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RESUMO: O Diálogo de Saberes no Encontro de Culturas – DS emergiu no processo 

de formação dos e das dirigentes e técnicos do Setor de Produção, Cooperação e Meio 

Ambiente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – SPCMA/MST 

(2005/2007) e simultaneamente foi adequado como disciplina curricular dos cursos 

técnicos de agroecologia das escolas do MST e CLOC – VIA CAMPESINA no Paraná. 

Pretende-se com este proporcionar a formação que supere os fundamentos e a prática 

anti-dialógica e prescritora do receituário técnico do agronegócio e promotora da 

invasão cultural (na perspectiva freireana) hegemônicos dentre os profissionais das 

ciências agrárias escolarizados na educação bancária das escolas técnicas e 

universidades, para a práxis da e do militante- técnico-pedagogo-educador em 

agroecologia coerentemente engajados nos processos de emancipação humana dos 

povos do campo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diálogo; Agroecologia; Educação; Campesinato. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2005, o SPCMA/MST designa a um coletivo de militantes a tarefa de 

formular um plano de formação em agroecologia direcionado às e os dirigentes e 

técnicos e consequentemente potencializar sua ação organizada junto ao conjunto das 

famílias SEM TERRA objetivando o crescente estabelecimento de agroecossistemas 

sustentáveis.  

Até então, o MST acumulara ampla experiência na organização da assistência 

técnica direcionada as famílias SEM TERRA, praticada por profissionais contratados 

oriundos das escolas técnicas e universidades. Estes profissionais das diferentes ciências 

agrárias recebem uma formação técnica segundo os interesses e necessidades à 

                                                           
1 Educador, Militante do MST – PR. Contato: tardinjosemaria@gmail.com  
2  Educadora, militante do MST/PR. Contato: dominiqueguhur@gmail.com 
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agricultura empresarial capitalista – sua “modernização”4 tecnológica subordinada aos 

capitais industrial e financeiro – mundialmente nominada de “revolução verde”. 

Em sua função técnica, cabem-lhes profissionalmente frente aos “problemas 

técnicos” prescrever o receituário industrial custe o que custar. Um profissional 

vendedor via crédito rural de “soluções” técnicas industriais para a agricultura. Já, neste 

período, com a expansão tecnológica proporcionada pela física quântica, à genética 

molecular e a informática, uma nova revolução alcança a agricultura aprofundando 

ainda mais a divisão social do trabalho, onde tais profissionais são circunscritos num 

fazer ainda mais operacional, manualesco, e comercial.  

Num exame crítico crescente da sua política interna dirigida à produção nos 

assentamentos, o MST delibera no seu 4º Congresso Nacional, realizado no ano 2000 

em Brasília, pela agroecologia, consciente da necessidade urgente de forjar soluções a 

superação da agricultura industrial com o estabelecimento de sistemas sustentáveis de 

produção. Tal orientação vai direcionar esforços ampliados para a exponenciação das 

tantas experiências de produção agroecológicas, orgânicas e tradicionais dispersas nos 

assentamentos pelo país, e já em 2003, dá início às primeiras escolas técnicas de 

agroecologia no Brasil5, rompendo a cerca do latifúndio do conhecimento em ciências 

agrárias. 

Considerando o processo histórico e o contexto acima apontado e tomando em 

conta os objetivos estratégicos, os princípios e valores do MST, entendeu-se que o plano 

de formação deveria ademais da agroecologia, também oportunizar uma ampla 

“reeducação” coletiva quanto às interelações dentre as camponesas e camponeses e 

destes para com as e os técnicos à frente das tarefas de assistência técnica. A proposição 

então incluirá os conteúdos próprios da agroecologia e no âmbito das relações sociais, o 

Diálogo de Saberes no Encontro de Culturas - DS. 

 

                                                           
4  Para um aprofundamento aos conceitos: modernização da agricultura; revolução verde; 

agroecologia; sustentabilidade; consultar Dicionário de Educação do Campo (2012). 
5  Escola Milton Santos-EMS; Escola José Gomes da Silva/ITEPA; Centro de Desenvolvimento 

Sustentável e Capacitação em Agroecologia-CEAGRO, coordenadas pelo MST, e a Escola Latino-

Americana de Agroecologia-ELAA, coordenada pela CLOC-Coordenação Latino-Americana de 

Organizações do Campo e VIA CAMPESINA – articulação mundial de Organizações e Movimentos 

Sociais Populares do Campo. 
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O DIÁLOGO DE SABERES, NO ENCONTRO DE CULTURAS  

