A ,ornava oa ciuaumia nu ~ a m p u .  riaii~nua piuiiciiniiisiiis nu ruiiiai uu r i u a i i a ~ a x r ~ ~ u .  em agosto de 1998. foi 
uma açbintegrada deste Itespçom oCenuo de Integra~bda Cidadania(C1C) da Secretaria dalustipae daDefesa 
da Cidadania. que trabalhou em parceria com outras Órgãos. tais como: Ssnlarias do Emprego e R e l a ~ k r  de 
Trabalho. da Segurança Pública. da Cultura. da Fazenda. da Assistênciae Desenvolvimato Social. Rocuradoria 
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CULTIVANW SONHOS 

O grande enfoque a ser perseguido na metodologia de trabalho é o 
Planejamento Participativo e a constmção do conhecimento, através do 

os trabalh 
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construtivismo. E a assimilação desse método passa por uma política intensiva 
de capacitação e treinamento. 

Devemos superar definitivamer de bombe achante, 
imagem vinculada ao imediatismo do apagar incendios e a posmra oumrática 
e autoritária dos técnicos. Não é mais suficiente, nem apropriado, sair do 
escritório todos os dias para prescrever receitas, entregar sementes, calcário 
ou mudas, fazer o Pmcerai7 e correr atrás de sua liberação ou acompanhar os 
serviços de motomecanização. tas atividades e atribuições 
devem estar muito bem artict :ir o objetivo final que é o 
desenvolvimento integral do as,,..,,,,,.., ,,... participação cada vez maior 
d [adores, visando sua capacitação, autonomia e emancipação. 

iuscando este novo proceder, desde 1996, a partir do Seminário de 
ILL,,,,,, , o Itesp vem realizando encontros, cursos, reuniões com todo corpo 
técnico, visando a qualificação do trabalho de assistência técnica junto às famílias 
assentadas. Essas atividades foram direcionadas para que, principalmente os 
gmpos técnicos de campo entendessem a realidade dos assentamentos, seu 
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Planejar de forma participativa pressupõe estabelecer com a comu- 
nidade uma interação efetiva e cotidiana, que permita adotar e rever conti- 
nuamente os passos e ações estabelecidos, na busca da correção dos erros e 
multiplicação dos acertos. Assim, no planejamento e execução da Assistência 
Técnica e Extensão Rural da Fundação Itesp devem ser observadas algumas 
orientações para a açãc o comentadas a seguir. 

Diagnosticar 
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A base de qualquer planejamento é o diagnóstico que, por sua vez, é 
composto de três elementos: 

a) Conhecimento da realidade, identificando-se os principais pro- 
blemas; 

) Análise das causas e conseqüências desses problemas; e 
c) Identificação dos principais pontos a serem trabalhados, visando 

a sua superação. 
Ao estudar a realidade dos asseni é fundam tificar 

os fatores externos e internos aue interazem com esse público 

fatores e1 
;%O); à dis 

perseverar 

- 
ferem-se , 
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a política agrícola (crédito, preços, 
con :nologias adequadas; às condições 
de mercado; às interferências do poder político, às condições amhientais (solo, 
clima), etc. Os fatores internos referem-se ao nível de organização da comu- 
nidade, de capitalização ou de endividamento, escolaridade, conhecimento téc- 
nico, condições de vida e aspectos subjetivos, tais como auto-estima, autocon- 
fiança, combatividade, 1 vação 
para mudanças. 
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e fundamental para o trabalho junto às comunidades, o extensio- 
nist r deve estudar e conhecer as diversas formas de organização, as 
relakuGa LLILLrpessoais, suas afinidades e seus interesses. Deve perceber as 
relações presc ~rganizações entendendo os tipos existentes nos assen- 
tamentos, con as suas diversas motivações e fmalidades, respeitando 
e procurando ,,..,,,, com todos os grupamentos, sejam as organizações de 
representação política; as benefic ortivas e culturais; as organizações 
produtivas ou ligadas ao process 10 no todo ou em parte; e as agro- 
industriais e de comercialização. 

Para tanto, é preciso conhecer e manter diálogo com todos, sindicatos 
de trabalhadores rurais, movimentos sociais, entendendo a proposta política 



de cada organização e seus objetivos, sem buscar a cwptação e nem permitir 
ser cwptado por qualquer delas. Deve-se, sobretudo, respeitar e incentivar 
iniciativas que levem ?i organização da comunidade ou a sua consolidação, das 
formas mais simples às mais compkxas. 
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as rmiias  assentadas, é necessário que a equipe tecmca esteja sintonizada com 
a realidade, provoque discussões, questionamentos e, assim possa encontrar 
caminhos que levem ao desenvolvimento das comunidades. Isto s6 é possível 
se houver a participacão das famílias em todas as etapas do processo de 
desenvolvimento. 

Uma dos me participaç, nto de 
boas relações entre as partes. ná necessiúade de interesse e compromisso dos 
profissionais com a luta dos trabalhadores e suas fmlias. Pressupõe atitudes e 
comportamentos que abrangem posturas de participação do técnico na vida 
local, dentro de suas possibilidades; de respeito aos agricultores, a sua criativi- 
dade e capacidade analítica; de humildade no trato pessoal, sem a arrogância 
da sabedoria acadêmica. 
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Na execução dos trabalhos da Assistência Técnica e Extensão Rural, 
ainda que nos momentos de maior demanda, é imprescindível ao técnico ter 
paciência, não ter pressa, não interromper os processos de diálogo, não presumir 
a &a que ainda não conhece, procurar conhecê-la efetivamente; andar na área, 
prestando atenção ao que parece importante para o agricultor; usar materiais e 
métodos que capacitem os agricultores a expressar e analisar o seu próprio 
conhecimento. É preciso reconhecer que as famílias são o recurso mais importante, 
valioso e decisivo na pmmoção do desenvolvimento integral dos assentamentos; 
só elas podem fazê-lo; se por qualquer motivo elas não o fazem, I ervirão 
os recursos materiais e humanos, as políticas agdcolas favoráve dotem. 

Os extensionistas e as famílias deverão üabalhar em conjunto - pensar, 
estudar, identificar problemas, descobrir soluções e tomar decisões. Assumir o 
êxito e o fracasso do trabalho. A participação implica em irabaihar grupos, em 
obter interação dos indivíduos para atingir objetivos comuns; implica em organização, 
em distribuiqão de tarefas, todos devem estar onde possam dar o máximo de si. 

O extensionista jamais pode ficar alheio, omitindo-se de participar, 
de emitir sua opinião, mesmo que discordante. O processo é democrático e 
de aprendizado constante. Deve, ao contrário, ajudar a explicitar para a comu- 
nidade, para o assentado, individualmente ou em gmpos, os pontos diver- 
gentes ou convergentes presentes nas discussões. Facilitando e aprofundando 
o debate democrático. Neste trabalho, de ,ar perceber os fenômenos 
sociais presentes no processo. 

ve ser seu 
onômico, 

Participar quer dizer tomar paitG, a passibilidade real de tomar 
decisões importantes. Participar é tomar parte do poder. Participar é poder 
tomar decisões sobre o quê e como produzir. É poder decidir sobre as questões 
de saúde, de alimentação, de educação, de lazer. "Não é só escolher a cor da 
camiseta do time, mas é decidir quem será o técnico, o capitão e qual a 
estratégia do jogo." Enfim, a participação e o desenvolvimento deverão começar 
com o ser humano - com sua decisão e iniciativa - e terminar com ele - ele 
de beneficiário. O potencial humano é o único capaz de gerar potencial 
eci político e social. 

Assegurar a Comunica@o 

Se o assentado não consegue apreender o que já lhe foi repetido 
tantas vezes, talvez a dificuldade seja de expressão e não de compreensão. 

Ao se trabaihar com um público que tem difculdades de leihira e de 
entender questões teóricas e absmtas, deve-se utilizar meios visuais, como desenhos, 



diagramas, mapas simplificados, para retomo dos resultados das análises. Desta 
forma, toma-se a informação pública e visível, ao alcance de todos no mesmo nível 
de compreensão e entendimento. A devolução do conhecimento produzido para 
o agricultor é muito imporiante para que eles também possam corrigi-lo, ordená-lo, 
analisá-lo e assim, tomar decisões adequadas a cada situação. 

É fundamental ainda que se aprecie os sistemas de gestão tradicional 
e de manutenção, as tecnologias populares, as estratégias de sobrevivência e 
as formas e as razões pelas quais as pessoas sentem : u m  na 
sua realidade. 

i, vêem, pc 

Discutir os Resultados 

É indispensável que, no fmal de cada safra, com base em dados concretos 
dos resultados alcançados, os técnicos e assentados discutam as causas de seus 
sucessos e revezes. Com a identificação dos problemas mais comuns pode-se 
partir para um planejamento conjunto da ação técnica necessária para superá-los. 

Nesta fase, deve-se disponibilizar as informações do Balanço de 
Safra", que mostrem as tendências da produção naquele local, assim como 
planilhas de custos de produção das principais atividades nos diferentes sistemas 
de cultivo encontrados nos assentamentos. É imporiante identificar os sistemas 
de produção típicos predominantes para análise e discussão com os produtores, 
especialmente daqueles casos que vêm obtendo m, so ou insucesso. aior suces 

.= 
Promover Avaliação Continua 
O Planejamento Conjunto e a Gestão Participii~iva sao imprescindíveis 

para a implantação e desenvolvimento dos Projetos de Assentamento. Para 
que efetivamente isto se concretize, há necessidade de um processo contínuo 
de gerenciamento do plano pela equipe, que implique na participação dos 
assentados de forma organizada. 

Devem ser formadas Comissões de Assistência Técnica e Extensão 
Rural, compostas por técnicos e assentados, nas quais serão discutidas as 
responsabilidades, as contrapartidas e, principalmente, os objetivos, lembrando 
que uma política de Assistência Técnica e Extensão Rural requer mecanismos 
externos e internos de controle e avaliação eficaze? 

' hba lha r  em Equipe 
Todos os técnicos com atuação no assenti ilhar de 

forma integrada, com real espírito de equipe. Devem ser organizaoas reuniões 
amento de :vem traba . . 
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de planejamento e discussão técnica sobre os problemas e ações a serem desen- 
volvidas. O Coordenador, os engenheiros agrônomos. técnicos agrícolas, médi- 
cos veterinários, zootecnistas, assistentes sociais, enfim todos devem participar 
dessas reuniões, do planejamento e da execução das ações nos assentamentos. 
O trabalho em equipe deve contemplar discussões democráticas, unidade e 
responsabilid: 30 e avali !dica. %de na açi 
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Tudo que demanda mudanças de comportamento e de paradigmas 

implica no estabelecimento de uma política de formação juntos aos profissionais 
e comunidades atendidas do Itesp. 
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Dos Técnicos 
A Diretoria Adjunta de Formação, Pesquis >ção Institucio- 

nalZ0, deve promover a formação dos técnicos frente aos novos paradigmas da 
agricultura familiar, n dade de rápidas tn ,fies, em que a 
sustentabilidade e o ho ) no centro do desei ito. Para isso, é 
necessária redobrada atençao as mudancas, buscar inriuencia-Ias, participar 
ativamente, e estudar para  com^ intervir c :adoresiagentes 
do processo de desenvolvimento 
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A formação nesse aspecto aeve se dar ae jorma continuada, 
atendendo às demandas da realidade e dentro do planejamento participativo 
adotado para o desenvolvimento do assentamento. 

Dos Assentados 
Perante os novos paradigmas colocados - agricultura sustentável, 

participação e organização - a Assistência Técnica e Extensão Rural deve 
priorizar formas de capacitação para assentados que ajudem a constmir cami- 
nhos para sua emancipação, tomando-os centros e agentes principais do seu 
processo de desenvolvimento. Deve gerar técnicas apropriadas, modelos de 
gestão participativa que integrem todos os personagens familiares nos sistemas 
produtivos. Atenção especial deverá ser dada ao jovem e à mulher. 

