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E spec i al
GÊNERO E PODER NA CLASSE
TRABALHADORA
“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”
(Simone de Beauvoir).

Inicio esta reflexão sobre gênero e classe

com o pensamento de Simone de Beauvoir que
nos ajuda a compreender que gênero é uma construção social. Nascemos macho ou fêmea e a sociedade nos faz homem e mulher. É a forma como
se dão as relações na sociedade que nos constrói,
historicamente. E estas relações são, profundamente, marcadas pelo modo como a sociedade se
organiza para produzir os bens de que necessita
para se desenvolver.
E como a sociedade se organiza para produzir os bens de que necessita nos dias de hoje? Uns
pensam e outros executam. Uns são donos dos
meios de produção e outros vendem a sua força
de trabalho e ganham um salário pelo trabalho.
Na sociedade em que vivemos, o trabalho
manual tem menos valor que o trabalho intelectual e o trabalho que as mulheres executam na casa
não tem nenhum valor monetário. Por que isto
acontece? Vocês já pensaram a quem interessa
esta divisão do trabalho? Quem se beneficia com
o trabalho da classe trabalhadora e, especialmente, com o trabalho não remunerado das mulheres
na casa, ou cuidando das crianças, dos idosos ou
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de doentes?
Karl Marx, querendo compreender por que
os trabalhadores eram pobres, no capitulo V de o
CAPITAL, descobre que a única forma de se produzir riqueza na sociedade é pelo trabalho. E que
o trabalhador é pobre por que o seu patrão fica
com a riqueza produzida pelo trabalho através da
mais valia. Ele paga apenas um salário, o suficiente
para o trabalhador voltar no outro dia para trabalhar novamente e produzir mais riqueza.
Mas nossa curiosidade é entender o trabalho que as mulheres fazem na casa. Por que existe
esta divisão entre trabalho de homem e trabalho
de mulher? Mesmo que a mulher trabalhe fora,
quando volta terá que fazer todas as tarefas da
casa, e isto é considerado normal.
Vamos olhar agora o trabalho de outra perspectiva, não mais o trabalho alienado pelo capital,
mas o trabalho como criador do ser humano. Marx
e Engls, estudando o desenvolvimento do ser humano, como ele foi se fazendo humano. Nisso
eles vislumbram novamente o TRABALHO como
formador do humano tanto na sua constituição física como na sua formação mental, dos valores, da
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sensibilidade, da afetividade, da sexualidade.
Este novo ser vai se distanciando dos outros
animais na medida em que cria as condições para
resolver as suas necessidades. Descobre que tem
força no braço e que pode acionar um osso ou
um pedaço de madeira para derrubar uma fruta
ou matar um pequeno animal. Depois descobre
o fogo, o metal e faz ferramentas. Ao modificar
o ambiente, ao intervir na natureza para tirar a
sua sobrevivência, também, vai se modificando
no seu corpo e na sua mente. Todas estas descobertas exigem novas relações entre os humanos e
exigem outras formas de se comunicar. Com
isso, suas cordas vocais vão se modificando e
de grunhidos passa a articular silabas, palavras
e desenvolve a fala. E assim foi criando a sua
forma de viver e ao mesmo tempo foi se modificando em todo o seu ser. É o único animal
que consegue projetar o que vai fazer. Antes
de realizar qualquer tarefa já imagina, na sua
mente, como será o seu resultado.
“Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão. A abelha supera mais o
arquiteto ao construir sua colmeia. Mas, o que
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é
que ele figura na mente sua construção antes
de transformá-la em realidade. (MARX, 2011,
p. 211).
O que distingue o ser humano na natureza é sua capacidade de criar as condições
para sua própria existência, de projetar o futuro, de transformar a sociedade, de fazer história. E o que isso tem a ver com a discriminação
da mulher? A discriminação da mulher é uma
construção histórica, isto é, uma invenção da
sociedade de classes para garantir uma maior
acumulação de riquezas para poucos. É uma
mão de obra de reserva que está sempre a
disposição do capital nos momentos de crise.
Garante a reprodução da mão de obra e, ainda, todas as condições para que, todos os dias,
o trabalhador esteja com todas as condições
físicas e emocionais para trabalhar.
Se a opressão da mulher é uma necessidade da sociedade de classes, esta não interessa à
classe trabalhadora, então podemos mudar esta
situação! Se queremos formar em nossas famílias,
da classe trabalhadora, seres humanos melhores,
com valores humanos, precisamos nos voltar para
compreender a questão da mulher nesta sociedade e a questão do trabalho e nos perguntar: por
que o trabalho da casa é tarefa de mulher?

Podemos mudar esta lógica? Por que não
pensar o trabalho da casa (fazer comida, lavar louça, arrumar a cama, limpar a casa, lavar a roupa...)
como uma tarefa coletiva, de todos os que vivem
naquela casa, naquele ambiente? A criança, desde
pequena, deve colocar em ordem os seus brinquedos, a sua roupa, arrumar a sua cama. Se cada
pessoa, na casa, de acordo com a idade e as condições, fizer algum trabalho, sobraria mais tempo
para a família sair junto passear, se divertir, dialogar. A mãe terá mais tempo para conversar com os
filhos, estar com o marido, fazer o que gosta.

Certamente, uma criança assim educada saberá valorizar o trabalho das outras pessoas, gostará de viver na coletividade, desenvolverá mais
rápido a capacidade de criar, de inventar e se organizar. Assim, a vida terá sentido, pois é na coletividade, nas novas relações que nos educamos
para o novo.
Maria Izabel Grein
Movimento Sem Terra - MST

Bibliografia: Marx, Karl, O CAPITAL, livro1, volume1, Ed. Civilização Brasileira,2011,RJ - Beauvoir, Simone de, O SEGUNDO SEXO, 7ª edição,
Ed. Nova Fronteira,RJ. - Muraro, Rose Marie, A MULHER NO TERCEIRO MILÊNIO, 3ª edição, Ed. Rosa dos Tempos, RJ. 1993
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r E P O R TA G E M D E C A PA

Copa do Mundo: para
quê e para quem?
O fato dos brasileiros, em sua maioria, gostarem de futebol, não pode retirar o bom senso de refletir sobre o que está ocorrendo no país. A paixão
pelo esporte não supera nem amortece as necessidades dos brasileiros.

Em outubro de 2007, o Brasil foi escolhido pela
FIFA – Federação Internacional de Futebol Associado,
como país-sede da próxima Copa do Mundo. Certamente, pesou para a escolha do país, além da articulação e negociação por parte do governo, o momento
vivido no cenário externo e a crise profunda do Capitalismo. A realização da Copa no Brasil, em 2014, também é parte da estratégia de que este evento deixe
o centro da crise (Europa) e passe a ser realizado em
países em desenvolvimento: África do Sul (2010), Brasil (2014), Rússia (2018) e Catar (2022). Tal mecanismo
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tem como objetivo a transferência de renda dos países com economias mais aquecidas para os locais em
crise.
No Brasil, a Copa será realizada em doze cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Salvador, Fortaleza,
Manaus, Natal e Recife. Nestes locais, uma série de
obras estão sendo realizadas para garantir o evento,
chegando a um total de 13 estádios, 50 projetos em
mobilidade urbana, sendo 25 deles ligados a 13 aeroportos e sete portos.