 

Tomemos no limite um dos objetivos estratégicos do MST: “a transformação da 

sociedade”. Tal orientação à práxis das mulheres e homens SEM TERRA implica que 

seu horizonte histórico exige hoje conscientemente tomar parte nos processos políticos, 

culturais, produtivos, organizativos e de lutas que forjem contra hegemonia avançando 

na materialização de experiências cada vez mais elevadas em liberdade e emancipação 

humana e sustentabilidade. É neste sentido que se faz contraditória uma assistência 

técnica promotora da “invasão cultural”. Considerando que está se dá sob orientação 

política do SPCMA, a solução mais abrangente vem com a priorização da agroecologia, 

todavia, a superação da relação anti-dialógica e prescritora na assistência técnica coloca 

outras exigências à formação. Frente à magnitude de tal desafio, a base filosófica e 

epistemológica do DS se orienta no materialismo histórico e dialético, na pedagogia 

libertadora de Paulo Freire e na agroecologia. 

Trata-se de tomar criticamente o processo histórico e o contexto atual 

condicionado pela ordem social burguesa – o capitalismo – onde o lugar do campesinato 

corresponde quando muito e na melhor das hipóteses à função econômica circunscrita 

na produção e circulação simples de mercadorias: M – D – M. Portanto, não só o fazer 

“agronegocinho” como as relações anti-dialógicas, pescritoras e de “invasão cultural” 

postas no encontro dentre camponesas e camponeses e técnicos, não são simples 

escolhas dos sujeitos envolvidos, mas se dão “em determinados limites, premissas e 

condições materiais que não dependem da sua vontade”. (MARX, ENGELS 2009, p. 

30) 

Em sentido geral, TARDIN (2006) destaca que com o DS “Pretende-se a busca 

de um sistema de compreensão e planejamento dos agroecossistemas familiares ou 

coletivos, partindo-se da história dos indivíduos-sujeitos envolvidos e o ambiente que 

gestionam, de modo a valorizar seus processos históricos e correlacioná-los e 

problematizá-los a luz da história da agricultura e dos movimentos sociais a que 

pertençam e das potencialidades e limitações ecológicas e agrícolas do ambiente local, 

de modo a alcançar o desencadeamento da experimentação em agroecologia”, e mais, 

o avanço das “formas sociais de cooperação no trabalho” (PISTRAK, 2005). 
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Nos processos de educação e formação coordenados pelos respectivos Setores 

no MST está posto o extraordinário legado de Paulo Freire. O problemático é que 

ademais da orientação geral hegemônica pela “revolução verde”, tal legado não 

alcançara suficientemente os processos de formação no SPCMA. Impõe-se aí uma 

ruptura necessária a qualificar a coerência que se faz exigir fundar as relações 

interpessoais e coletivas no MST como sujeito social. 

Em matéria de criticização da práxis dos profissionais em ciências agrárias e 

com um foco mais especificamente direcionado a estes em vínculo com o processo de 

reforma agrária no Chile, Freire vem nos iluminar com o livro “Extensão ou 

Comunicação” (1968), onde em seu último parágrafo lapidarmente afirma que “Se não 

for capaz de crer nos camponeses, de comungar com eles, será no seu trabalho, no 

melhor dos casos, um técnico frio. Provavelmente, um tecnicista; ou mesmo um bom 

reformista. Nunca, porém, um educador da e para as transformações radicais” 

(FREIRE, 2002). 

Ademais, dentre um amplo conteúdo que lhe conforma, “o trabalho orientado 

pela Agroecologia, exige uma atitude de constante investigação do mundo, das 

possíveis aplicações dos princípios agroecológicos, de exemplos práticos e a 

experimentação permanente, na busca, aperfeiçoamento, adaptação e desenvolvimento 

de técnicas e processos, relacionados às características locais, de solo, relevo, clima, 

vegetação, interações ecológicas e também sociais, econômicas e culturais. A 

agroecologia exige uma postura ativa de pesquisa das especificidades dos 

agroecossistemas particulares” (GUHUR et alii, 2013). 

Considerando que os agroecossistemas são ecossistemas culturalmente alterados 

historicamente tem-se um omplexo processo de co-evolução nas relações dos e dentre 

os grupos humanos-sociedades e natureza. Ressalta-se que em qualquer que seja o 

grupo social e ambiente imediato, trata-se de coletivo e dialogicamente encontrar as 

potencialidades, os limites, as perdas e as contradições postas nas relações 

antropossociais e com a natureza e àquelas intrínsecas à natureza. 