O extensionista deve prioriranamente ser ele próprio o agente 
executor dessas formas de capacitação, dentm do plano de desenvolvimento 
proposto, tornando-se assim um agente de desenvolvimento, parte de um 
amplo processo de mobilização social. 
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Finalmente, a expressão prática e palpável do comprometimento das 
equipes com tal metodologia se dá através da elaboração de uma matriz de 
planejamento e monitoramento que detalhe as aç&s a serem desenvolvidas, os 
objetivos a serem perseguidos e os prazos em que isso deve ocorrer. Os pro- 
gramas de crédito, fomento e outros deverão ser f e m m  a serem utilizadas 
na consecução desses objetivos, devem ser encarados como meio e não fm. 

Essa matriz, na forma de uma tabela adaptável as condições de 
cada Regional, deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: 

O Temas: os principais assuntos ou situações encontradas nos 
assentamentos. Deverão ser elencados todos os temas de 
importância para a comunidade e seu desenvolvimento, sempre 
que possível em ordem de prioridade. 

O Diagnóstico: desenvolvimento sucinto de cada tema apontado, indi- 
cando situação, realidade, importância, além de avaliação de desem- 
penho, produtividade, custos, utilização de mão-de-obra, fatores 
que causam problemas, diagnósticos rápidos e participativos, etc. 

O Objetivos e Metas: após diagnóstico levantado e discutido com a 
comunidade, indicar principais objetivos a serem alcançados, defi- 
nindo ordem de prioridade. Eles podem contemplar, por exemplo, 
a redução de custos, organização da comunidade para ter serviços 
de saúde, escola; melhor utilização de máquinas e implementos; a 
substituição de insumos; o controle de doenças em culturas ou 
animais; o aumento de produtividade com tecnologias adequadas, 
etc. A cada objetivo definido e priorizado, deve-se, necessariamente 
associar metas a serem cumpridas, quantitativa e qualitativamente, 
com prazos e responsabilidades claramente estabelecidos. 
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O Técnicas de Trabalho: deverão ser indicadas para cada caso as 
melhores técnicas para a solução dos problemas e execução dos 
objetivos propostos, em lugar das mais fáceis ou que pareçam 
melhores para o técnico. Nesse sentido, deverão ser escolhidas 
ou combinadas uma o mais técnicas de Assistência Técnica de 
Extensão Rural para cada situação a ser enfrentada, tais como: 
trabalho por gmpos de atividades; visitas periódicas aos lotes; 
combinação do trabalho de gmpo e visita a lote; reuniões de 
discussão técnica e de planejamento; dias de campo; palestras; 
técnicas de animação - grupo cochicho, teatrinho, jogos etc. 

" 'vlateriais de Trabalho: devem ser previstos e providenciados 
om antecedência quais materiais a serem utilizados em cada 
ituação para obtenção do melhor resultado, tais como: convites; 

rolhetos; local de reunião; equipamento de som; transparências; 
vídeo; projetor de slide; cartazes; blocos de papel e caneta, etc. 

O Recursos: devem ser previstos os recursos necessários para a 
execução das atividades, como fazer, como organizar, quem irá 
viabilizar cada passo a ser desenvolvido. 

O Cronograma de Execução: distribuir ao longo do tempo o período 
para cada tema e objetivo, com previsão dos prazos de início e 
término, de execução e monitoramento de cada atividade 
proposta. 

O Avaliação dos Resultados: definir indicadores e formas de moni- 
toramento para avaliação dos resultados do planejamento. Prever, 
ao final de cada etapa, avaliação com a equipe e os assentados 
sobre se foram alcançados os objetivos, seu resultado, o efeito, 
o desempenho do técnico, dos assentados, das instituições, das 
~rganizações dos trabalhadores. Anotar na matriz eventuais erros 

acertos. 
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Seminário "Assentamentos: Desenvolvimenfo para Emancipapio ': e 
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Entre o início do processo de discussão sobre a atuação da Fundação 
Itesp nos assentamentos, desde o Encontro de Ibitinga, passando pela realização 
do Seminário de Assistência Técnica de Extensão Rural, em Presidente Prudente, 
e o momento desta publicação, uma série de iniciativas já foram desenvolvidas 
pelo Itesp. O seu registro, neste trabalho, toma-se fundamental por dois motivos: 
o primeiro, valorizar as iniciativas e o espírito perseverante dos técnicos que, 
rapidamente, vestem a camisa quando solicitados a enfrentar novos desafios; 
o segundo, para que se perceba como pode ser tão simples e gratificante o 
trabalho de desenvolvimento construtivo e patticipativo junto as comunidades 
assistidas. 

Antes porém, seria interessante situar alguns fatc tes que 
ocorreram neste perícdo e que contribuíram para o enriquecimentu uwr. processo. 

Institucionalmente, cabe destacar a correspondência da Diretoria de 
Formação na resposta As demandas da Assistência Técnica nesta empreitada. 
No período de 1996 a setembro de 2000, foram realizados um total de 565 
atividades de formação, entre cursos, oficinas e workshops, abrangendo temas 
como Cidadania, Questão Agrária e Conjuntura Política, Meio Ambiente, 
Organizaçã, , Agroindúsüia, M; lização 
tecnológica iicas agrícolas e Gt stão de 
Projetos. Sao reaiiZadOS em média por ano cerca de 113 atividades para 
2.400 participantes aproximadamente. 
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Algumas atividades podem ser destacadas, como o curso de "Comu- 
nicação e extensão rural - fundamentos, meios e métodos", proferido pelo 
Professor Carlos Augusto M. Araújo (Cory), da Universidade Estadual Paulis- 
ta/Ilha Solteira. Na área de Meio Ambiente, a Educação Ambiental ocupou 
um espaço relevante com diversas atividades práticas envolvendo tecnicos, 



professoras e crianças e jovenslalunos das escolas que atendem as comuni- 
dades assentadas. 

De atividades pontuais voltadas ao aprimoramento em temas especí- 
ficos de natureza mais técnico-agronômica, partiu-se para uma educação de 
caráter mais amplo, buscando contemplar questões de fundo para um melhor 
entendimento das características que compõe a realidade social inerente ao 
público atendido. Desde 1999, a Diretoria de Formação vem promovendo o 
curso básico de Formação Política Agrána, direcionado aos profissionais que 
atuam diretamente com as comunidades rurais, que dê conta da importância da 
Extensão Rural na transformação social do campo, na perspectiva da inclusão 
social e do resgate da cidadania. 

Esse curso, organizado em módulos, propicia conhecimentos sobre 
o papel do Estado e a dinâmica dos movimentos sociais, na compreensão das 
raízes históricas dos conflitos fundiános em São Paulo e no Brasil, e do papel 
do profissional técnico enquanto um agente social. O planejamento e as téc- 
nicas de dinâmicas de grupo formam um outro conjunto de saberes que instru- 
mentalizam os profissionais no trabalho junto às comunidades. 

Partindo da concepção de que o processo ensino-aprendizagem não 
se restringe aos momentos de formação em sala de aula, implementou-se uma 
ação complementar, através do Programa de Aprimoramento da ATER, obje- 
tivando facilitar a implantação de uma metodologia de ATER participativa, com 
uma base tecnológica apropriada aos assentamentos e comunidades tradicionais. 
Esta ação procura enfocar a necessidade de promover mudangas no cotidiano 
do modo de se relacionar com as comunidades, buscando o desenvolvimento 
integral destas através da incorporação de novos conhecimentos gerenciais, 
téc -ganizacio 
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:ste "aprer do", a As récnica vf ,olven- 
do ,,,,, .., sentido de .,y,,,L , .ortalecer L, ,,,,..,,ações de n.,,..,.,, ,$senta- 
das, tendo como princípio o respeito à autonomia destas organizações. Tais 
ações vem sendo marcadas pelos Encontros Estaduais de Mulheres Assentadas, 
que vem ocorrendo sistematicamente desde 1998, em Castilho, Primavera e 
Promissão. Com representantes de praticamente todo o estado, o 111 Encontro 
Estadual realizado neste ano de 2000, foi marcado pela criação da Comissão 
Estadual de Mulheres Assentadas e Quilombolas de São Paulo, entidade 
autônoma e independente, definindo como uma das principais metas difundir e 
agregar uma maior participação de mulheres assentadas e quilombolas. Esta 
organização, formada por representantes de várias comunidades, sinalizou 



claramente a necessidade de se estabelecer de maior interlocução junto aos 
poderes locais e estaduais para avançar na discussão e proposição de ações 
relacionadas à saúde, educação, lazer, direitos previdenciános, política de crédito 
e, particularmente, à questão da juventude. Numa demonstração do grande 
potencial dessa organização, algumas parcerias já foram estabelecidas entre 
secretarias estaduais, no tocante a saúde e atividades desportivas, recreação e 
lazer, buscando dar respostas a estas demandas. 

Após o Seminário de Presidente Prudente, uma primeira determinação 
assumida e efetivada coletivamente pela Diretoria e técnicos de campo foi a 
realização de reuniões em todos os assentamentos para colocar em prática a 
nova postura pretendida pelas equipes do Itesp junto às comunidades assen- 
tadas. Cada regional estabelece) jpria para as reuniões, se- 
guindo um roteiro básico de prc 
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--.,..L--,,n Percebeu-se uma preo~.upakau L C U U V L ~ U ~  para estimular a partici- 
pação de toda a comunidade, com a elaboração cuidadosa e chamativa de 
convites extensivos a toda a família. 

As pautas das reuniões contemplaram a apresentação dos princípios 
da nova Assistência Técnica de Extensão Rural, visando informar a todos 
sobre os resultados do Seminário, realçando os seguintes pontos: participação, 
sustentabilidade e desenvolvimento integral. 

Visando contribuir para o diagnóstico da realidade do assentamento, 
os técnicos se utilizaram dos dados sócio-econômicos sistematizados das Ca- 
demetas de Campo e das análises desenvolvidas nas publicações Retrato da 
Terra2'. 

Estimuladas pelo desafio apresentado, várias equipes lançaram mão de 
muita criatividade p m  esüeitar relações com a comunidade. Uma das iniciativai 
interessantes realizada por técnicos de várias regionais foi a elaboração de 
diagnósticos dos seus projetos de vida, amvés de desenhos feitos pelas famílias, 
representando o estágio atual e como gostariam de ver seus lotes no futuro. 

No Grupo Técnico de Araraquara, a dinâmica das reuniões contem- 
plou a divisão em grupos para discussão dos principais problemas da comu- 
nidade. Cada grupo indicou os temas considerados importantes e, em plenária, 
estes foram debatidos e priorizados, constituindo a base do planejamento das 
atividades, com prazos e responsabilidades definidos para cada situação, tanto 
da equipe quanto dos grupos. 
" Codernor Iresp n. I c n. 9. RETRATO DA TERRA: Perfil Sócio-econumico dos Assei ?stado de 

SE, Paulo. Safras 96/97 c 97/98. e na Safra 98/99. na prelo. 
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Um outro exemplo de ação concreta, visando buscar alternativas de 
prAticas de agricultura sustentável, foi o dia de campo sobre plantio direto com 
tração animal, desenvolvido pelo Gmpo Técnico de Presidente Venceslau. O 
evento reuniu cerca de uma centena de pessoas com representantes de vários 
assentamentos e técnicos das diversas regionais. Foram demonstradas as etapas 
do plantio direto com o uso de equipamentos simples, de baixo custo, onde a 
tração motorizada (trator), foi totalmente substituída pela tração animal: aplicação 
de herbicida, distribuição de calcário e semeadura com plantio direto. O dia de 
campo gerou grande interesse entre os assentados e técnicos, sendo porém 
necessária a continuidade da experiência para que os resultados práticos possam 
adquirir maior visibilidade. 
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Briga seri, s uos uru] :os de Campo, mas 
ficaremos apenas nesses exemplos. Houve tambem uma intensificação na 
realização de excursões e visitas aempresas e a oums produtom que desenvolvem 
atividades de interesse da comunidade, objetivando a troca de experiências. 