Reportagem de capa
As obras de infraestrutura têm impactos nacionais de dimensões econômicas, fundiárias, urbanísticas, ambientais e sociais. Segundo estimativas do
Dossiê “Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil”, da Articulação Nacional dos Comitês
Populares da Copa, serão removidas entre 150 e 170
mil famílias, em sua maioria de baixa renda, de imóveis localizados em áreas urbanas, que darão lugar a
novas estruturas previstas no “Projeto Copa”. Logo,
para que as obras previstas aconteçam, cria-se uma
espécie de “estado de exceção” que desrespeita e
mesmo derruba garantias estabelecidas na legislação,
como o direito à moradia.
Nas remoções, as famílias são realocadas ou recebem
um “vale aluguel” até que outra providência seja tomada.
Tais famílias são retiradas de
suas casas e do convívio social,
são obrigadas a residirem em
locais que não escolheram e,
muitas, terão que pagar aluguel através de um “vale” com
valor incompatível com a realidade imobiliária. Tais ações
contribuem para um inchaço
ainda maior das periferias e,
também, para o agravamento
dos problemas nelas já existentes.
Somando-se à questão
da moradia, há diversos problemas cotidianos da sociedade brasileira que estão sendo
agravados nos espaços onde acontecerá a Copa, tais
como, precarização das condições de trabalho, criminalização da população abandonada na rua e dos trabalhadores informais.
Até o mês de abril de 2012, segundo o Dossiê,
acima citado, tem-se o registro de 20 mobilizações,
paralisações e greves nas obras dos 12 estádios das
cidades-sede da Copa, com pauta de reivindicações
que incluía pelo menos um dos seguintes aspectos:
aumento salarial, melhoria nas condições de trabalho
(especialmente no que se refere às condições de segurança, salubridade e alimentação), aumento do pagamento para horas extras, fim do acúmulo de tarefas
e de jornadas de trabalho desumanamente prolonga-

das, concessão de benefícios – plano de saúde, auxílio
alimentação, garantia de transporte, entre outros.
Além da remoção das moradias do entorno
das obras, outra prática que faz parte da “higienização
social” é a remoção dos moradores de rua localizados
no centro das cidades sede. Recentemente, durante
a realização da Copa das Confederações, uma dessas
ações virou notícia, quando entidades assistenciais e
moradores de Belo Horizonte denunciaram ao Ministério Público de Minas Gerais, o recolhimento compulsório de moradores de rua que se localizavam em
algumas áreas públicas, como estações de metrô e
praças. Como não há abrigos suficientes para recebê-

-los, muitos são levados e abandonados em bairros
distantes do centro e até mesmo em cidades vizinhas.
A Lei Geral da Copa também tem grande impacto sobre os direitos da classe trabalhadora. Parte
da Lei delega o controle territorial a empresas privadas que, em parceria com a FIFA, assumem o controle sobre trechos do território brasileiro, criando
até mesmo, tribunais especiais para julgar os delitos.
Uma das exigências impostas pela FIFA é a proibição
do comércio nas proximidades dos estádios, ficando
a comercialização, dentro e fora dos estádios, restrita
às lojas oficiais e patrocinadores da Copa.
A chamada zona de exclusão (e literalmente é)
variará em cada cidade, dependendo de onde está
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o estádio, mas, em média, ela se dá num raio de 2
km dos locais dos jogos. Assim, os comerciantes que
trabalham perto dos locais das partidas terão pouco
acesso às vantagens econômicas tão alardeadas, através do estímulo ao turismo e principalmente ao setor da alimentação. Vantagens que serão usufruídas,
quase que exclusivamente, pela FIFA e pelas grandes
empresas autorizadas.
No que se refere aos custos da Copa, há uma
dificuldade de acesso a informações concretas. Estas,
quando fornecidas, abordam valores estimados. Segundo dados apresentados pelo próprio Governo, até
o mês de dezembro de 2012, haviam sido gastos 7,1
bilhões de reais (163% a mais do previsto), com financiamento de 3,8 bilhões, somente com estádios de
futebol, até então, todos em construção. Dados mais
recentes, apontados por Luis Fernandes, secretário-executivo do Ministério dos Esportes e coordenador
do Grupo Executivo da Copa do Mundo, relatam que,
até junho deste ano, a Copa já custava ao Brasil cerca
de R$ 28 bilhões, superando os R$ 25 bilhões estimados inicialmente.
De acordo com o último levantamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), apresentado em junho, as obras em Brasília deverão custar R$
1.778.019.514,25, cerca de duas vezes e meia acima
do previsto inicialmente, R$ 702 milhões. Utilizando-se o exemplo de Brasília, o montante de recursos utilizados até a finalização das obras tende a ser muito
superior ao estimado.
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Embora o “Projeto Copa” esteja sendo construído, majoritariamente, com dinheiro público, o destino dos recursos não está submetido ao debate coletivo, a mecanismos de transparência e ao controle
social, ou mesmo às prioridades listadas nos planos
diretores dos municípios. Os projetos não dialogam
com as demandas sociais locais, respondendo unicamente as exigências de infraestrutura de organismos
como a FIFA e alterando regras de responsabilidade
fiscal, como a Resolução n. 3.831/2010 do Conselho
Monetário Nacional, a qual ampliou os limites de endividamento do setor público para as obras da Copa.
Poder-se-ia até tentar ver pelo lado positivo,
entender todos estes empreendimentos como um
grande investimento social e não como gastos (principalmente quanto à mobilidade urbana), porém,
sabe-se que a maioria das estruturas que estão sendo construídas, não darão retorno para a população,
como por exemplo, os grandes estádios de futebol levantados onde não há tradição no esporte. Conforme
parecer da Brunoro Sport Business (empresa da área
de markenting e Gestão Esportiva), “arenas” como a
de Manaus, Brasília e Natal, mantendo seu nível atual de rentabilidade, demorariam 198, 167 e 155 anos
para serem pagas, respectivamente. Assim como já
ocorreu em outros países, alguns estádios tendem a
ficar subutilizados, tornando-se ‘elefantes brancos’.
Semelhantemente aos estádios, outros complexos esportivos e obras de mobilidade urbana
são pensadas e implementadas sem levar em consideração as realidades e as necessidades locais e
permanentes da população, o que certamente pro-
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duzirá infraestruturas que serão abandonados e/ou
subutilizadas.
Observa-se um grande aporte de recursos públicos em prol da iniciativa privada. Mesmo estádios
construídos onde há maior tradição no futebol, tais investimentos serão repassados para a administração e
uso de empresas, mesmo que estas não tenham qualquer vinculo com o esporte. Com estádios na mão de
empresas, o povo, para assistir aos jogos, pagará um
alto preço, favorecendo a elitização do acesso.
A cada dia surgem relatos de projetos absolutamente desnecessários, superfaturados ou de grande impacto sobre as populações mais pobres. As recentes denúncias sobre o Veículo Leve sobre Trilhos
– VLT, de Cuiabá, confirmam essa preocupação, assim
como o caso do VLT de Fortaleza, cujo traçado desvia
de bairros de classe média, mas avança diretamente
sobre comunidades carentes e ocupações irregulares,
desinstalando-as.
Como no setor energético, as parcerias público-privadas com vistas à Copa, sejam elas na administração de estádios, aeroportos e VLT, tendem a

favorecer a elite, através do direito de explorar a população utilizando estruturas que foram construídas
com recursos públicos.
A Copa é um mecanismo utilizado por setores
e corporações muito articuladas para alcançarem objetivos próprios. O que está em jogo são interesses
políticos e corporativos da FIFA, do Comitê Olímpico
Internacional e seus parceiros; da indústria cultural, de
empresas do setor de construção civil, transporte e
imobiliário. Entre elas, as grandes empreiteiras, principais financiadoras de partidos políticos nas campanhas eleitorais, serão as maiores beneficiadas.
O fato dos brasileiros, em sua maioria, gostar
de futebol, não pode retirar o bom senso de refletir
sobre o que está ocorrendo no país. As recentes manifestações no entorno dos estádios, durante os jogos
da Copa das Confederações, mostraram que, para
parte da população, a paixão pelo esporte não supera
nem amortece suas necessidades.
É conhecido o deficit público nas questões de
habitação, saúde, saneamento e educação. Certamente, maiores investimentos nessas áreas levariam
os cidadãos a melhores condições de vida. Portanto,
é incondizente o investimento de altos valores em
estruturas que beneficiarão apenas uma elite. Não
bastando o descaso histórico para com a classe trabalhadora, é ela que está sendo jogada “para baixo do
tapete” em nome do “embelezamento” das estruturas
da Copa, fortalecendo assim, a exploração em prol do
grande capital.