Portanto, “A necessidade de um diálogo de saberes se inscreve numa concepção 

de Agroecologia que reconhece os povos do campo e da floresta (e das águas) como 

seus sujeitos privilegiados, portadoras de um saber legítimo, construído por meio de 
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processos de tentativa e erro, seleção e aprendizagem cultural, e que lhes permitiu 

captar o potencial dos agroecossistemas onde convivem há gerações” (GUHUR, 

TONÁ, 2012).  

Dai que o DS “pode ser definido tanto como um método de trabalho de base 

quanto como uma modalidade de pesquisa ação que envolve a comunicação rural e a 

educação popular, no âmbito de movimentos sociais autônomos (o MST e a Via 

Campesina), centrada num processo de mudanças e inovações ao nível da produção e 

reprodução da existência e resistência camponesa, vinculada a um projeto de campo (e 

de sociedade) mais amplo” (GUHUR, 2010). 

Na perspectiva do DS, trata-se de coletivamente apreender a realidade imediata 

em seus vínculos com a realidade geral, e para além da assistência técnica, articular-se 

em ação pedagógica fundada no diálogo problematizador e ir forjando definições 

consensuais que possam constituir o plano de ação coletiva que, sendo práxis, 

continuamente exponencie as potencialidades e supere os limites, as perdas e as 

contradições presentes no contexto local, num movimento articulado da classe 

trabalhadora.  

A radicalidade da formação-educação em quaisquer dos seus processos e 

modalidades na perspectiva da emancipação humana é tomar o ser humano pela raiz. 

São os humanos que na sua práxis mediada com o mundo humanizam-culturalizam o 

mundo, como sujeitos históricos, e que ao operarem transformações no mundo 

simultaneamente transformam a si mesmos. Pelo DS, pretende-se que a práxis SEM 

TERRA se vá fazendo cada vez mais criticamente consciente de si e para si, 

suplantando os estados de consciências mágica e ingênua (FREIRE, 1967, p. 112)6. A 

práxis revolucionária cada vez mais capaz de efetivar no presente insuportável os 

processos germinais de um amanhã libertário e emancipado que inclui necessariamente 

neste devenir a “restauração revolucionária da nossa relação metabólica com a 

natureza” (FOSTER, 2005), objetivando-se por obra camponesa como agroecossistemas 

e territórios sustentáveis. 

 

                                                           
6  Consultar FREIRE (2005), onde no lugar de “consciência” aborda como “percepção mágica ou 

ingênua”. 
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CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 

A experiência de 10 anos de DS tem dado mostras do seu efetivo potencial em 

oportunizar a reeducação, a educação e a formação dos sujeitos sociais diretamente 

envolvidos em suas capacidades crítica, dialógico-problematizadora e práxico-

revolucionária proporcionado aos educandos e educandas apropriarem-se de 

fundamentos teóricos e metodológicos e a exercitarem no Tempo Escola e no Tempo 

Comunidade a práxis que se propõem ao militante-técnico-pedagogo-educador em 

agroecologia. Corrobora para isto o processo pedagógico fundamentado e organizado 

em bases ao materialismo histórico e dialético, a educação popular e a pedagogia 

socialista7 vigente nas escolas.  

O Diálogo de Saberes tem orientado um esforço de síntese dos conhecimentos e 

saberes por parte dos educandos e das educandas, possibilitando a superação de 

possíveis déficits próprios da educação por disciplinas, e mais, evidenciou-se que pode 

orientar de forma sistêmica a estruturação curricular dos cursos de agroecologia. Já, no 

âmbito dos assentamentos de reforma agrária e comunidades camponesas, 

proporcionou-se dispersas iniciativas agroecológicas sem, contudo estimular e orientar 

o avanço coletivo de processos sociais camponeses e agroecológicos. Tampouco 

pudemos auferir se contribuiu na qualificação humanista nas relações sociais dentre 

camponesas e camponeses. Todo o feito até aqui se materializou sob condições 

adversas, limitadas e limitantes, seja no interior das escolas, seja nas bases sociais e nas 

relações com as instâncias políticas dos Movimentos Sociais e Organizações 

envolvidas.  

Os resultados verificados até aqui e as potencialidades latentes indicam e 

recomendam sua continuidade nas escolas, e reivindica sua efetivação experimental 

completa numa escala de pelo menos um assentamento, podendo ainda ser retomado em 

escala experimental em algum processo de formação sob coordenação do SPCMA/MST 

Paraná. 

                                                           
7 
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