Com maior ou menor grau de envolvimento, tanto das equipes quanto 
dos assentados, a realização destas reuniões repercutiu positivamente no Estado 
de São Paulo como um todo. As organizações dos trabalhadores, particular- 
mente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se envolveram nas 
discussões, demandando reuniões específicas com suas direções. No mês de 
julhol98, a Direção do Itesp realizou seis r eu~ões  regionais entre seus técnicos 
e dirigentes do MST e suas organizações cooperativas, o que contribuiu para 
melhorar o entendimento e o relacionamento entre as pates e hoje consolidam 
parcerias voltadas para o complexo agroindustrial da Cocamp envolvendo 
também a Unesp, a Secretaria de Agricultura, o Sebrae e o Instituto de Eco- 
nomia Agrícola. 



A discussão desse modelo de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para a Reforma Agrária e a Agricultura Familiar vem contando com a parti- 
cipação de colaboradores preciosos. Entre eles destacamos os professores 
Salvador A. Sandoval, (UnicampIPUC), Celso Zonta (Unesp), Cesar Benjamin 
(Editora Contraponto), Maria de Fátima F. Quintal (Universidade Federal de 
Curitiba), Regina Enssman e Rodngo Junqueira (Núcleo Maturi), que estiveram 
presentes nas discussões dessa diretriz, através dos módulos do Programa 
de Formação Política Agrária que vem sendo realizado desde 1998, junto 
aos técnicos; o professor Cory, da UnesplIlha Solteira que nos auxilia na área 
de cooperativismo e associativismo; a professora Dra Conceição D'Incao, 
pesquisadora do tema desde há muito, e que gentilmente nos cedeu o texto 
publicado na Parte Ií deste Caderno, tecendo uma análise critica, quase um 
estudo de caso, de um determinado momento de nossa atuação, quando ela 
ainda se iniciava, mas cujas observações ainda podem nos ser absolutamente 
úteis nesse processo de reflexão. 

As idéias aqui apresentadas, longe de esgotar o assunto, significa 
um primeiro passo para a consolidação de uma metodologia voltada ao 
agricultor familiar aberta às críticas e a contribuição de todos. 

Convidamos a todos os interessados no sucesso da Reforma Agrária 
e no desenvolvimento da Agriculiura Familiar a contribulrem com esse trabalho, 
sugerindo a implementação de novas e mais adequadas medidas, auxiliando no 
aprimoramento profissional através da observação e da crítica construtiva, 
estudando os resultados obtidos e divulgando os resultados desses estudos 
para a comunidade assentada, os profissionais da Fundação Itesp e a sociedade 
em geral. 
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A finalidade desse documento era suscitar um debate com a equipe 
técnica do DAF - Departamento de Assuntos Fundiános", tendo em vista, de 
um lado, a socialização de resultados de diferentes experiências de pesquisa 
direta ou indiretamente ligadas aos assentamentos rurais do Estado de São 
Pauloz5. De outro lado, o aprofundamento da reflexão que se vinha desenvolven- 
do numa pesquisa em andamento, em colaboração com Gérard Roy e a 
Pr 3 s  possibilidades da constmç :ssas famílias de 
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" h r..LuL==a .=.ras expeneneih. Lviiriaiiu trabalho de assessaia - 1985 a 1987 - a  um projeto de pewuisa 
realizado no CEPAM - Cenm de Estudos em Adrniniumão Mwiicimü Secretaria do Interior do &tado de Sáo 
Paulo. atraves de um convênio de mpera@a internacional - CWq/Braril e CNRSIFrança. Em linhas basrante 
gerais. o objetivo original dosse projeto era a análise da relagão Estodduabalhadores na bojo do ''Programa de 
Geracão de Trabalho paras Enuessafra do B6ia-Fna", k l a n t l d o  pelo Governo do Estado em 198411985. Pr>uco a 
pouco. entretanto. o projeto foi se conenuanda na ob&rvagão do Assentamento de Hono Silvania, situado no 
município de Araraquara. Um assentamento nascido de um desses pmgramzcr de g e w o  de trabalho e. por isso 
mesmo. particulamente interessante para a equipe da pesquisa. A segunda experiência a fornecer elementos 
significativos para as presentes reflerhs foi um trabalho de arsesao"a realizada no PROTER - Programa da Tend 
PUC de São Paulo, a um p p o  de 26 l~eniços -entre engenheiros agn3nomor e técnicos am'colas - coooatdm pelo 
Governo do Emdo para a zaist€nciatécnica dmpequenospmdutores rivais envolvidos na "Políticade Regulari~ação 
FundiSria" em cuno no Vale do Ribeira - 1986 a 1987. 

'* Pe<qui<a mali,ida cm ~lah<rra(:u com G6ruJ Ro!. audv& & um conv(nio de coopera(au inurnaii#nal ChTqi 
B r i 4  - ORS lI3Mn7aR.a. alcxuln inicialmnte no CFDFC - Ccnm dr  b t u d w  & CulmnConum@rea (IYXU 
IYdYle. poncn.>mente. na FdciilJnJ~ de Ci?niid> .Ama* da L.'NI(:AMP i lVHW19<l?i 



Exigência dos objetivos teóricos e práticos dessa pesquisa, o 
documento se elaborava a partir do pressuposto mais geral de que a construção 
dessa autonomia dependia da possibilidade da criação de relações sociais 
democráticas na situação de assentamento. Isto é, de relações sociais de 
igualdade - ou regidas por uma lei comum, no interior das quais essas famílias 
de trabalhadores historicamente dependentes - ou submetidas à lei do "patrão" 
- pudessem se recriar em indivíduos livres e, nesse sentido, cidadãos. Mais 
especificamente, trabalhava-se com o pressuposto de que a construção de alter- 
nativas agrícolas viabilizadoras da autonomia econômica desses trabalhadores 
assentados, dependia da capacidade que a intervenção estatal tivesse de criar, 
pela mediação de seus técnicos, um diálogo crítico com os mesmos. Em outras 
palavras, um diálogo a qual o encontro entre o projeto agrícola estatal 
e os projetos agrícolas d adores conformasse um movimento construtivo 
de busca das alternati\, 
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aos assentamentos, foi de grande vaiia no uaoaino ae eiaaoraçao aos resultados 
da mencionada pesquisa, que ora se encontram parcialmente publicados sob a 
forma de livro2' e que pretendem ser uma contribuição para a reflexão sobre a 
importância e os caminhos da mediação dos agentes de intervenção junto a 
populaçóes assentadas dou engajadas em programas de desenvolvimento de 
uma maneira mais geral. 
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É certo que, transcomdos cerca mos dessc 1998, 
a situação que lhe deu origem náo é mais : Em linhas gerais, 
porque amadureceram, de um lado, a exper agentes e! ajados 
nos assentamentos e, de outro, os termos da reflexão contida no referido 
documento. Sem contar, evidentemente, o grande avanço que o movimento de 
luta pela terra - em especial o MST - tem promovido na relação Estado1 
trabalhadores sem terra ou assentados. Mas parece certo também que os 
desafios da t ção dessas experiências de reforma agrária em espaços 
de democrati sociedade brasileira ainda estão longe de ser superados. 
E é a esses aesartos que as notas aqui reunidas se referem. Quando menos, 
como parte do esforço de reconstrução do processo de participação da equipe 
técnica do DAF nos rumos que vem tomando o movimento pela reforma agrária 
no Estado de São Paulo e no país como um todo. 
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Grande parte das dificuldades encontradas pela assessoria técnica 
estatal nos assentamentos é resultante das próprias ambigüidades das politicas 
de assentamento de um modo geral. É sabido que o uso da palavra 
assentamento, para designar experiência de solução dos conflitos 
pela posse da terra, foi legitimado pelo 1s militares e possui, em 
conseqüência, um caráter evidentemente coiii~i V ~ U U ~ .  Num primeiro momento, 
porque ocult i apresent ~lução. 
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São rauio, em especial, tinha bem claro este objetivo. Elaborada por 
expressivos representantes da luta pela reforma agrária e com a participação 
do próprio movimento sindical mral, ela visava atender i recente demanda 
dos trabalhadores organizados pelo acesso à terra. Particularmente, às 
demandas do MST - Movimento dos Sem Terra, o que evidencia ainda mais 
seu caráter progressista. E é desnecessário insistir na ousadia que representava, 
frente aos setores conservadores, um projeto político para assentar trahalha- 
dores sem terra no Estado de São Paulo. Para esses setores a idéia da reforma 
agi ,ria, quando muito, referir-se ao assentamento de posseiros ou 
Pel .odutores em vias de serem expropriados da terra, em terras 
lon8iiiqu~ ou das regiões mais atrasadas do país. 



Entretanto, essa política se operacionalizava no bojo da complexa 
correlação de forças políticas que definia o PMDB, principal frente partidána 
de oposição ao regime militar. E, nesta circunstância, defrontava-se com a 
presença dos setores conservadores presentes no próprio aparelho de Estado 
(Silva, 1989). A análise dos entraves enfrentados pela implantação da referida 
política é bastante reveladora dessa presença (Barbosa e Leite, 1990). Mas, 
para os objetivos deste texto, impõe-se buscar os resultados desse encontro 
de forças políticas progressistas e conservadoras na concepção mesma da 
forma constitutiva desses assentamentos. E aí, parece que a grande contradição 
residia em concebê-los, de um lado, como espaços de fortalecimento da 
participação dos trabalhadores no movimento mais geral de transformação 
da sociedade brasileira e, de outro lado, como espaço de reproduçáo do 
processo de desenvolvimento econômico em curso nessa mesma sociedade 
(D'Incao, 1992). O mesmo processo que vem excluindo do mercado de 
trabalho e do acesso à terra importantes contingentes da população, realimen- 
tando em permanência o movimento de luta pela terra. 

C nentos que regulamentam a implantação dos 
assentamer Ião Paulo permite identificar pelo menos duas 
orientações .,,,.,,,.,, ,, ,dmplexidade que essa contradição assumiu na 
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ao oasrante conheciaas as impiicaçoes iaeoiogicas presentes no 
debate político dessa duas proposições. E não se trata aqui de discuti-las 
enquanto supostas vias de concretização das utopias de mudança social do 
MST, da Igreja ou dos demais setores da esquerda engajados nas políticas de 
assentamento. Trata-se de interrogar o significado que elas ganham enquanto 
idéias-força do referido plano de intervenção estatal. Em particular, no que 
elas têm de reveladoras da maneira como o Estado se representa, neste 
n esses asst 
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grandes misténos a essa compreensão. Num plano mais amplo, ela refere-se 
à necessidade - legítima em princípio - de associar os investimentos estatais 
à minimização do problema da fome no país. Num plano mais restrito, deixa 
implícita a idéia, bastante reforçada pelo discurso militante da Igreja Católica, 
de que a vocação desses trabalhadores é produzir "ao menos para comer". 
Numa evidente desconsideração de seus projetos de uma vida, "com mais 
futuro", "mais segurança" e "mais autonomia". E, o que é ainda mais revelador, 



sem nenhuma preocupação maior para com as questões técnicas ligadas h 
vocação da terra e h vocação econômica da região. O que permite pensar 
que a idéia de integração desses trabalhadores no sistema produtivo dominante 
não era vencedora nas negociações que definiram a orientação para o cultivo 
do tradicional arroz, feijão e milho, nos assentamentos. 