Felipe Grisa
Engenheiro Agrônomo – ASSESOAR

Materiais de Apoio:
Gastos com obras da Copa superam previsões iniciais no Distrito Federal. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-06-20/gastos-com-obras-da-copa-superam-previsoes-iniciais-no-distrito-federal
Gastos com Copa tomam lugar de tarifa do transporte em protestos pelo país. Disponível em: http://www.independente.com.br/player.php?cod=36589
Copa do Mundo: ‘’o interesse público está sendo desvirtuado’’. Entrevista com Thiago Hoshino. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/
entrevistas/505100-copa-do-mundo-o-interesse-publico-esta-sendo-desvirtuado-entrevista-especial-com-thiago-hoshino
Os Ambulantes e as Zonas de Exclusão da Fifa. Disponível em: http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=237:os-ambulantes-e-as-zonas-de-exclus%C3%A3o-da-fifa
Por trás das obras de infraestrutura Copa do mundo 2014. Disponível em: http://bestgreennews.wordpress.com/2013/03/03/por-tras-das-obras-de-infraestrutura-copa-do-mundo-2014/
Mendigos são recolhidos para BH ficar bonita para turistas. Disponível em: http://www.hojeemdia.com.br/minas/mendigos-s-o-recolhidos-para-bh-ficar-bonita-para-turistas-1.135010
A verdade por trás da Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil. Disponível em: http://caminhoalternativo.wordpress.com/2012/10/09/a-verdade-por-tras-da-copa-do-mundo-e-olimpiadas-no-brasil/
A contradição dos gastos com as Copas no Brasil. Disponível em: http://uraonline.com.br/especial/a-contradicao-dos-gastos-com-as-copas-no-brasil/
Copa do Mundo 2014: algumas considerações sobre a realização do evento no Brasil. Disponível em: http://dataspace.princeton.edu/jspui/bitstream/88435/
dsp018336h194m/1/NT110-Copa_do_Mundo_2014.pdf
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Festa Regional das
Sementes
estruturação da produção de sementes na Região Sudoeste

Na última edição da Revista Cambota, escrevemos sobre a importância das sementes para a agricultura familiar e camponesa, relatando a estratégia
de algumas famílias para produção e preservação das
sementes. Analisamos também o quadro atual de controle das sementes pelas empresas, colocando em risco
a produção de alimentos.
O que tem sido feito, nos últimos anos, em relação ao cuidado com as sementes, têm um papel fundamental porque mantém vivo o cuidado e a reprodução de sementes sob o controle de agricultores/as
familiares e camponeses/as, porém, não dá conta da
demanda produtiva da Região. Por isso, faz-se necessário organizarmos um processo de produção, reprodução e distribuição de sementes.
Segundo a lei 10.711, de 2003, que dispõe sobre
o sistema nacional de sementes e mudas, as cultivares
locais, tradicionais ou crioulas que são consideradas
sementes adaptadas ou produzidas pela agricultura
familiar, assentados da reforma agrária ou indígenas,
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estão livres da obrigatoriedade de inscrição no Registro
Nacional de Cultivares - RNC – e podem ser utilizadas
em financiamentos ou programas de distribuição de
sementes. Estas, também, podem ser comercializadas
entre os agricultores e entre as associações e cooperativas para além de seu quadro social.
Diante dessas constatações e possibilidades, em
preparação da X Festa Regional das Sementes, Darci
Frigo, da organização de direitos humanos ‘Terra de
Direitos’, trouxe o debate do direito de acesso às sementes e à autonomia da Agricultura Familiar e Camponesa, elencando as leis e tratados que garantem o
acesso a elas; enfatizou, ainda, a separação que houve
da semente entre meio de produção e produto, do
agricultor e agricultoras dos produtores e melhoristas,
da divisão social e internacional do trabalho.
Esse processo levou os povos do campo a serem meros compradores da tecnologia produzida pelas empresas, retirando-lhes o caráter de melhoristas
que possuíam até o final da década de 60. Essa apro-

Tecnologia
priação da biodiversidade transformou-a numa nova
mercadoria, dessa forma, o Brasil tornou-se o 4º maior
consumidor mundial de sementes. Segundo dados
da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab,
o custo das sementes, entre os anos de 1994 e 2006,
subiu em torno de 264%.
A X Festa Regional das Sementes, que aconteceu em Salgado Filho, no dia 23 de maio de 2013, teve
o caráter de denunciar a perda das sementes e alertar
a população do campo e da cidade para preservá-las.
Nesse dia, José Maria Tardim, da Escola Latino Americana de Agroecologia, enfatizou que as sementes têm
como identidade a cultura dos povos que as cultivaram, os agricultores e agricultoras melhoristas. Com
isso, toda vez que olhamos para uma semente, olhamos para uma história forjada pelo estreito vínculo entre humanidade e natureza.
Todas as sementes que temos hoje são fruto da
relação homem e natureza. Por isso, ela é Patrimônio da
Humanidade e não apenas uma mercadoria apropriada pelo sistema capitalista. Dessa forma, a separação
entre agricultor, produtor e melhorista tem mudado
drasticamente a história das sementes e da produção
de alimentos.
Diante dessa apropriação das sementes pelo capital, percebemos que a região Sudoestes do Paraná
não possui nenhum espaço de produção massiva de
sementes crioulas/nativas, além das empresas. Há uma
unidade do IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná)
em Pato Branco, que produz sementes básicas de algumas variedades. Tais sementes são repassadas para
empresas que fazem a sua multiplicação e comercialização.
Portanto, todo o trabalho do Estado em melhorar e desenvolver novas cultivares é repassado novamente para empresas que fazem a multiplicação por
não haver uma organização de agricultores e agricultoras aptos para realizar a mesma.
Existem políticas públicas que regulamentam
a produção e distribuição de sementes, garantindo,
assim, aos agricultores e agricultoras o acesso a elas.
Porém, tais políticas regulamentam a produção em
grande escala, inviabilizando as formas tradicionais de
produção que os agricultores familiares e camponeses
realizam.
Por outro lado, todas as sementes comercializadas para o plantio das safras são convencionais e ou
transgênicas, altamente exigentes em fertilizações e
precipitações pluviométricas. Portanto, faz-se neces-

sário avançar para formas alternativas de produção de
sementes acessíveis à região.
A opção pela produção e reprodução de sementes crioulas/nativas dá-se pelo fato destas exigirem menos fertilidade do solo, apresentarem maior
resistência à falta de água e menor incidência de doenças e ataque de insetos. Por outro lado, tomar de
volta as sementes como um patrimônio desenvolvido
pela humanidade é fundamental para a manutenção
da produção de alimentos e, principalmente, para o
avanço da agroecologia na região.
Nesse sentido, o Fórum Regional de Organizações da Agricultura Familiar e Camponesa do Sudoeste
do Paraná definiu que, a partir da X Festa, implementará uma estratégia de produção, reprodução, armazenamento, logística de distribuição e comercialização de
sementes crioulas/nativas.
O domínio desse processo deverá estar a serviço de quem cultiva a terra, gerando autonomia para
agricultores, agricultoras e consumidores.
Janete Rosane Fabro
Eng. Agrônoma – ASSESOAR
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A Educação do Campo e a
Educação dos Trabalhadores
um contraponto a enfoques pós-modernos

São antigos os esforços de trabalhadores em
compreender e posicionar-se sobre para que e como
as escolas oficiais deveriam funcionar. Contudo, estas
iniciativas são limitadas às organizações de trabalhadores mais politizadas que desenvolveram, em maior
profundidade, o entendimento dos mecanismos da
exploração econômica e da subordinação política que
mantém o Capitalismo em pé e avançando.

Em países como o Brasil, e em lugares como o
campo brasileiro, na maioria das vezes, a luta popular
ainda está focada no direito de acesso à escola ofertada pelo Estado Capitalista. Trata-se da luta por acessar
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aqueles conhecimentos básicos necessários para, na
sociedade, em especial, no trabalho, produzir de forma
eficiente. Fica evidente que a escola, oficialmente, é organizada de acordo com o que se espera do trabalhador no Capitalismo.
As forças capitalistas, ao expropriar do trabalhador a riqueza que produz, constroem na maioria a convicção de que esta é a melhor, e única, possibilidade
de existir. Contudo, o capitalismo é contraditório. No
confronto das classes sociais, apesar da força do capital,
a subordinação nunca é absoluta ou permanente, tanto
que os capitalistas, no período de ascensão da indús-
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tria fordista norte-americana, depois dos treinamentos
para a produtividade máxima, como demonstra Gramsci, perceberam que, contraditoriamente, os trabalhadores pensavam livremente, ocupando sua energia
intelectual inclusive para rebelar-se, já que o trabalho
repetitivo não exigia, depois da adaptação, a ocupação
permanente do raciocínio.

… é na experiência
dramática, necessária e
indispensável ao mundo
capitalista, proporcionada pelo trabalho alienante, que se encontra o
potencial político e revolucionário, capaz não só
de constituir o posicionamento de classe e organizar a luta pelo desmonte do Capitalismo,
mas de balizar os passos
para o Socialismo.
O empresariado julgou necessário, então, ‘educar’ os trabalhadores contratados e descobriram que,
além de ocupá-los com o que interessa ao projeto econômico dos capitalistas, esta educação deveria levar o
trabalhador a produzir mais e aumentar os lucros do
capital. Esta estratégia ganha corpo como a Teoria do
Capital Humano, ensinando que o sucesso ou o fracasso dependia da competência individual do trabalhador. Foi organizada assim a educação tecnicista e os
enfoques do Capital Humano ganharam rapidamente
as universidades, e as pesquisas se tornaram fortes e
foram assumidas pelas políticas oficiais de ensino na
maioria dos países da América Latina e Caribe, influenciados pelos Estados Unidos.

Como nas fábricas, os trabalhadores do campo,
na busca de um mínimo de dignidade material, individual e coletivamente, experienciam, física e psicologicamente, pelo trabalho, as pressões e as condições
degradantes praticadas para a ampliação dos lucros do
capital. Na maioria das vezes, estas experiências resultam em frustração e adoecimento, enquanto migram
de um trabalho para outro, na tentativa de um alívio ou
da realização de aspirações. Contraditoriamente, é nesta experiência dramática, necessária e indispensável ao
mundo capitalista, proporcionada pelo trabalho alienante, que se encontra o potencial político e revolucionário, capaz não só de constituir o posicionamento de
classe e organizar a luta pelo desmonte do Capitalismo,
mas de balizar os passos para o Socialismo.
O desafio educativo da classe trabalhadora origina-se, por isso, na experiência e nos aprendizados do
trabalho capitalista altamente produtivo e desgastante
que, quando compreendido na história e articulado à
totalidade do movimento da sociedade, revoluciona.
Então, a educação do campo, criada pelos movimentos sociais e organizações populares com base nas suas
experiências, para superar o risco de ser compreendida
como uma teorização ‘à parte’, isolada do movimento
da sociedade, se fortalecerá se compreender que diferentes organizações (movimentos populares, governo e empresas capitalistas) estão na disputa para dizer
para que, como e quem faz a educação do Campo.
Considerar as experiências coletivas e/ou individuais, restritas ou amplas, é condição para reconhecer homens e mulheres como sujeitos, em divergência frontal com as noções de ‘sujeitos autônomos’ ou
‘indivíduos livres’, cantadas ideologicamente pelo liberalismo e facilmente repetidas nos meios populares.
Ou seja, as experiências de trabalho e de convivência
adquirem sentido político, e educam para a luta política da classe trabalhadora, quando os trabalhadores
analisam e compreendem como se dá a exploração e
aprendem como agir para provocar transformações.
A conclusão é que a identidade específica dos
povos do campo constitui-se nas diferentes atividades
de produção, mas estas diferenças se encontram numa
única identidade – a identidade de classe – quando
percebem que a exploração da riqueza pelos capitalistas acontece independente de onde e no que se tra-
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sinal de luta não apenas pelo direito
aos conhecimentos escolares, mas
como movimento educativo que incorpora e fortalece os aprendizados
da classe trabalhadora, influenciando a escola oficial e sua pedagogia.
Reconhecem, contudo, que a educação do trabalhador não é responsabilidade só da escola e que ‘do campo’ refere-se a um ponto de partida
específico para lutar pela educação
da classe trabalhadora.

balha. É na identidade de classe que se torna possível
organizar a força política capaz de transformar a realidade em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras.

E foi a capacidade de luta dos
movimentos e organizações populares, com apoio de setores comprometidos de algumas universidades
públicas da época, que permitiu o
reconhecimento oficial da Educação
do Campo, no âmbito federal e nos
estados, com a criação dos atuais
meios para o atendimento de parte das demandas escolares dos povos do campo.

As experiências que politizam os sujeitos e educam para a identidade de classe, são as que possibilitam
refletir e perceber a condição atual de cada trabalhador
como parte da história de homens e mulheres que se
relacionam entre si e com a natureza. Para perceber-se
como parte da história, trabalhadores/as estão desafiados a estudar e assumir uma estrutura teórica que
esclareça os fatos para além das aparências tornadas
visíveis pelos capitalistas.

Contudo, na estrutura legal da educação brasileira, esta vontade dos povos organizados do campo
foi marginalizada pelo Estado, colocando-a no campo
da ‘diversidade cultural’. O reconhecimento formal da
diversidade, normalmente realçando os aspectos ‘culturais’, faz parte da forma predominante da educação
do trabalhador assumida pelo Estado brasileiro, uma
educação despolitizada, tecnicista, para o mercado capitalista.

Ou seja, as experiências dos povos do campo
brasileiro, vivências duras, de trabalho expropriado, só
adquirem significado e ajudam a projetar seu futuro de
superação (1) se compreendidas no movimento atual
da economia capitalista (Totalidade) e (2) se entendidas
como o ‘hoje’ de uma trajetória de trabalho, expropriação e luta dos trabalhadores do campo e da cidade,
sob o mesmo Capitalismo (Historicidade).
Foi compreendendo a máquina geral da exploração e subordinação que, parte dos movimentos populares do campo, criticaram a educação praticada pelo
Estado Capitalista, recriando-a como ‘do campo’, num
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É na identidade de
classe que se torna possível organizar a força
política capaz de transformar a realidade em
favor dos trabalhadores
e das trabalhadoras.
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Mesmo assim, o reconhecimento oficial e a
possibilidade do aumento de recursos para a infraestrutura, pesquisa e ensino ampliou o leque das forças
interessadas na Educação do Campo, para além dos
movimentos originários, a exemplo de empresas e
universidades que estavam de fora. A Concepção e a
Prática da Educação do Campo passa a ser disputada.
As diretrizes e as políticas do Estado para a Educação do Campo mostrou-se contraditória, na luta das
classes sociais pelo controle das estratégias educativas
dos trabalhadores, já que controlar o Estado tem sido
fundamental na produção e reprodução da ideologia
em favor dos capitalistas.
Concretamente, por um lado, as tensões políticas e pedagógicas, perpassam os meios formais de
ensino, desde o posicionamento de educadores/as
nas escolas, até as diretrizes assumidas nos governos a
partir dos municípios e das universidades públicas. Por
outro, o empresariado capitalista, em sintonia com os
interesses do capital internacional, condiciona, determina, apropria-se e organiza-se para executar as políticas
de Educação do Campo da mesma forma como tem
direcionado e se apropriado da formação dos trabalhadores nas fábricas e nas escolas das cidades.
Quando se trata
da educação da classe
trabalhadora, e a Educação do Campo é parte
dela, é necessário disputar, a todo momento, os
objetivos e o papel dessa
educação com as instituições burguesas privadas
e com o Estado Capitalista, incluindo as suas universidades públicas. Em
muitos casos, idealiza-se
a educação dos povos
do campo, valorizando
aspectos
particulares,
desconectados do movimento das classes sociais,
assumindo uma abordagem pós-moderna, despolitizante para os traba-

lhadores.
Com o objetivo de despolitizar a luta de classe,
neste caso, a abordagem pós-moderna assume um
enfoque culturalista, por afirmar como determinantes
as identidades particulares, apontando uma suposta
cultura própria e autóctone, alheia ao trabalho alienado e à expropriação da riqueza material, regra universal
da sociedade capitalista. Repete-se à exaustão termos
como diversidade, diferente, novos sujeitos, novos atores sociais, “identidades culturais, étnicas, raciais etc.,
noções e interpretações bem caras às formulações
pós-modernas (ou culturalistas)” (Montaño, p.37).
O campo passa a ser caracterizado como um
‘modo de vida’, ilusoriamente apresentado sem crítica
como uma ilha social a ser protegida do Capitalismo.
Este posicionamento que não se sustenta, bastando
ver as formas como o capital, nos tempos atuais, está
presente e dá o rumo ao dia a dia das pessoas, independente de onde viva ou trabalhe. Na maioria dos casos, trata-se de um saudosismo das épocas nas quais
as forças produtivas do capital não haviam se desenvolvido o suficiente para expropriar os trabalhadores
em todos os lugares e constatava-se uma maior ‘autonomia’ já que, excluídos da dinâmica sócio produtiva
mais avançada do Capitalismo, restava produzir a subsistência.