A idéia de tomá-los produtivos, por outro lado, era o primeiro parâ- 
metro das justificativas arroladas para a indução dos trabalhadores à produção 
coletiva ou associada. Temia-se, conforme está explícito nos referidos docu- 
mentos, reproduzir nos assentamentos a "miséria-mral" conhecida entre peque- 
nos produtores rurais do pais. E acreditava-se poder evitá-la pelo caminho 
das associações de produção, que Ihes permitiriar o à tecnologia 
existente - a tecnologia da agricultura empresarial dc -e, consequen- 
temente, a índices mais elevados de produtividade. 
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Tudo indica que o entusiasmo com o qual :s progressistas 
viam essa proposta de produção coletiva ou assoc assentamentos 
ocultava, em grande medida, os aspectos  conservado^^ ,, L.nb,,na A Igreja via 
nessa orientação priorizada pela ação estatal, o meio de encaminhamento dos 
trabalhadores para a organização comunitária-cristã da vida nos assentamentos. 
O MST e demais setores da esquerda, por sua vez, serviam-se dela para contomar 
o ri! icamente temido, desse trabalhadores, seduzidos pela propriedade 
priv Ta, abandonarem seu engajamento político na luta pela transfor- 
maçáo da sociedade brasileira. Diante dessa coincidência do meio - produção 
coletiva - através do qual se viahilizariam objetivos distintos - a produtividade 
agrícola, a comunidade e a transformação da sociedade rumo ao socialismo - 
perdia-se a referência de aspectos imporíantes da realidade. De um lado, perdia- 
se a referência do que eram os trabalhadores aos quais se destinavam os 
assentamentos. Não se cogitava, evidentemente, de partir do conhecimento de 
seus limites e possibilidades para construir, com eles, alternativas capazes de 
viabilizá-10s econômica e, em conseqüência, política e socialmente. Trabalhava- 
se com a idéia - ou abstração -do que eles deveriam vir a ser, uma vez submetidos 
ao modelo de organização da produção priorizado pelo Estado. De outro lado, 
deixava-se de ver que essa indução dos trabalhadores As formas coletivas ou 
associadas de produção representava, também, a sujeição dos mesmos - e do 
próprio projeto de reforma agrária em nome do qual os assentamentos eram 
programados - hs regras da economia agr'cola dominante. As mesmas que 
historicamente os expropriaram da terra. Ora, na hipótese de uma vontade política 
orientada para a integração desses trabalhadores na economia - e na sociedade 



- nacional, a questão da produtividade nos assentamentos teria sido tratada de 
modo a revelar, mesmo que embrionariamente, alguma intenção de interferir nos 
rumos da relaç5o Estado e sociedade que vinha - ou vem - conformando histori- 
camente a agri .ultura praticada no país (Grzybowski, 1989). Uma agricultura 
forjada por rel ições sociais de produção as mais perversas e sustentada por 
mecanismos de concentração da propriedade da terra e do acesso à tecnologia 
agrícola nuiridos pela histórica arbitrariedade dos setores dominantes do país. 
Em outras palavras e em termos mais operacionais, a questão da produtividade 
teria sido subordinada às exigências da modernização da pf ricultura, 
através da re-orientação, mesmo se progressiva, do incentivo e ricultura. 
Quando menos, pela criação de linhas especiais de crédito e de acesso à tecnologia 
apropriada às possibilidades e projetos dos trabalhadores assentados e dos 
pequenos produtores rurais em geral. 
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Diferentemente, toda a energia política em cena foi canalizada para 
a questão do acesso dos trabalhadores à tecnologia e às linhas de crédito já 
existentes ou, em outras palavras, moldadas pelos interesses da grande em- 
presa agrk ~ancárias e 
para a aqu logia agn' 
minante. C -... ,., ,YY... .. yUII, , I...,, UVY YUYalhadore~ .I. 
dadeiro "pacote tecnológico", no qui n definid 
técnicas agrícolas, como também os pr métodos c 
realizados. Sem sequer levar em consideração as exigências ., 
micas, tecnológicas, culturais, etc. - de um planejamento agrícola voltado 
para a descoberta de alternativas agrícolas capazes de transformar esses tra- 
balhadores nos novos e autônomos pequenos produtores mrais que eles pre- 
tendem ser. 
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Nestes termos e simplificando um pouco - j á  que não se pode 
minimizar a correlação de forças políticas desfavorável - pode-se dizer que 
no projeto estatal em questão, o suposto desenvolvimento dos trabalhadores 
em "situação de assentamento" não ameaçava as regras da economia agrícola 
dominante. E foi esta a dimensão conservadora ocultada pelo debate ideoló- 
gico que acompanhou o debate oficial a propósito do modelo de organização 
da produção a ser levado para os assentamentos. Transformando os agentes 
estatais encarregados dessa tarefa em técnicos-militantes, no sentido de 
F Ia. 

- 
us alienad [OS a uma ideologia política d leterminac 



OLETMSMO X AUTORiTAiüSMr 
'ARACISIA DAS ORGANIZAÇOB 

A primeira e mais evidente conseqüência prática dessa alienação 
militante já vinha sendo largamente constatada e interrogada pelos técnicos do 
DAF, no momento da primeira elaboração deste texto - 1993. Trata-se da 
paralisia criada nas organizações dos em situação de assentamento 
pelo autoritarismo do modelo coletivista de organização da produção. Acredita- 
se, entretanto, que a análise mais detalhada dos caminh& através dos quais 
essa paralisia se produz no cotidiano dos assentamentos pode ser útil à avaliação 
que esses técnicos vêm fazando de suas próprias experiências com esse modelo. 
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No caso do assentamento de Porto Feliz, um dos ~ssciitamentos 
in iidade, pc ivas de 
in as coletiva acabou 
pú, .,.,, ,,,,, ,,,, ,, LLL,.+S de domLl,,, ,.,, qu, . ~ l L c p L ~  L A L ~ L . ; ~ ~ ,  no 
bojo das quais qualquer organização - política ou econômica - toma-se inviável. 
Quando menos, porque essa organização pressupóe a existência de relações 
sociais de igualdade ou democráticas. Isto é, de relações sociais mediadas por 
uma lei comum, sem a qual inexiste a possibilidade da livre decisão de pertencer 
a esse ou àquele coletivo (Roy, 1993). Ou, num outm ângulo, a possibilidade 
do compromisso com esse mesmo coletivo. 
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trato com a tendência desses agricultores à organização familiar da produção - 
os primeiros assentamentos do Pontal do Paranapanema, os técnicos iniciaram 
essas negociações apresentando aos trabalhadores a possibilidade de escolhe- 
rem entre o modelo familiar e o que se convencionou chamar de modelo misto. 
Isto é, uma combinação tática dos modelos coletivo e familiar. No qual, basica- 
mente, a terra é dividi :s familiares e o planejamento e administração 
dos cultivos principais iados à comercialização - permanecem coletivos 
ou associados. Na prh,.,, ,,,, opção era equacionada a propósito do plano 
de demarcação e distribuição de lotes agrícolas agrupados ou não em tomo de 
uma agrovila, onde as famílias teriam suas casas e seus quintais para uma pequena 
produção de subsistência: hortas, pomares, criação de galinhas, etc. A opção 
PO o lote" significava, por sua vez, a da organização familiar da produção. 
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;sim apresentada a questão, o processo parecia ter condições de 
se desenvolver democraticamente, sem maiores dificuldades. Mas, na verdade, 
ele foi fortemente marcado por tensões decorrentes das tentativas de indução, 
por parte da assessoria estatal e das próprias lideranças dos trabalhadores, à 
aceitação do projeto associativista. Baseadas na argumentação sobre a maior 
facilidade que esse projeto oferecia à ação estatal no tocante aos serviços 
considerados essenciais para a vida dessas famílias: escola, posto de saúde, 
luz, água, etc. Enauanto o que parecia ter maior peso na decisão dos irabalha- 
dores era a 1 a ser dada aos associados no acesso ao mentos 
subsidiados ~ p r a  de maquinaria e implementos agríci i modo 
geral. A recuiibirupiu desse processo deixou claro que aí cuiiicyaain a ser 
definidas as características que p, L relações dos irabalhadores 
entre si e com os demais agentes I a situação de assentamento: 
a desconfiança e o ressentimenl~ ripicu> uaa ir;iakues de dominação. 
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A compreensão desses descaminhos não parece muito difícil. De um 
lado, a injunção imposta pelas instituições financeiras ao vincular o crédito 
subsidiado à demand; ilhadores ridente 
discriminação dos a g i  ue, optava imiliar. 
Uma discriminação qi :mpre apa IS, mas 
que estava implícita nas prioridades definidas por eles e, principalmente, que se 
explicitava a todo momento no discurso militante das chamadas lideranças. O 
discurso oficial do assentamento, frente ao qual o suposto reconhecimento do 
direito $I escolha do modelo de produção familiar aparecia como uma espécie 
de concessão ao que se entendia ser o caráter conservador dos sujeitos da luta 
pela tem: trabalhadores, no limite, mobilizados pela aspiração da propriedade e 



que tenderiam, uma vez deixados a si mesmos, a se transformar em agentes da 
reprodução e não da mudança social desejada. 

Acredita-se que, na realidade, a possibilidade da opção pela organi- 
zação familiar da produção, assim como o próprio modelo misto, continuavam 
a ser entendidos pela maior parte dos técnicos e pelas lideranças como um 
recurso tático, dentro de uma metodologia de intervenção orientada para a 
superação disso que se definia com sendo uma tendência conservadora dos 
trabaihadores. E o objetivo principal continuava a ser, portanto, a organização 
associativa de produção, único caminho admitido como legítimo frente A 
necessidade de recriá-los enquanto trabalhadores em luta, ou participantes do 
processo de construção de uma nova sociedade. 

Na prática isso significa que, embora oferecendo aos trabalhadores a 
possibilidade de opção, os esforços da assessoria técnica se concentravam no 
apoio e incentivo Aqueles que aceitassem a organização das atividades produtivas 
através da associação. O que desencadeia uma contínua sucessão de desen- 
contros no desenvolvimento da mesma. Em linhas bastante gerais, porque essa 
prática permitia a afmação de uma liderança nem sempre comprometida com 
os interesses da maioria dos agricultores - o modelo familiar. E, o mais grave, 
de uma liderança que, não podendo ser contestada ou interrogada por essa 
maioria - de interesses não legitimados pelo projeto oficial do assentamento - 
vai pouco a pouco se corrompendo ou, na perspectiva analítica aqui adotada, 
se recriando em dona da lei que deveria ser de todos - ou arbitrária - e se 
apropriando, em benefício próprio, do que é trazido para o assentamento em 
nome da coletividade. 

A investigação junto aos agricultores aue optaram por "morar no 
lote" mostrou que embora eles também es interessados nos financia- 
mentos ou "ajudas" prometidos aos que pe $em associados, a maioria 
não acreditava na capacidade das lideranças ue uoiizar critérios eqüitativos na 
distribuição desses benefícios. Tanto mais que a experiência vivida nos tempos 
do acampamento e no momento da chegada na terra tinham demonstrado uma 
tendência das mesmas a proteger seus pequenos grupos de amigos pessoais e, 
até mesmo, seus aliados nos abusos cometidos com os recursos disponíveis. 
Ora, sabe-se que essa desconfiança é própria das relações de dominação viven- 
ciadas por esses agricultores em suas trajetórias individuais e social. Uma des- 
confiança cunhada pelo ressentimento desses que não foram nunca reconhecidos 
pela sociedade que os inclui. E que bem podia estar interferindo na maneira 
como, no caso, eles vivenciavam os primeiros tempos do assentamento. 