Quando se trata da educação da classe trabalhadora, e a Educação do
Campo é parte dela, é necessário disputar, a todo momento, os objetivos
e o papel dessa educação com as instituições burguesas privadas e com o
Estado Capitalista, incluindo as suas universidades públicas
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Para os povos do campo e as demais frações da
classe trabalhadora, quando desconectados do movimento geral da sociedade, a supervalorização das especificidades leva a perder de vista a necessidade de
enfrentar o Capitalismo (a existência das classes sociais,
a contradição entre capital e trabalho, a natureza das
políticas e das práticas do Estado e a necessidade da
luta pelo Socialismo). Quando assim encaradas, as
ações e as lutas ficam restritas às questões secundárias,
se tornam reformistas. Eis um dos desafios da Educação do Campo, enquanto educação de fração da classe
trabalhadora.

explicitando as contradições e desafiando os trabalhadores da escola e do campo, a envolver-se no acesso
ao conhecimento mais profundo do que o previsto na
escola, condição para transformar a realidade, local e
do mundo, a partir da perspectiva da classe trabalhadora.

É fato que as organizações e movimentos populares, ao formular a Educação do Campo, constroem-na com base nos referenciais da Educação Popular,
reelaborando-os em função de um território social
disputado de forma mais intensa pelo capital nos tempos atuais, um Capitalismo agora com nova cor: a ‘economia verde’. O Capitalismo verde é a fase onde os
empresários, especialmente os multinacionais, abrem
caminho também nas leis para a expropriação dos patrimônios naturais e coletivos. Uma expropriação disfarçada de sustentabilidade, diversidade e valorização
da cultura, modismos da burguesia para impedir que
os trabalhadores façam a distribuição da riqueza material de forma justa.

Rogéria Alba e Valdir Duarte
ASSESOAR

Ao reelaborar/reafirmar as bases da Educação
Popular para a realidade dos povos do campo, as experiências e as especificidades, como componente da
identidade, adquirem importância para a autodeterminação quando se tornam conhecimento lógico, coerente e lúcido na relação com o movimento da sociedade capitalista.
Os sujeitos responsáveis pela Educação do Campo olham para a realidade concreta e imediata e defendendo a sua dignidade, compreendem a sociedade
dividida em classes, já que só a luta política contra o
Capitalismo e a construção do Socialismo, poderá dar
garantias duradouras para quem trabalha e produz a
riqueza.
Por isso, a Educação do Campo dialoga e reflete
sobre as condições dos sujeitos do entorno da escola,

Educar no campo a partir do entendimento de
como estão distribuídas as riquezas, das políticas de
Estado existentes e das condições materiais para a produção da existência física e cultural dos trabalhadores e
da classe é tarefa da Educação do Campo.

Por isso, a Educação do Campo dialoga e
reflete sobre as condições
dos sujeitos do entorno
da escola, explicitando
as contradições e desafiando os trabalhadores
da escola e do campo, a
envolver-se no acesso ao
conhecimento mais profundo do que o previsto
na escola, condição para
transformar a realidade, local e do mundo, a
partir da perspectiva da
classe trabalhadora.

*MONTAÑO,* Carlos. Estado, classe e movimento social/Carlos Montaño, Maria Lúcia Duriguetto. -- 2. ed. -- São Paulo: Cortez, 2011
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O planejamento na
escola pública
e a educação dos trabalhadores
Texto elaborado, tendo como base o trabalho de acompanhamento pedagógico nas
escolas públicas do campo, promovido pela ASSESOAR, desde a década de 90.

Capa do livro: HOELLER, S. C; SILVA, V. ProJovem Campo Saberes da Terra: transição Agroecológica em sistemas familiares de produção. Matinhos: Editora UFPR Litoral, 2013.
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Tomar decisões, planejar desde as atividades
cotidianas, projetar as ações e intenções a curto,
médio e longo prazo são ações próprias dos humanos. Estes podem imaginar e criar o mundo a partir
da realidade concreta e tomar decisões para o futuro. Dessa forma, o planejamento se constitui como
um processo contínuo, com ações intencionais,
conscientes, integradas, coordenadas e orientadas,
para tornar-se realidade. Contudo, quando abrimos
mão de pensar e planejar as ações - o futuro - automaticamente autorizamos outros a pensarem e a
projetarem nossas vidas. Por isso, projetar o futuro
e saber o que queremos é fundamental, pois, constantemente, na sociedade de classe, esse aspecto
está em disputa.
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O planejamento, quando centralizado e verticalizado, controla e estimula a concorrência, o que
permite à classe dominante o acesso direto ao poder e o controle de seus subordinados. Essa forma
de planejar é a mais praticada na sociedade capitalista e, por conseguinte, a escola, como um dos
aparelhos ideológicos do Estado, reproduz essa
forma de planejamento.
Contrapondo-se a essa lógica, na educação
popular, o planejamento é um instrumento de socialização, de organização democrática das atividades, das metas e dos objetivos. Na lógica popular,
o planejamento coletivo, transforma-se num espaço no qual todos os envolvidos se preparam para

Centro de Educação Popular
pensar e traçar rumos. Assim, ele cumpre a função
de organizar a vida, o trabalho, as ações de curto a
longo prazo, caracterizando-se como um método
não compatível com o planejamento centralizado e
verticalizado, predominante na sociedade. Planejar
é, então, uma ferramenta fundamental para dirigir a
própria vida, desde o mundo a nossa volta.
A sociedade de classes só se mantém pela
expropriação forçada das riquezas e pelo exercício autoritário do poder, prática que educa para a
subordinação. O planejamento, como instrumento
de gestão econômica, social e institucional, normalmente é realizado a partir de instâncias “superiores
e especializadas”, restando para a maioria a tarefa
de executar o planejado.
Conforme já citado acima, a escola é uma instituição organizada a serviço das forças hegemônicas. Ela cumpre o papel de formar os trabalhadores
para o trabalho e as elites para comandar a sociedade. Um processo necessariamente conflitivo,
razão pela qual a escola contribui para fazer crer
que a condição desfavorável aos trabalhadores é
natural e será permanente (ideologia). Ou seja, em
geral, a prática de planejamento demandada pelas
secretarias de educação, tanto estaduais como municipais, utilizam-se de regras que subordinam as
escolas à execução de tarefas, criando um método
autoritário, formando pessoas incapazes de projetar suas vidas.
Contudo, como o controle da classe dominante sobre os trabalhadores nunca é absoluto
e permanente, há a possibilidade da luta popular
enfrentar a exploração e provocar mudanças. A escola, contraditória como a própria sociedade, também abre portas para o trabalho educativo na perspectiva da transformação social.
Contrapondo-se à lógica dominante, no final da década de 1990, movimentos sociais e organizações populares do campo juntaram-se com
o objetivo de pensar a educação, considerando as
disputas do projeto de classe existente no campo

brasileiro. A partir do entendimento desse contexto, surge a luta pela Educação do Campo como
bandeira pelo direito dos povos do campo à educação no lugar onde vivem, opondo-se à educação
rural para o campo instituída pelo Estado. O campo
é resinificado na sua relação com a cidade, levando
em conta os anseios e as lutas dos trabalhadores no
contexto histórico que estão inseridos, fortalecendo um Projeto Popular Brasileiro.
Nessa perspectiva, construir uma Educação
do Campo implica o envolvimento e a problematização da realidade dos trabalhadores, dos educadores, dos educandos, dos pais, entre outros.
Realizar uma educação de interesse da classe trabalhadora exige educadores comprometidos com o
projeto de classe, capazes de fazer uma análise crítica coletiva da realidade social, levando em conta
a condição concreta desses sujeitos. Assim, a Educação do Campo entende o planejamento como
uma prática educativa, formadora e determinante.
A escola, enquanto um dos espaços de socialização
e de constituição do humano, precisa utilizar-se do
planejamento como ferramenta coletiva que define
e orienta a prática pedagógica.
Portanto, para que se efetive a Educação do
Campo, é necessário que a escola esteja disposta
a assumir o planejamento como método de organização da escola e da sociedade e compreenda-se como parte de um projeto que se contrapõe
à lógica capitalista, burguesa e imperialista; que as
organizações populares, fruto da luta de classes,
assumam o papel de ajudar a construir, fortalecer
e sustentar a proposta, em contraposição à prática
escolar predominante; que a população local compreenda a escola como um lugar vivo a ser construído coletivamente; e que a administração pública
garanta as condições de formação continuada para
os trabalhadores da escola, estrutura física adequada, material pedagógico e condições dignas de trabalho.
Rogéria Pereira Alba e Valéria Korb
ASSESOAR
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Agroecologia:
possibilidades e limites
um olhar, desde uma unidade de produção e vida familiar

Eder E. Korb, Josefina I. Hellmann Korb, Tobias Korb e Elisandra M. Korb
Agroecologia em contraposição
ao capitalismo no campo
O modo de produção capitalista, que explora
a terra e os seres humanos ao máximo para a obtenção de lucro, leva ao esgotamento dos recursos
naturais bem como à desigualdades sociais. Tudo
é transformado em mercadoria para a garantia do
lucro e do poder. O capitalismo se apropria dos
meios de produção como forma de dominação.
Apesar da produção agrícola convencional
ser majoritária, muitos/as agricultores/as e camponeses/as, em contraposição a esse modo de produção, continuam resistindo e construindo outra
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maneira de produzir alimentos, a agroecologia.
Esse é o caso da Unidade de Produção e Vida Familiar - UPVF que vamos conhecer agora.
A UPVF da família de Tobias e Josefina
Viver de forma diferente da proposta do Capitalismo não é uma tarefa fácil, mas não impossível. Exemplo disso é a história de Tobias e Josefina
que vivem com 45 hectares de terra, em uma UPVF
agroecológica, na Comunidade do Jacutinga, Município de Francisco Beltrão - PR. Produzem grãos,
pastagens, frutas e verduras. Uma parte da produção agrícola é consumida e comercializada in natura e outra é transformada em leite e queijo.
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Tobias Korb e Josefina I. Hellmann Korb casaram-se em 1987 e iniciaram sua vida no terreno
de 12 hectares, onde vivem atualmente (mais tarde
adquiriram outros 33 hectares). Tinham apenas a
vaca de leite que Josefina trouxe da casa dos pais e
uma porca que, reproduzindo-se, permitiu comprar
mais vacas.
Até 1998, a maioria das famílias de Jacutinga
tinha, como principal fonte de renda, a produção
de milho para criação de suínos. Todos tinham um
retorno financeiro satisfatório para as condições
da época. Porém, a atividade foi sendo controlada pelas grandes empresas que passaram a exigir
produção em grande escala, excluindo do processo
os pequenos agricultores/as que não conseguiram
se viabilizar. Muitos insistiram, porém, com o tempo, se esgotaram física e mentalmente tentando
“vencer”. Muitos acabaram na ‘integração’ que,
também, selecionou os produtores. Muitos não
conseguiam mais se livrar das dívidas, desistindo
da atividade.

Como na produção suína, o progressivo controle do capital sobre as atividades produtivas do
campo, o leite, também, foi controlado pelo agronegócio. A legislação foi toda construída a partir
dos interesses das grandes empresas, dificultando
a vida das pequenas agroindústrias como a de Tobias e Josefina que são obrigadas a se enquadrar
e, muitas vezes, inviabilizando-as. Diante da pressão dos órgãos de fiscalização que, geralmente,
atendem aos interesses das grandes agroindústrias, “ficamos sem entender, mas sabemos que

nenhuma ação é neutra, ela tem um objetivo.
Se estão pressionando, é para inviabilizar uma
proposta como a nossa, é para vencer pelo cansaço”. Apesar de estarem em dia com o Serviço de

Com a família Korb não foi diferente. Abandonaram a suinocultura e investiram na produção
de leite, transformando-o em queijo. No início, vendiam o queijo apenas para os vizinhos e, uma vez
por semana, para Curitiba. A partir de 1997, com
a ajuda do pessoal da secretaria da agricultura do
município, conheceram outras iniciativas de industrialização familiar do leite e construíram a sua própria estrutura, regularizando-a. A partir de então,
passaram a comercializar o queijo, diretamente, aos
consumidores ou em supermercados do município.
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Inspeção Municipal, de terem uma ótima aceitação
de seu queijo pelos consumidores, continuam sentindo-se ameaçados pela atual legislação e pelos
órgãos de fiscalização.
Dessa forma, como resistir e construir um
projeto com sustentabilidade econômica, social e
ambiental? Pela sua experiência exitosa, para se
manter nessa prática de produção e vida, Tobias e
Josefina afirmam ser necessário uma boa relação
com consumidores que apostam e confiam na proposta deles.
Fazem a comercialização da produção (queijo, frutas e hortaliças), diretamente para consumidores, em supermercados e para o Programa de
Aquisição de Alimentos – PAA (escolas e creches da
cidade) e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

uma comparação entre espigas de milho verde,
produzidas de forma natural, e outras que utilizaram ureia antes de embonecar, ao comer, perceberemos a diferença. Aparentemente, a produzida com ureia é mais volumosa e atraente,
mas o valor nutritivo é menor e incompleto”.
Os filhos do casal aprenderam, desde cedo, a
trabalhar no campo. Um estuda engenharia elétrica
e dois estão em casa e não pretendem sair. Porém,
não é o que acontece com a maioria das crianças
e jovens de hoje que “não conhecem as plantas,

não desenvolveram a cultura do trabalho do
campo, de pegar uma enxada, de colher uma
espiga de milho, de arrancar um pé de feijão,
de cortar um pé de arroz, de arrancar um pé de
amendoim, de plantar um pé de batatinha”.
No projeto da família estão os filhos que pretendem continuar na atividade. “Eles são novos,

estão começando o projeto deles e percebem
que é possível continuar. Tem uma renda satisfatória, mesmo mantendo o patamar de 20 vacas, há mais de dez anos”.
A família manifesta sua convicção dizendo

que “a forma mais correta de sobrevivência da

humanidade seria a agroecologia. Ela abrange
não só a limpeza dos alimentos quanto a produtos químicos, mas também a questão social.
Não adianta o alimento estar limpo de produtos químicos e estar ‘contaminado’ nas questões
sociais, por exemplo, quando explora a mão de
obra”.

A família se preocupa em produzir alimentos
diversificados e, mesmo não sendo viável, economicamente, produzem quase tudo para o consumo
da família. A motivação principal é a qualidade dos
alimentos. Para essa decisão pesam fatores como:
sabor, valor nutricional e pureza dos alimentos,
bem como, a saúde proporcionada por eles. Não
tem preço que pague isso, dizem.
Mesmo sem nunca ter feito uma investigação científica, nos moldes acadêmicos, única forma
reconhecida atualmente, Tobias fala com convicção
sobre a diferença que observa em seus alimentos,
quando comparados com os produzidos pelo modelo convencional do agronegócio: “Se fizermos
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Dizem fazer tudo para não contaminarem o
alimento que produzem. Querem que os consumidores, também, consumam alimentos de qualidade. Trata-se de coerência. Muitos plantam com
veneno para os outros e sem para si próprio. Que
consciência é essa?, dizem.
Sempre produziram de forma orgânica, até
porque, no início, não havia produtos químicos e
o solo tinha boa fertilidade natural. Nos anos 90,
quando o solo começou a degradar, produziram
por dois anos com adubo químico. Prática logo
abandonada com a participação da família no
Projeto Vida na Roça. O trabalho de formação em
agroecologia, as tecnologias de piqueteamento e
manejo de pastagens deram novo impulso à produção ecológica de leite.
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lho, gera um estresse físico e psíquico, levando ao
adoecimento. Por outro lado, uma vida sedentária
também não é saudável, “para ser saudável é ne-

cessário se movimentar e se alimentar de forma
adequada”.