Levando-os a exagerar em suas avaliações ou a esperar, para si mesmos, os 
privilégios pessoais que estavam denunciando. Mas o problema reside, aí, 
exatamente nos obstáculos que a impossibilidade da crítica ao projeto coletivo 
criava ao desenvolvimento de relaçóes sociais democráticas na situação de 
assentamento. Na justa medida em que ela impedia a eclosão dos conflitos 
resultantes dos diferentes interesses em cena e, em conseqüência, o controle 
dos eventuais abusos das lideranças. 

forma como se constituem essas lideranças no caso aiialisado 
F alguns dos caminhos desse processo de reprodução do velho nas 
nc ções em que os agricultores se encontram colocados. Trata-se, de 
inicio, de trabalhadores que, por m0es  ligadas a suas trajetórias de vida, realizam 
ali necessidades pessoais, ma de reconhecimento social, ora de engajamento a 
uma causa política redentora - os militantes propriamente ditos. O que já 
estabelece diferenças bastantes significativas, porque o desejo de reconhecimento 
so iz, facilmente, a comportamentos manipuladores, enquanto que o 
en ) político tende a levar a um distanciamento das reais condições de 
exisLrricia uos trabalhadores. 
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reconhecimento. Aqueles que se apresentam como sendo os que "dão a vida" 
pelos interesses da coletividade. E que, fortalecidos pelo apoio dos militantes 
políticos - do MST e da Igreja - para as questões de princípio ou estratégicas, 
vão desenvolvendo no dia a dia do assentamento as velhas e conhecidas práticas 
das políticas de clientela (Leal, 1978). De um lado, pela transformação de um 
pequeno grupo de amigos pessoais nos braços habilidosos do exercício de seu 
próprio poder. Através da concessão de benefícios - ou favores - também 
pessoais e, consequentemente, incentivando-os ao desenvolvimento de compor- 
tamentos oportunistas de toda espécie, inclusive de exploração do trabalho de 
"companheiros". De outro lado, tutelando uma outra parcela de trabaihadores 
que, chegando excessivamente debilitados ao assentamento, deixam-se seduzir 
pela proteção das lideranças, acomodando-se à dominação instituída e 
transformando-se numa espécie de base mínima de legitimação das mesmas. 
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associados. Grosso modo, porque os descontentes, sem força para enfrentar 
as injunçóes do que aparece como sendo o projeto coletivo, tendem a se afastar 
desse projeto. Mantendo-se aparentemente de acordo com as regras do jogo, 



sem o que correriam o risco de ser alijados da associação e perderiam as 
vantagens oferecidas por ela - em especial, o direito ao uso das máquinas, 
ultimo resquício do projeto de produção coletiva. Mas, no dia a dia, planejando 
e desenvolvendo suas atividades independentemente das regras e objetivos da 
associação. Pelo que passam a ser acus; idividualismo e, em conse- 
qüência, a r mais ainda dos e : discussão dos problemas 
supostamen os. 
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Nesse contexto, as diferenças entre ''fortes" e "fracos" tendem a se 

acentuar. Os mais experientes ou com mais recursos conseguem desenvolver 
melhor seus cultivos e, totalmente descrentes da associação, organizam-se para 
viver sem ela, escolhendo-se mutuamente para formar um dos quatro grupos 
em que a associação se divide para a administração de quatro tratores adquiridos 
com crédito subsidiado. Os mais "fracos", necessitados de um mínimo de projeto 
coletivo, agrupam-se em tomo de um militante da Igreja que continua insistindo 
em mudar os rumos da associação e que por isso mesmo se viu excluído das 
lideranças. Mas não conseguem apoio suficientemente expressivo para se 
transformarem numa oposição significativa, ou para o enfrentarnento dos dois 
outros grupos que sustentam os detentores do poder: o grupo dos militantes 
alienados a suas definições estratégicas e o grupo formado pelos amigos pessoais 
e pelos dependentes dos que "dão a vida" pelo projeto coletivo. 

O papel dos técnicos no desenvolvimento dessa complexa e perversa 
teia de relações é relevante. Seduzidos pela idéia das vantagens da organização 
associativa e respeitosos do "poder das bases", eles permitem que essas 
"lideranças" se realizem. Inicialmente, e conforme aparece nos depoimentos, 
apoiando-se nelas para enfrentar os conflitos com os trabalhadores que 
manifestavam interesses por "morar no lote". Deixando de ver que esse interesse 
era muitas vezes decorrente de um descontentamento com a forma pela qual 
essas lideranças vinham gerindo o projeto coletivo. Num segundo momento, 
sentindo a fragilidade da organização, os técnicos passam a apoiar-se nas 
"lideranças" para o encaminhamento das decisões a serem aprovadas em 
assembléias gerais. De ial sorte que suas propostas tendem a ser percebidas 
pelos trabalhadores como resultados de alianças feitas com as mesmas. 

Agravando este quadro, aos técnicos os trabalhadores associam a 
exigência legal dos cinco anos de comprovada experiência - e competência - para 
a aquisição do documento que lhes assegurará o direito definitivo de uso da tem. 
E, nesta circunstância, a aparente aliança entre os técnicos e as "lideranças" fortalece 
a dominação destas sobre todos. Comprovar competência aparece como 



estando ligado a necessidade de ter a simpatia do técnico e, consequentemente, de 
aderir às remas do jogo instituído em nome do proieto coletivo. 
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administraçáo da bomba d agua, etc., tendem a se perpetuar. bm todas as 
reuniões eles sáo reapresentados, novas regras sáo votadas e tudo continua 
como estava. Mesmo porque as discussões nunca são levadas até as últimas 
conseqüências. Os responsáveis pelos abusos nunca são mencionados e as 
conversações. desordenadas, raramente chegam a se equacionar em propostas. 
Diante do que as propostas trazidas pelas lideranças acabam sempre sendo 
aprovadas. Para não ser cumpridas, conforme chegam a afirmar alguns ao final 
da própria reunião. A desconfiança de todos em relação a todos parece ser a 
tônica desse desencontro. O planejamento de contribuições dos associados 
para que a diretoria possa desempenhar melhor suas próprias tarefas sequer é 
levantada como hipótese. Cada vez que uma despesa precisa ser feita é 
convocada uma reunião, votada a aprovação do orçamento e acertada a forma 
da contribuição de cada um. Quando o pagamento retarda, novos preços se 
impõem e a diferença ,er novamente negop--'- 

A crise da o o é tão evidente qu iça dos técnicos 
nessas reuniões passa d C5141 acinpre ligada à busca u<: iiuvus caminhos para a 
associação: propostas de novas culturas, acesso a novos financiamentos, busca 
de caminhos coletivos de comercialização ou discussão sobre problemas ligados 
aos termos do contrato dos trabalhadores com o Estado. E é certo que com 
essas novas questões e uma coordenação mais rigorosa das reuniões - a dos 
técnicos - alguns avanços no debate coletivo acabavam por se anunciar. Mas 
eles tendem a se perder frente a inevitável indicação dos homens de confiança 
das lideranças para os encaminhamentos práticos necessários. O que acabava 
por fazer ressurgir a desconfiança dos trabalhadores em relação à já mencionada 
"aliança" dos "engenheiros" com as "lideranças". 

Náo é difícil imaginar as conseqüência$ dessa paralisia produzida no 
interior da associação. Paralelamente a ela, os trabalhadores foram desenvolvendo 
suas velhas práticas sorrateiras de resistência. Pouco a pouco, a atividade produtiva 
passa a ser genda exclusivamente pelas famílias e os próprios técnicos intensificam 
suas práticas de atendimento individual ou por grupos. Enquanto as máquinas, o 
último vínculo concreto dos trabalhadores com o projeto coletivo, acabam sendo 
divididas pelos quatro gmpos existentes. Restando à associação a autocrítica 
sem a qual ela não conseguirá encontrar os caminhos de sua viabilidade. 
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É frequente a utilização da palavra militante para designar compro- 
misso ou engajamento político. Ora, as primeiras equipes técnicas contratadas 
para a assessoria estatal aos assentamentos do Estado de São Paulo eram 
co de engenheiros agr ioria engajados, direta ou 
int te, no movimento 1 a no país. E não é demais 
lembrar que decorre daí a maior importância do trabalho que eles vêm 
realizando nos assentamentos, transformando-se mesmo num dos atores 
centrais dos avanços que essa política tem, a duras penas, acumulado. Num 
primeiro momento, porque sentindo a fragilidade da vontade política estatal, 
decorrente da já mencionada correlação de forças políticas no interior do 
próprio Estado, esses técnicos tomam para si parte do compromisso de 
viabilizar essas experiências. Mediando as negociações entre o Estado e as 
lideranças dos trabalhadores que vinham conquistando o acesso à terra e 
assegurando, com isso, o caráter democrático dessa relação. Mas, mais do 
que isso, porque à medida que as forças reformistas eram derrotadas nas 
negociações que definiram o pacto político da transição democrática (D'Incao, 
1990), fazendo-se acompanhar de um refluxo do movimento de reforma 
agrária no país como um todo e do retrocesso da política de assentamentos 
a nível estadual, eles se empenharam em manter viva a chama do compromisso 
estatal para com as experiências em curso, transformando-se numa espécie 
de grupo de pressão no interior do próprio Estado, em defesa dos interesses 
mais imediatos dos a  tos: nece ie obras c 
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Nos limites desse texto, esse engajamento político não é o que se está 
chamando de militantismo. É sobretudo compromisso ético e não envolve 
necessariamente algum tipo de alienação. Mesmo quando aparece como um 



complicador no tocante ao distanciamento exigido, muitas vezes, pelo bom 
desempenho profissional. 

Um exemplo desse complicador é a duplicidade de pa@is que esses 
técnicos acabam por assumir quando acumulam a. funções da assessoria para 
a qual são contratados, com a de atores, eles mesmos, do avanço da política 
de assentamentos na qual estão engajados. O maior risco, nesse caso, o de se 
substituírem aos trabalhadores, transfomlando-se em demandantes de seus 
supostos interesses e inibindo, com isso, a participação política dos mesmos. 

A realização, cada vez mais habitual, de reuniões ou seminários 
periódicos para o debate, entre os técnicos, das necessidades dos assentamentos 
que deverão ser objeto da intervenção estatal é o meio mais seguro para evitar 
esse risco. Nessas reuniões, a troca de experiências relativiza qualquer excesso 
de envolvimento pessoal e assegura, em consequência, a distância necessária à 
avaliação técnica propriamente dita. Avaliação a partir da qual o Estado pode 
redi~ itual 
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A ~aperiência tem mostrado, entretanto, que o risco da demanda do 
tkni :tituir às demandas dos agricultores ocorre com maior freqüência 
no di suas práticas e está ligado, quase sempre, à alienação do técnico 
a seu propno projeto militante. Projeto ao qual as ações estatais devem estar 
submetidas, o que as transforma em imposições e as descaracteriza, em 
consequência, enquanto políticas públicas. A tal ponto que deixa de ser da 
competência do técnico, colocá-las em discussão junto aos trabalhadores, de 
modo a poder desempenhar seu legítimo papel de mediador entre o projeto 
estatal e os projetos - ou aspirações - dos trabalhadores. 

Diante dessa impossibilidade da crítica ao projeto estatal, o técnico 
não aparece aos trabalhadores como representante do Estado, mas como o 
próprio Estado. O Estado provedor - ou autoritário - que corresponde à 
experiência das relações de dependência caractedsticas de suas trajetórias 
individuais e social. E nas diferentes situações em que isso ocorre, a tendência 
observada é a recriação dessas relações: o aprendizado da participação e das 
negociações democráticas experimentado por ocasião do movimento pela 
conquista da terra cedendo lugar às antigas práticas das relações personalizadas, 
no bojo das quais os direitos conquistados com o acesso à terra passam a ser 
percebidos como favores a serem concedidos pelo representante do poder 
instituído, o técnico ou "engenheiro". 



Uma série de comportamentos e representações observados em 
diferentes assentamentos indicam a existência dessa tendência. "O engenheiro 
gosta de mim", "sabe que eu sou um cara positivo" ou "s6 gosta do povo da 
associação" são algumas das muitas formas que os trabalhadores utilizam 
referindo-se às suas relações com os técnicos. De outro lado, muitos deles tendem 
a esperar, mesmo para questões estritamente técnicas, que os agentes estatais os 
procurem para oferecer seus serviços: "o engenheiro ainda não passou por aqui". 
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Un ticularmente interes I ousar 
levar para o iro" problemas agr OS aos 
programas desenvoividos por ele no assentamento: tormigas, doenças de 
galinhas, pragas nas laranjeiras ou, até, projetos de novas experiências de cultivo. 
Interrogados sobre porque não solicitam, nesses casos, a ajuda do técnico, 
costumam afirmar que não sabem se ele atende a este tipo de demanda. Dado 
que parece sugerir a existência, na prática, de uma alienação dos técnicos ao 
projeto agrícola estatal. 