“Temos 70 piquetes com pastagem diversificada. As vacas ficam em um piquete pela
manhã, em outro à tarde e em um terceiro à
noite. Essa rotatividade faz com que as vacas
voltem no mesmo piquete, somente, a cada 25
dias, garantindo pastagem de boa qualidade,
permanentemente. A adubação é feita de forma
natural com o esterco e a urina deixados pelos
animais e tendo pouca compactação de solos,
devido ao pouco tempo que permanecem em
cada piquete. Assim, temos piquetes que já duram 23 anos e permanecem com boa fertilidade.
Temos pastagem com custo muito baixo, porque
é só manejo. Assim, mesmo com um patamar
menor de produtividade do que aquele que as
empresas dizem ser o ideal, é viável porque o
custo é baixo. Uma situação diferente dos que
utilizam a silagem para alimentar as vacas e
dizem ser barato, mas não calculam os custos
a longo prazo, como o ambiental, porque se retira tudo da terra, toda a palhada e a degrada,
exigindo a reposição de nutrientes a partir de
insumos externos, de alto custo”, dizem.
“Enquanto outros aumentaram de 10
para 100 vacas, nós continuamos com as 20,
desde o início. Produzimos, em média, 20 peças
de queijo, por dia”. Com esse tipo de afirmação,
a família demonstra estar satisfeita com a forma
como organizam sua vida. Trabalham o necessário
para viver com conforto e ter algumas economias,
considerando que nenhum extremo é bom. Tobias
é da opinião de que cada pessoa deveria ter o seu
meio de trabalho, onde “ninguém é peão e nin-

guém é patrão. Fazer aquilo que está ao nosso
alcance e, o que não conseguir, deixar de lado”.

Não consideram o trabalho penoso, devido a
forma como está organizado. Compreendem que
todo esforço físico exagerado, em qualquer traba-

Enfim, a família Korb alimenta a certeza de
que um projeto de produção e vida, que resista ao
modelo imposto pelo Capitalismo, só pode vingar
com muito planejamento e determinação de todos
os envolvidos, bem como, uma permanente sintonia com outros sujeitos coletivos com as mesmas
convicções e projeto.

Possibilidades e desafios
O relatado aqui é real, é uma possibilidade,
serve de motivação. Porém, iniciativas dessa natureza, se isoladas, não modificam a condição geral
dos trabalhadores do campo e da cidade. A reprodução e ampliação de iniciativas como essas exige
muita cooperação no trabalho; exige apropriação
de conhecimento e de tecnologias apropriadas;
exige formação política para criar ou fortalecer organizações e movimentos da classe trabalhadora;
exige organização e esforço permanente para direcionar os serviços do Estado às necessidades da
maioria da população; exige, enfim, compreender
que sem democracia econômica não haverá dignidade para todos/as.

Lunéia Catiane de Souza
ASSESOAR
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A HOMEOPATIA NÃO É
EXCLUSIVIDADE DA
MEDICINA HUMANA
Trata da força de cura e da capacidade de recuperação
que existe em todos os seres vivos, pelo simples fato de estarem vivos

O que é e como funciona a homeopatia
A Homeopatia ganhou força na Alemanha
com o trabalho de Samuel Hahnemann, que insatisfeito com sua profissão de médico alopata e com a
pobreza que se tratava as doenças pela alopatia, decidiu abandonar a medicina oficial. Não satisfeito começou a pesquisar outras formas de tratamento.
Descobriu com seus estudos, em 1796, que o
semelhante cura o semelhante, sendo a primeira lei
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do tratamento que passou a desenvolver. As outras leis
que regem a Homeopatia envolvem a experimentação
de doses mínimas de substâncias em organismos sadios e o teste de um preparado homeopático de cada
vez. Um exemplo de semelhante que cura o semelhante é o soro do veneno da cobra que pode recuperar a
pessoa picada por cobra.
No Brasil, a Homeopatia chegou em 1840 e
após a Guerra Mundial de 1939 a 1945, os laboratórios
internacionais dominaram o mercado com produtos
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químicos alopáticos (remédios de farmácia) e praticamente varreram da mente dos/as brasileiros/as as formas tradicionais de tratamento, incluindo a homeopatia, a fitoterapia, os macerados e outros, chamados, na
época, de bruxarias.
Porém, através dos escritos de Hahnemann, a
cultura foi preservada e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), na década de 90, iniciou um trabalho de
divulgação da Homeopatia.

Nos organismos vivos, o estado da força vital
e sua energia se manifestam em sintomas e, a partir
desses sintomas, descobrimos o estado real e as possibilidades que temos de recuperar o equilíbrio. Dependendo dos sintomas, escolhemos um remédio ou
outro que atue no momento adequado, com a força
adequada, no lugar adequado e que seja capaz de regular o desequilíbrio.
Os preparados homeopáticos podem ser empregados em humanos, animais, vegetais, solo e água.
O modo de ação da Homeopatia, quando aplicada
dentro de seus princípios, respeita e incentiva os processos de cura dos vegetais, animais e sistemas vivos.
A Homeopatia estimula o sistema de defesa dos organismos de modo a resistir às doenças, aos insetos e aos
impactos dos fatores climáticos e ambientais. A Homeopatia promove o equilíbrio sem eliminar vírus, fungos,
bactérias, insetos e outros tipos de agentes agressores.

A homeopatia estimula o sistema de defesa
dos organismos de modo a resistir às doenças, aos insetos e aos impactos dos fatores
climáticos e ambientais.
Na Homeopatia não há doenças e sim doentes.
Quando estamos enfraquecidos temos problemas porque nosso organismo está fraco e sem resistência. Na
Homeopatia não devemos tratar parte do corpo, mas
sim o corpo todo. Diante de uma infecção, o médico
tradicional indica o antibiótico para eliminar o micróbio,
ao passo que o homeopata procura pelo remédio que
permita ao paciente defender-se contra o micróbio.
Quando Samuel Hahnemann falava da força
vital, da força da vida, referia-se à força de cura e à
capacidade de recuperação que existe em todos os
seres vivos, pelo simples fato de estarem vivos.
Torna-se difícil para os que não acreditam, para
os cientistas “do ver e tocar”, médicos e terapeutas
acostumados com as poucas palavras e com as receitas
rápidas, crer na existência dessa força vital.
Por isso, os homeopatas, mais que outros terapeutas e cientistas, creem na vida, na força vital que dá
força e encoraja as criaturas, que as mantêm em perfeito estado de funcionamento para lutar e viver.

O tratamento homeopático leva em conta a
força da vida, a força de cura e à capacidade de recuperação que existe em todos os seres vivos, ajudando-os a se defenderem do que lhes causa mal, do que os
prejudica.

Homeopatia na agricultura
A agricultura moderna teve avanços no que se
refere à produção, à produtividade e às tecnologias,
mas esqueceu de cuidar e respeitar a natureza, usando
venenos na produção de alimentos. A irracionalidade
do capitalismo revela, assim, sua ambição desmedida,
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tirando a saúde da terra, da água, do ar e a qualidade
de vida de todos.

do Ministério do Trabalho e do Emprego consta a ocupação do(a) Homeopata.

Através da experiência foi descoberto que a desvitalização do solo é resultado da intoxicação crônica
(com agrotóxicos e fertilizantes químicos, principalmente) e da destruição do ecosistema terra. É resultado
dos sistemas convencionais de produção agropecuária
que geram alimentos intoxicados e, por conseguinte,
indivíduos desvitalizados e doentes.

Ser homeopata, no campo, é lidar com os fenômenos naturais, com os seres vivos, com os sistemas
vivos das matas, dos solos, das plantas, dos animais
e da água. Implica em ter conhecimento, consciência,
respeito e ética no agir. O homeopata do campo vive o
todo, a região, a Unidade de Produção e Vida Familiar
- UPVF. Percebe e procura entender a vida pulsando
ao seu redor, nas plantas, nos animais, no solo, no ar e
na água.