Mas é na observação da rotina da relação técnicos/irabalhadores a 
propósito dos financiamentos obtidos, que essa alienação parece ganhar maior 
evidência. Todos os anos as decisões tomadas juntamente com os técnicos sobre 
o que e como plantar ficam dependendo da existência ou não do crédito de 
custeio. Os próprios técnicos vêem-se prisioneiros desta espera. E os 
babalhadores aguardam a informação que deve vir deles. Quase às vésperas do 
tempo do plantio, chega aos trabaihadores da agrovila - os da associação, uma 
notícia do tipo "vai ter fmanciamento para o feijão". Os pedidos são encaminhados 
e, mais uma vez, espera-se a decisão do banco. Que não raramente é tardia, 
levando-os a plantar "fora do tempo". No caso dos trabaihadores não associados 
-os "individuais", a noticia chega através do técnico. Que se desloca de casa em 
casa, sabendo que o tempo é curto e a circulação da informação mais difícil. E 
essa prática tende a se reproduzir toda vez que os técnicos conseguem, 
pressionando o Estado, obter algum tipo de subsídio para os assentamentos. Ou 
quando descobrem possibilidades de fmanciamento junto a outras instituições. 

Essa espera, mesmo se acompanhada da insistente pressão dos 
técnicos sobre as agências bancárias concernentes, configura uma paralisia dos 
mesmos diante da necessidade de uma crítica mais elaborada às diretrizes desses 
financiamentos. Uma crítica que os agricultores mais experientes não cessam 
de fazer e que não tem sido canalizada para o debate coletivo, conforme seria 
de se esperar. De um modo geral, esses agricultores ponderam que os 
juros são muito elevados e incompatíveis com as suas próprias condições 



de pequenos produtores descapitalizados. Em especial, com os baixos preços 
que obtêm pelos seus produtos, as condições de comercialização e o despreparo 
da terra que, segundo afirmam, ainda não está em condições de responder 
satisfatoriamente ao investimento feito nela. E há mesmo os que avançam nessa 
crítica, discutindo a vocação da terra ou da região para os cultivos incentivados 
pelos financiamentos. Todos consideram, é verdade, a vantagem do seguro 
agrícola, frente ao risco sempre presente da falta ou excesso de chuvas. Mas, 
como uma vantagem relativa já que, conforme dizem os mais radicais, "a gente 
não planta para o seguro". E não são poucos os que se esforçam para liberar- 
se disso que consideram uma dependência: "plantar para o banco". 

luriosamente, essa5 m'ticas raramente são levadas para os técnicos. 
E iesmo alguns agncu' dizem não confiar neles e que chegam, 
i1 nte, a acreditar que ( s ganham comissões para implementar 
os créditos oferecidos pelos bancos. 
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A permanente pressão m favor d imento 
da assessoria estatal aos assenta zado, mas Ivido a 
falta de vontade política com q ~ ,  -,,,,.,..,., ,,.,mos de E,.,, .,..I enca- 
minhando sua5 açóes junto aos : ntos. E se é verdade que a crescente 
pressão do MST - Movimento Terra - tem feito avançar significa- 
tivamente o número de assentamentos no Estado, também o é que as medidas 
adotadas para o pleno desenvolvimento d sendo 
insuficientes, fragmentadas e de lenta imp' 
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próprios agricultores, das medidas implementadas, os técnicos têm sido levados, 
muitas vezes, a desenvolver práticas patemalistas no interior dos assentamentos. 
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Sabe-se sue esses trabalhadores são portadores de um saber cunhado 
na luta pela ! aber orientado para práticas de sobrevivência e 
bastante efic: gão da carência e da precariedade as quais eles 
estiveram hia~ui i~ai i r~i i i~  ~npusros. Mas, pouco favorável a sua transformação 
em sujeitos eficazes na conshuçãc ativas agrícolas viabi le seus 
projetos de se transformarem c nos produtores mn ,mos e 
competentes. E a observação tem ,L.vauaw que quando adotam cviiipvi-nentos 
patemalistas, os técnicos acabam por ser coniventes com a re dessas 
práticas de sobrevivência, em deüimento de seu próprio objeti. ihução 
da autonomia e de desenvolvimento dos agricultores. 
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A forma permissiva pela qual alguns técnicos vêm permitindo que os 
trabalhadores administrem os financiamentos bancários - em especial o crédito 
de custeio - 6 um exemplo bastante esclarecedor desse risco. Na base dessa 
permissividade parece estar a consciência da precariedade do incentivo estatal 
mas, também, uma subestimação, mesmo se inconsciente, das capacidades 
dos trabalhadores. 



Um dos maiores problemas enfrentados pelos trabalhadores em 
situação de assentamento é a não disponibilidade de recursos para se manterem, 
e às suas famílias, enquanto seus cultivos não produzem suficientemente. Nos 
primeiros tempos, as doações do próprio Estado, da Igreja e demais instituições 
comprometidas com suas causas, permitem-lhes resolver esse problema. Mas, 
à medida que essas doaçóes vão escasseando, sem que seus cultivos ainda 
estejam respondendo às suas necessidades básicas, o quadro se agrava. A 
solução encontrada pelos trabalhadores tem sido, com freqüência, a de tomar 
o crédito de custeio oferecido pelas agências bancárias estatais e desviar parte 
dos recursos destinados aos cultivos - à compra de adubos, defensivos, etc. - 
para a manutenção de suas famílias. Criando, com isso, uma espécie de circulo 
vicioso: a família não tem com o que viver porque a lavoura não produz o 
suficiente. E a lavoura não produz o suficiente porque a família sobrevive com 
os recursos que deveriam ser investidos nela. O seguro agrícola passa a ter, aí, 
um papel importante. Porque, na perspectiva de uma baixa produtividade, 
decorrente da não utilização dos insumos necessários, a melhor solução é a 
"perda total", supostamente provocada por ausência ou excesso de chuvas. O 
segum cobre a perda e a família sobrevive. Não raramente, com a possibilidade 
adicional de colher as sobras da roça fracassada, "ao menos para comer". 
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Observações realizadas em diferentes assentamentos em fase de im- 
plan tação mostraram que tanto os técnicos, como os próprios agentes das 
instituições financeiras trabalhavam nessa engenhaia como meio de contornar 
a inexistência de financiamentos agrícolas adequados às necessidades dos 
trahalbadores em situação de assentamento. Isto é, orientados simultaneamente 
para o custeio de suas lavouras e para a manutenção de suas f ad i a s .  Mas, à 
medida que essas práticas se ton ~ituais, o que era visto como meio de 
contornar adversidades, começ; causa dessas mesmas adversidades. 
É evidente que os tdcnicos perce,... ,,,,perversão de seus objetivos originais, 
mas têm dificuldades de chegar na raiz da questão. Tendendo a vê-la mais 
como indicativa da força de alguns trabalhadores - os que conseguem lidar 
com o crédito de custeio de forma mais eficaz - e fraqueza de outros - os que 
não conseguem se libc iencionado circulo vicioso. 

A extrema ;ão existente entre os trabalhadores que vêm 
conquistando o acesso a terra tem permitido que essa divisão entre "fortes" e 
"fracos" se estabeleça, A medida que a experiência se desenvolve - esta é 
mesmo uma das formas pelas quais os próprios trabalhadores se auto-classificam. 
A questão consiste, entretanto. em procurar saber até que ponto esse uso 
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inadequado do crédito de custeio tem contribuído mais para acentuar essas 
diferenças do que para suavizá-las. At6 que ponto ele mais reforça os limites 
dos quais os trabalhadores são portadores do que ajuda a alargá-los, ampliando- 
lhes as possibilidades de se auto-superarem, recriando-se nos pequenos 
produtores livres e autônomos que pretendem ser. 

No caso do assentamento de Porto Feliz, já io da 
forma como os trabalhadores que optaram por "morar n nais" 
-vêm reagindo a esses financiamentos permite avançar nesse equacionamento. 
Mais livres das injunções estatais, porque não pertencentes h associação, esses 
trabalhadores têm podido desenvolver uma crítica bastante elaborada ao uso 
do crédito de custeio. Uma crítica a partir da qual conseguem ser mais criativos 
e aprendem a administrar melhor seus recursos. Sabe-se que uma parcela 
significativa desses agricultores que optaram por morar no lote 6 mais experiente 
e chegou ao assentamento com um pouco mais de recursos do que a maioria, 
o q u ~  itilizado como argumento para explicar a superioridade 
da a; em seus lotes. Teve-se a oportunidade de observar, 
entretanto, que tamwm entre os que chegaram sem experiência agrícola e sem 
recursos, a difii icial de utilizar os fir tos bancários, oferecidos 
preferencialme sociados, não impec uor crescimento relativo. 
Trata-se de traDainaaores que tiveram de recorrer ao trabalho assalariado - 
deles próprios i nais membros da fan 10 meio de incia 
e de dar início ultivos. E tudo indic ande difer eles 
e os que contiiiuaiii uçpendendo dos crédito> uiçi~cidos pelo bi~icu C que se 
habituaram a parte do dinheiro : n as colh seus 
próprios cultiv udo que isso pode -m termoi 10 de 
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É certo que ess êm recorrendo 
ao crédito de custeio. P dentro de um 
cálculo globalizante, no .,, .,...,,,.., , ,,,., ..., ,.,, ,,, ,~aliadas, tendo 
com1 :ia o aval lades de produção. E é 
interi jservar qu "fortes" e "fracos" não 
parece ser determinante. As mesmas críticas e os mesmos mecanismos 
cuidadosos de utilização do crédito são adc famílias mais e menos 
capitalizadas e mais e menos experientes. Istc ulias que, simplesmente, 
avançam mais depressa ou mais lentament~ trução dos projetos que 
têm para seus lotes. Mas, avançam 

Não se trata aqui, evider 3 importância do crédito 
para esses agricultores. A conhecias carencia estrutural dos trabalhadores que 
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lutam pelo acesso h terra é suficiente para justificar toda e qualquer ação estatal 
orientada p: i ~nen to~~ .  le chamar ~ p a r a a  
importância ssessoria v a a capacii nesmos 
enquanto pi do que a i que se e indo de 
paternalismo esconde sempre uma representação desvalorizante - e autoritária 
-dos sujeitos aos quais ela se dirige. No caso, que essa permissividade no trato 
das regras dos financiamentos bancários pode ser reveladora de uma desrrença 
dos técnicos em relação às capacidades desses trabalhadores. O que seria uma 
atitude própria das políticas assistenciaiistas responsáveis pela construção social 
da categoria "pobre" na sociedade brasileira (Telles, 1992) e nada condizente, 
portanto, com o objetivo da construção da autonomia desses agricultores. 
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a prática, pelo menos, o não reconhecimento das possibilidades de 
auto-superação dos trabalhadores é bastante evidente. Incapazes de enxergar 
o! >s do alar dos limiti agricultores são 
P( (D'Incao 295). os tt 3 "salvação" nos 
parcos e inadequados recursos que Ihes têm sido oferecidos pelas agências 
financeiras do Estado. Tendendo a equacii aminhamento de suas roças 
nos limites desses créditos. Ao invés de ia prática mais pedagógica, 
pariindo, com eles, do conhecimento das possibilidades agrícolas de suas terras 
e das possibilidades de trabalho de suas famílias, de modo a chegar a uma 
avaliação mais precis ieniência ou não dc ao financiamento 
bancário. Essa invers : seria um processc de planejamento 
agrícola, além de privar o trabalhador da possibilidade de aprender a gerir 
a~ i lote, fort antigos h dependência e de 
de ira. Ele cc nteando", npre fez na vida. 
Sem perceber que a agricultura pressupõe um saber rigoroso. Aprende que na 
sua terra "dá" ou "não dá" os produtos financiados pelo ban, :, feijão 
e milho, mais habitualmente. Mas não chega a indagar rigor porque 
"dá" ou "não dá". Permanece acomodado em avaliações aoroximativas ou 
precánas e gras que I ipostas. 
Tardando, n imites de r s saber, 
como a aprenaer a se exercer como pnncipai responsável pela aaministração 
de seu projc ~jeto de vida. 
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voltada para a demoeratirgão da sociedade brasileira. Isto é e grosso modo, como meio de eonstnicão do 
penencimento dos sujeitos da luta pela terra à sociedade nacional. O que conduz a pensar numa q ã o  estatal 
comprometida com a transfomacão de uabalhadores mraia ou urbanos predaminantemente não qualificados. em 
pmlutores mmis competentes integradm ao mercado e, conqequentemente. à sociedade. 



Não é demais lembrar que essa prática que se está chamando de 
paternalista guarda também uma relação, pelo menos originária, com a alienação 
dos técnicos estatais ao projeto coletivista do Estado. Até onde foi possível 
observar, durante muito tempo os financiamentos de um modo geral foram 
usados como meio de manter os agricultores organizados em associações. E à 
medida que esses financiamentos foram se tomando mais escassos, o crédito 
custeio passou a ser um dos poucos recursos utilizados pelos técnicos - ou 
pelas "lideranças" - para manter o suposto interesse de todos pelo coletivo. 
Suposto, porque muitos dos agricultores associados, inclusive as lideranças, 
começaram muito cedo a encaminhar seus cultivos de forma mais independente. 
De tal modo que, pouco a pouco, essa dependência do crédito custeio passa a 
ser um reforço a mais da dependência dos mais frágeis da associação às pr6prias 
lideranças. Permitindo uma espécie de naturalização da percepção que a maioria 
passa a fazer deles - "os fracos". Uma percepção conveniente, em qualquer 
caso, à reprodução do poder dos dirigentes. Já que é "ajudando" os "fracos" 
que eles conseguem os votos necessários a sua própria legitimação no coletivo. 



Vi. A AUTORIDADE DO ESTADO 
E A POSSIBILIDADE DE UMA 

JNTERVENÇAO DEMOCRATEANTE 

Mas não é s6 de alienação que se nutrem as dificuldades encontradas 
pelos técnicos estatais em situação de assentamento. Não é simples representar 
um Estado historicamente autoritário - e portanto assistencialista, no bojo de 
uma política - a Política de Assentamentos - que avança a contragosto e na 
dependência dos altos e baixos da pressão organizada dos movimentos de luta 
pela terra. No fundo, uma série descontínua de ações estatais que, desamparada 
de vontade política, não chega nunca a se configurar numa política pública clara 
e orientada por um projeto capaz de integrar a demanda desses movimentos 
num processo mais geral de transformação social: o projeto de reforma agrátia. 

Ora, não é difícil imaginar o desconforto desses técnicos, ideologica- 
mente engajados no movimento nacional pela reforma agrária, frente à neces- 
sidade de se apresentarem aos trabalhadores como porta-vozes dessas ações, 
ou representantes desse Estado. Em especial, a p iomento em que 
começam a perceber, eles mesmos, a ineficácia do p )redução coletiva 
enquanto meio da transformação desses agricultore, ,... .,,~itos da mudança 
social ensejada. Isto i da mome rar sua 
própria alienação orig 
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. . .  . Já foi mencionaao que a precarieaaae aa poiiuca esrarai ae subsídios 
Pa cultores dos assentamentos tem levado muitos desses técnicos a 
as iportamentos paternalistas junto aos mesmos. Permitindo-lhes, no 
cbu, uaibgiedir as regras do crédito de custeio, através do desvio dos recursos 
programados para o bom desempenho dos cultivos, para a manutenção das 
famílias dos agricultores mais necessitados. Na suposição, acredita-se, que essa 
transgressão seria um meio legítimo -embora ilegal - de assegurar, na prática, a 
adequação desse crédito à especificidade dessas necessidades. 

Ora, para além das também já mencionadas conseqüências negativas 
dessa prática, tem sido possível observar que essa questáo da transgressão das 
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regras contratuais tem desdobramentos bastante importantes no tocante ?i 

exigência da construção de relações sociais democráticas na situação de 
assentamento. Relações sociais mediadas por uma lei comum, asseguradora da 
possibilidade do encontro dos trabalhadores entre si e com os demais agentes 
sociais em cena. Mais especificamente, asseguradora do direito à palavra de 
cada um e, em conseqüência, das negociações entre os trabalhadores e deles 
com o Estado. 

A reconshução de uma das expxiências em que os técnicos estatais 
passaram de uma posição de negligência diante dessas regras, para outra de 
afirmação das mesmas parece poder conhibuir para a reflexão sobre o papel 
dos técnicos na construção da autoridade estatal capaz de garantir a lei 
democrática na? situações de assentamento. Substituindo-se ao velho e conhecido 
autoritarismo com que o Estado se relaciona, desde sempre, com essas 
populações, ou com a sociedade como um todo. Trata-se de uma breve análise 
da forma como evoluiu a questão da preservação va no 
assentamento de Porto Feliz. 
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~lano que demarcou os lotes a serem distribuídos pelas 8 1 famílias 
do ento obedeceu, rigorosamente, às exigência legais relativas à 
preservaçao dos riachos, nascentes e áreas destinadas à reserva florestal. 
Após a distribuição dos lotes, ent iuitos dos trabalhadores que tiveram 
suas terras ligadas a essas áreas I passaram a ver nisso uma espécie 
de vantagem pessoal que levaraiii pui ucasião do sorteio dos mesmos. A 
falta de um plano estatal para a real prese fortaleceu essa 
visão oportunista dos trabalhadores. Com erro técnico do 
tratorista que, ao fazer a destoca da terra, avaiiyuu L U I U  u riaru[  até as margens 
dos riachos e nascentes. Os trabalhadores viram nisso uma e auto- 
rização tácita para o cultivo dessas áreas. Que passaram a os I suas 
roças ou pastagens, acentuando com isso os conflitos já existe...,, .., ,,senta- 
mento. "Ter área de reserva" passou a ser visto como uma espécie de privilégio 
que introduzia uma desigualdade no gmpo. As criticas aoi que "plantavam na 
reserva" não tardaram a aparecer. E eram recebidas como "inveja" dos que 
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assentamento, os tkcnicos adotaram uma atitude ambígua em relação ao 
problema. De um lado, procuravam encaminhar, de tempos em tempos, 



propostas de utilização coletiva dessas áreas. De outro, faziam "vista grossa" 
ao uso que os trabalhadores vinham fazendo das mesmas. Limitando-se a 
comentar, quando a oportunidade aparecia, que mais cedo ou mais tarde 
essas roças e pastagens teriam que recuar até os limites dos lotes. E enquanto 
as referidas propostas se perdiam em meio a toda desconfiança, as 
coisas continuavam como estavam. 

Um pouco antes do momento programado para a entrega dos docu- 
mentos de autorização de uso da terra - cinco anos após a chegada dos tra- 
baihadores, a quesião se recolocou. Aqueles que não tivessem cumprido mini- 
mamente as regras do contrato feito com o Estado só teriam acesso ao documento 
se, num prazo estabelecido, regularizassem suas situaçóes. A preservação das 
áreas de reserva era uma dessas regras. O encaminhamento dado à questão pela 
assessoria estatal foi bastante profissional e competente. Essa informação foi 
levada aos trabalhadores por uma equipe do DAE composta por dois engenheiros 
e um advogado. O levantamento da situação de cada família foi feito por uma 
equipe de técnicos especialmente designada para essa tarefa, de modo a evitar 
que a participação dos técnicos do assentamento permitisse suspeitas quanto ao 
rigor do processo. Tudo organizado para deixar claro aos trabalhadores que se 
tratava de uma relação contratuai. 

É fácil imaginar que a relaçáo dos traball ,m os resultados 
desse levantamento não correspondeu, de imediato, a c..a ,"gica. Habituados, 
desde sempre e no interior do próprio assentamento, as relações de domina- 
ção. eles tenderam a ver as avaliaçóes da assessoria técnica como arbitrárias. 
A maioria, cedendo às exigências estabelecidas - prazos para a desocupação 
das áreas, mas por entender que essa era a única maneira de ter acesso ao 
tão esperado documento. Não porque aceitasse a legitimidade das regras 
contratadas. E aí, o grande traidor de seus interesses era o técnico do assen- 
tamento, que se deixou levar pela "inveja" dos que não tinham tido a sorte de 
receber uma área de reserva. Outros resistiram, porque o Estado-patrão - 
personificado nos técnicos - não merece confiança e deve ser afrontado 
sempre que necessário e possível. 

Passado cerca de um ano, o ressentimento contra os técnicos ainda 
parecia vivo entre alguns trabalhadores. Ou nas explicações que davam para as 
dificuldades que vinh; tando devido h proibição de .eas de 
reserva: necessidade d~ is vacas, impossibilidade de t: ia, etc. 
Mesmo entre os que náo pareciam ressentidos, não se esboçava qualquer 
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avaliação orientada para a compreensão do significado dessas áreas ou do 
comportamento da assessoria estatal. O clima era muito mais pr6ximo de um 
certo medo com relação às exigências estatais. Referências à necessidade de 
manter as roças em ordem, por que isso era uma exigência do Estado, toma- 
ram-se mais frequentes. E percebia-se também uma certa expectativa de que, 
regularizada a situação dos documentos, essas áreas pudessem, pouco a 
pouco, ser recuperadas para o uso que vinham fazendo delas 

Um acontecimento imprevisto vai promover um avanço da relação 
entre trabalhadores a propósito dessa questão: a invasão de um dos lotes 
vagos da agrovila por uma família desconhecida. Duas famílias já haviam 
invadido, há tempos, partes mais distantes das terras de reserva, e a expulsão 
das mesmas estava sendo encaminhada, juridicamente, pelo próprio DAE 
Mas, a ousadia desta nova invasão, no seio de um dos núcleos do assenta- 
mento e em terras cuja destinação estava sendo gei tado - 
a seleçZo das famílias a serem alocadas nos lotes ) feita, 
criou uma verdadeira comoção entre os trabalhad 
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Noticias sobre a existência de gi ados, por inicia- 
tiva do poder local, para a invasão de to( rva, começam a 
circular, agudizando o quadro. Todas as conversas giram em tomo desse 
ter efinido pe ções no interior do assen- 
tar mo os tra am esse medo é bastante 
significativa: "desse jeito isso aqui vai virar uma tavela". Os direitos conquis- 
tados estão ameaçados. Cumpre recorrer ara a autoridade 
estatal. Os técnicos são chamados. 

às regras , apelar p: 

A orientação que a assessoria técnica vinha fazendo, há tempos, 
aos agricultores era a organização dos associados para o cultivo coletivo 
desse lote desocupado que agora vinha de ser invadido. Não tanto pelo receio 
de invasão, mas para assegurar- naior renc urante o período 
que a burocracia estatal levasse leção dos res que viriam a 
ocupar os lotes vagos. E, como ,,...,.,. iisando fo..,.,--. ,ntre eles a cons- 
ciência da importância da organização. Desta feita, a sugestão foi aceita e as 
terras começaram a ser preparadas, após uma conversação com a família 
invasora, juntamente com.os técnicos. A expulsão da família só poderia ser 
feita pelas instâncias o cultivo das terras era direito da 
associação, enquanto iministração de todo o núcleo. 
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Mas o medo de novas invasões continuou a crescer nos três núcleos 
do assentamento e os trabalhadores organizaram uma nova reunião para discuiir 
formas de evitá-las. A iniciativa partiu de um dos núcleos dos "individuais", o que 
era em si mesmo um fato novo. Uma vez que esses trabalhadores, por razões já 
enunciadas, mantinham-se preferentemente afastados dos associados. E os 
técnicos foram novamente convocados. 

A reunião realiza-se no barracão do núcleo da agrovila e a participação 
de trabalhadores dos três núcleos é bastante significativa. A animação é grande 
e a discussão do problema bastante complexa. Porque são muitos os referenciais 
das avaliações feitas pelos trabalhadores. Há sentimentos diferenciados, e até 
contraditórios, em jogo. O mais generalizado, que define o desenvolvimento de 
toda a reunião, é o sentimento de defesa da conquista que é de todos: o direito às 
terras onde estão. A consciência dos interesses comuns reaparecendo e 
assegurando a união de todos, pela primeira vez nos três anos e meio de presença 
dos pesquisadores em campo. Mas, há o sentimento de solidariedade para com 
os invasores, seus iguais em outros tempos. E há o sentimento - ou o ressentimento 
- relativo à suas supostas possibilidades de utilização das reservas e à suposta 
arbitrariedade do Estado no impedimento desta utilização. 

As conversações iniciam em tomo da necessidade de se defenderem 
a qualquer custo. Isto é, pela violência tão conhecida no passado ainda recente 
de todos os presentes. Trata-se do despejo, por eles mesmos, do invasor em 
questão. Botando fogo instalaçõt ,posta 
evolui pouco a pouco p mada do e :estão 
do técnico, acrescido da id6ia da ampliaçáo da resistència organizada da 
assc través do cultivo de todos os s lote 
inv: que lhes aparecia como insu novas 
invasoes. b a proposta vai evoluindo para a 5ilãn- 
cia. Mas, até quando? A expulsão programada, pela instância competente, 
dos três inva! m na agrovila e dois em áreas de reserva - 
não resolven 
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A solidatiedade para com os invasores surge pouco a pouco, pela 
iniciativa de um trabalhador, militante &Igreja Católica, que vinha sendo excluído 
das lideranças, conforme também já foi mencionado. Ele vinha de iniciar o 
trabalho de organização de um novo grupo de sem temas, reunindo filhos adultos, 
amigos e parentes das próprias famílias do assentamento. Informava aos 
presentes que já havia comunicado aos invasores a data do primeiro encontro 



deste novo grupo e obtido o compromisso da participação dos mesmos. E 
convidava a todos para o apoio a esses novos sem terras. Essa iniciativa 
sensibilizou a muitos e pareceu ampliar as possibilidades de ação dos traba- 
lhadores. Mas não os tranqüilizava no tocante às ameaças de outros grupos 
supostamente organizados pelo poder local para invadir as reservas. 

O te ião parece direção. Como 
se algo ainda r :o mais d i  Até que alguns 
dos trabalhadores de um dos núcleos dos "individuais" tomam coragem e dizem, 
afmal, a que vieram Eles viam nt situação a oportunidade de retomar 
suas práticas de exploração das i :serva. Baseados no argumento da 
impossibilidade dessas invasões, na nipotese de terem continuado a exploração 
das i Ias um dos técnicos, falando pela primeira vez, interroga de maneira 
clac iocínio evidentemente oportunista e tendencioso. Insistindo que 
"reserva e reserva" e aproveitando a oportunidade vara expor-lhes as vantagens 
que poderiam ter com a e recupera :ntal dessas áreas: melhor 
clima, mais chuvas, mel i, mais ági lhes aparece ainda muito 
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dos invasores e a ocupação dos lotes vagos, tomando-os mais vulneráveis. 
Os i bre a 
posr ,S. O 
encc Ima soiuçao que atenda, 
de imediato, às suas necessidades de maior segurança, permanece. As 
con Ihadores mais 
resir :m o problema 
para a ineticácia do bstado. Mas o clima geral não Ihes parece mais favorável. 
Ao que tudo indica, porque nesse primeiro esforço de responsabilização do 
Estado pelos riscos que vinham correndo, os trabalhadores começam a se 
dar conta de que a proposta da reocupação das áreas de reserva era uma 
volta aos privilégios de uns poucos que eles tanto criticavam. Faltava-lhes, 
sem dúvida, a noção historicamente desconhecida do espaço público, para 
que eles pudessem avançar. E a pesquisadora presente - autora dessas notas 
- não hesitou em intervir nessa direção: "a reserva não é do Estado, a reserva 
é de todos". 
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CULrrVANW SONHOS 

A intervenção competente de um dos técnicos do DAF convidados 
especialmente para essa reunião não se faz esperar e deslancha o debate. 
Apoiando-se no argumento "a reserva é de todos" para retomar, pedagogi- 
camente, os diferentes ângulos das exigências legais da preservação ambienta1 
e chegar, afinal, a uma demonstração mais clara das já mencionadas vantagens 
pessoais que todos teriam se empreendessem, juntos, a recuperação e utilização 
adequada das áreas de reserva. Que, nesse novo contexto, começam a poder 
ser percebidas como espaço objetivo de apropriação coletiva - ou como 
espaço público. 

Não se trata mais de contrapor os interesse de cada um, aos supostos 
interesses do Estado. Mas, de pensar o Estado como gestor da coisa pública, 
ou de um interesse que é de todos. Uma elaboração bastante complexa, mas 
que ganha concreticidade no encaminhamento de propostas de recuperação 
das áreas de reserva com ação coletiva de mais longo prazo. Seguida, afinal, 
da aprovação e constituição do já mencionado grupo de vigilância para a 
resolução da questão mais candente das ameaças de invasões imediatas. 

Não se teve a oportunidade de acompanhar de perto os rumos 
tomados pelas negociações que se sucederam a propósito das áreas de re- 
serva. E não se descarta a possibilidade de retrocessos decorrentes da já 
referida descontinuidade das ações estatais junto aos assentamentos. Mas se 
acredita que essa experiência é suficiente para a demonstração da importância 
que a presença dos técnicos estatais ganha na transformação da relação 
Estado/trabalhadores no interior dos assentamentos. Ajudando, na prática, a 
substituir o antigo autoritarismo do Estado provedor - ou assistencialista - 
presente no imaginário de dependentes dos próprios trabalhadores, pela 
autoridade estatal necessária h recriação dos mesmos em cidadãos. 
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atua em conjunto com a União para dar apoio aos projetos de assentamento federais no Estado e para a 
promoção da Reforma Agrária em São Paulo. 

Possui uma política demediaçãodosconflitos fundiários, atuandoparaevitaraviolénciaentre as 
paries envolvidas e buscar alternativas para a soluçãodas demandas. 
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Esta atenção é mais significativa nas áreas das comunidades remanescentes de quilombos e de outras 
populaçóes tradicionais, que historicamente se desenvolveram em &a em siue a oreservacão ambienta1 6 . . 
fundamental parasua sobrevivência. 

Paraelevaronível deconhecimentonecessárioaomb&.oItes~mantêmmerama~oemen~s . 
de formação, tanto paraas populaçóes beneficiárias como paraos técnicos dainstituição O Itesp atuaem 
todo o Estado, podendo fornalizarparcenas com os governos federal, estaduais e municipais, além de 
institutos de pesquisa e organizações não governamentais, para desenvolver açóes compatíveis com sua 
missão, visando somar esforços para o fortalecimento e avanço da Reforma Agrána. 

A cnaçãodaFundaçãoconsolidaaexperiência institucionai paulista naárea agrária, iniciada de 
forma sistemática no GovemoCarvalho Pinto, e que, ao longa desseperiodo, deforma sempreinédita e 
pioneira, elevou São Paulo à condição de paradigma nessa área. A Fundação ITESP6 a sucessoranatural 
-e legal - de toda essa cadeia. 

Apnmeira experiência paulistadeu-secoma As ida pelo 
Decreto 33.328161. vinculada à Secretaria da Agricultui ados as 
uahalhos referentes execução da Lei 5.994160 (Lei de . . ...-.,. . "., ,,,,., 11.1381 
78, passou a ser denominada AssessonaTécnicadeRevisão Agrária - ATRA. 
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Em 1983, pelo Decreto 20.938, foi cnadaa Coordenadoria Sócio-Econômica, ainda no âmbito 
da Secretaria da Agricultura, que tinhacomo objetivo a organizaçãodepequenos produtores, o apoio ao 
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Pelo Decreto 24.814, de 5/3/1986, foi criada a Secretaria Executiva de Assuntos Fundiános - 
SEAF, incaporandooIAFe oMasterplan,para~~rdenaredesenvdverosplanos públicos de valorização 

tento dos recursos fundiátios do Estada, bem como para atuar em conjunto com a Procuradoria 
ado na tarefa de discriminacãode terras devolutas e legitima~ãodeposses, comexpedição de - .  . . 
poraçãode terras aopahimânio público edestinação de t m s  devolutas. 

O Decreto 27.558187 criou o GEAF-GniooExecutivo de Acáo Fundiána, no âmbito da SEM, 
vara coordenara atuacão conjuntade vánas secretanas nas áreas de conflitos e legttrmação de posses de 
psqurnw Fhwim, na\ rcpiòes pnimiánis do V~le do Rilxlr*. P o n ~ i I  do I'x;wap3ntni.i. \:I< do Puniha e 
Lttoril Nonc. e Repiiii Adinint-n~ti\,i Jc Si~wsh~.en\ul\cnilo, alcindn pr<ipn:~ SE,\F ... Sccr<iana, de 
Planejamento, ~ e i o  Ambiente, Justiça, e aProcuradhaGeral doEstado. 

No mesmo ano, o Deneto 27.863, de 4 à condição de secretaria 
ordinária, alterando seu nome para Secretaria de E 
Devartamentos de Assentamento e de Regularizaç. 
u m .  
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15 de março de 1991, o Decreto 33.133 criou o Instituto de Tem ie São Paulo 
orparando aqueles D e p m e n t o s  de Assentamento Fundiário e de o Fundiária - 

DAF e DRF, com suas ahibuicões remlamentadas oelo Decreto 33.706191. 

Assim as atividai gularização fwidiána foram reunüicadas num mesmo 
órgão, agora sob a égide cém instituída Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania. Para complet; na áreaagrana e dinamizar a açáo do ITESP, foram 
acrescidas as atividades dr  IIIWLO,.V UZ. LVIIIIIIYI ~iindiános, de capacitaçãode trabalhadores mrais e de 
atendimento às camunid; :diçãodos Decretos 33.706/91.39.544/94e41.774/ 
97, respectivamente. 

A ctiação daFun ,,," ..-..-..I.. -V..--..- s e  aprimorar apolíticaagrátiae fundiána existente. 
Reúne a experiência acumulada nesse histórico ao dinamismo aue vem caracterizando a ação politica 
oaulisa 



REGIONAL LESTE: 
- 

x19) 9601 -0860 - reg-leste @institutodeterras.sp.g 

REGIONAL VALE DO PARA~BA: 
Tel: (Oxxl2) 232-8952 - reg-valedoparaiba @institutodeterras.sp.go~br 
Rua Capitão Cirilo Lobato, 200 - CEP: 12020-100- Taubaté 

I REGI0 
Tel: (Ox 

E DO RIBI . :IRA: 
x i  3) 6836-1 141 - reg-valedoribeira @inst~tutoaeterraasp.goi 

Rua Santa Salete, 262 - CEP: 11 930-000 - Pariquera-Açi 

(II REGIONALSUDOESTE: 
Tel: (Oxxl5) 232-0860 - reg-sudoeste@instituto 
Rua Coronel José Prestes, 11 3 - CEP: 18031 -5 

REGIONAL PONTAL: 
Tel: (0~x18) 221 -9360 - reg-pontal@institutodetem.sp.go~br 
Av. Manoel Goulart, 121,l "ndar - CEP: 1901 2-270 - Presidente Prudente 

a REGIONAL NOROESTE: 
Tel: (0~x18) 722-6770 - reg-noroeste@institutodeterras.sp.govbr 
Rua Sa nha, 1.324 - CEP: 16900-000 ia - Andradir inta Terezi 

. . . . . . - - 
REGIONAL NORTE: 
Tel: (0~x16) 237-41 59 - reg-nofle @institutodeterras.sp.gov. 
Av. Paraná, 11 4 - CEP: 1481 1-124 - Araraquara 





DOBRE 
COLE- 

INFORMAÇ~ES PARA CADASTRO 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

CEP: - 
Fax: - 

Área de atuas - 
çao: - 

ade: - 

Ernoresa: 

Eni 

Bairro: ~ I U ~ U W :  

CEP: Tel. 

- Estad 

Fax: E-n 

Exemplar(es) Cadernos ITESP de interesse (nP): 

Data: 
00% 
*OU, 

Para adquirir livro(s) da Série Cadernos ITESP 
de seu interesse, envie esta ficha devidamente preenchida, e você será 

orientado sobre preços, formas de pagamento e retirada. 
Para maiores informações, cn'ticas e sugestões, 

entre em contato com: 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO 
ESTADO DE SÁO PAULO GLJOSÉ GOMES DA SILVA" 

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 554 - CEP 013 18-000 - São Paulo - SP 
Tel. (0~x11) 232-0933 - ramal 1700 - E-mail: infoitesp@institutodeterras.sp.gov.br 



- - 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO <<JOSÉ GOMES I i'Y 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 554 - Siio Paulo - SP 
CEP O L 3 18-000 

IMPRESSO 



LN-O DO 
SAO PA 