Percebendo estes problemas, muitos agricultores familiares e camponeses estão adotando a Homeopatia como parte da agroecologia, tendo em vista
a produção de alimentos saudáveis para o bem-estar
das pessoas, dos animais, das plantas e de toda a natureza. Uma das grandes preocupações dos agricultores/
as é como manter a fertilidade do solo e a homeopatia
pode contribuir.
A Homeopatia, no Brasil, é reconhecida como
recurso da produção orgânica e agroecológica na Instrução Normativa nº 7 publicada no Diário Oficial da
União em 19/05/99 que estabelece as normas da produção orgânica no Brasil.
A ocupação de Homeopata está oficialmente
reconhecida no Brasil. Na Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO 2002, página n° 391, código 3321-15)

26

O homeopata do campo vive o todo, a
região, a Unidade de Produção e Vida Familiar - UPVF. Percebe e procura entender
a vida pulsando ao seu redor, nas plantas,
nos animais, no solo, no ar e na água.

O homeopata do campo é o semeador responsável pelo uso correto da homeopatia. Ser homeopata
do campo significa estudar visando conhecer os princípios que regem a ciência e a tecnologia da Homeopatia, aplicando-os aos processos orgânicos de produção
e vida.
No campo, a Homeopatia é tida como uma proposta que liberta, que ajuda a diminuir a dependência
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de insumos externos. As pessoas que a utilizam têm
como aliados os recursos da própria natureza.
Como se faz os medicamentos homeopáticos
A intenção aqui não é ensinar a fazer os medicamentos homeopáticos mas dar uma visão geral e
ampla de como são feitos. Esperamos, apenas, que isso
desperte o interesse pelo assunto, motivando o surgimento de novos e novas homeopatas. A homeopatia é
feita de plantas, animais, venenos e minerais. O primeiro passo é fazer a Tintura Mãe.
No caso de uma planta, pega-se a planta devidamente limpa e, num vidro escuro, já esterilizado,
colocar 40% (quarenta por cento) da planta e 60%
(sessenta por cento) de álcool de cereais ou álcool de
farmácia 70%. Deixar “de molho” por 10 a 14 dias. Após
este período, coar a tintura jogando fora as folhas ou
raizes, ficando apenas o liquido. Etiquetar com nome
da tintura e data.
Feita a Tintura Mãe, é necessário passar pela diluição e pela sucussão, processo chamado de dinamização. Para isso, pegar um vidro, com capacidade de
30 ML, colocar 20ML de álcool 70%, depois acrescentar
5 gotas de Tintura Mãe (TM) e em seguida fazer a sucussão que é, simplesmente, bater o vidro no mesmo
ritmo e força, por 100 vezes, em uma superfície macia
(100 sucussões). Assim está feita a primeira homeopatia, a CH1 (CH = Centesimal Hahnemaniana = diluição
de uma parte de TM para 99 partes de álcool, com as
sucussões). Para fazer a dinamização CH2, é só pegar
um novo vidro, com capacidade de 30 ML, colocar
20ML de álcool 70% e 5 gotas da CH1 e fazer a sucussão (bater 100 vezes). Da CH2 pode-se fazer a CH3,
a CH4 e assim quantas for necessário. Cada vidro tem
que ser identificado com o nome do preparado, numero de dinamização e data.

A Homeopatia, quando utilizada sem uma boa
orientação, não faz o efeito desejado e leva ao descredito.
O uso da homeopatia na agricultura não faz milagre sozinha. É uma parte importante do manejo saudável.
Os homeopáticos não contaminam os alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal.
Todo produto homeopático, diluído em água
para pulverizar, deve ser usado no mesmo dia que foi
preparado, pois sua validade é de 24 horas. Depois perde o efeito.
Toda aplicação deve ser feita depois da chuva
com a terra molhada ou bem cedo.
Os vidros para armazenar os homeopáticos devem ser escuros, esterilizados, guardados em local fresco, sempre no escuro, longe de computador, televisão,
celulares, cheiros fortes, dos produtos de limpeza ou
naftalina, por exemplo.
Usar água pura e limpa e álcool 70% de cereais
(ou de farmácia). A água pura e limpa pode ser água
destilada, ou água fervida em vasilhame de vidro por
alguns minutos, não usar vasilhas de metal, plástico ou
de alumínio. Não reutilizar frascos plásticos, mesmo
que seja com a mesma homeopatia.
Ao aplicar na agricultura, o pulverizador (bomba) deve ser novo ou que nunca tenha sido usado com
agrotóxicos. O pulverizador deve ficar separado e ser
usado somente para homeopatia; o mesmo deve ser
identificado se tiver mais que um pulverizador na Unidade de Produção e Vida Familiar (UPVF). Cada vez que
usar uma homeopatia deve ser lavado cuidadosamente com água e enxaguado com álcool.

Cuidados com a Homeopatia
Não fazer uso da Homeopatia sem orientação
de um profissional Homeopata.

José Luiz Petri
Agricultor homeopata

Fontes: “Caderno de Homeopatia”, elaborado por produtores orgânicos da Região da Vertente do Caparaó – Minas Gerais. Pedidos: Departamento de Fitoterapia – Campus da Universidade de Viçosa – Viçosa MG - http://cihotm.blogspot.com.br
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I n stit u cio n al

Centro

Educação Popular
ASSESOAR

de

da

Enfim, um espaço político, didático e pedagogicamente
melhor arrumado

Depois de 10 anos, desde que a ASSESOAR decidiu, na Assembleia Geral de 2003, pela reestruturação
de sua sede, transformando-a em um espaço político,
didático e pedagogicamente melhor arrumado para a
formação dos trabalhadores e das trabalhadoras da região, podemos, hoje, comemorar mais essa vitória.
Mesmo com muitas coisas por fazer, o CEP da
ASSESOAR está com sua sede em funcionamento. São
mais de 2 mil metros quadrados, com espaços para
reuniões, seminários, assembleias, cursos, eventos diversos de pequena, média ou longa duração, com estrutura de hospedagem para 70 pessoas (60 adultos e
10 crianças - com ciranda infantil), cozinha e refeitório
com alimentação ecológica, auditório para 200 pessoas, salas de vários tamanhos para reuniões e estudo,
centro de documentação com biblioteca e videoteca,
rede lógica interna, baseada em software livre, com
laboratório de informática e acesso a internet (Wi-Fi).
Do ponto de vista ambiental e fazendo parte de um
sistema de gestão ambiental, a nova estrutura está arrumada com aproveitamento de água da chuva e de

uma fonte natural que é armazenada em uma cisterna
de 200 mil litros, aquecimento solar de água, reaproveitamento dos restos ogânicos para compostagem,
arborização diversificada, entre outros.
A semente foi plantada em 1996, quando, em
um processo de avaliação institucional, ao tratar das
iniciativas de formação existentes, afirmou-se que a
ASSESOAR não deveria titubear “em avançar com propostas e planejamento estratégico que possibilite um
salto na continuidade”, porque “têm acumulo de experiência e têm legitimidade regional para coordenar
iniciativas mais arrojadas”1.
Nessa época, a sede da entidade pedia uma
reforma geral de estrutura para que pudesse melhor
atender aos processos de formação já existentes. A
ideia foi amadurecendo e, em 2003, com a decisão da
Assembleia Geral, a proposta ganhou corpo e, ao mesmo tempo, foi-se construindo os projetos arquitetônico, estrutural, politico e pedagógico do, hoje, denominado Centro de Educação Popular – CEP da ASSESOAR.

1 - Avaliação Institucional da ASSESOAR, Carlos Armênio Khatounian e Ivaldo Gehlen, dezembro de 1996.
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Institucional

Assim, o CEP é, hoje, uma ferramenta a serviço
da formação política e tecnológica da classe trabalhadora no Sudoeste do Paraná. Está ligado às lutas populares por direitos coletivos e democracia política e
econômica, anseio possível pelo enfrentamento dos
valores e práticas capitalistas e pela proposição e vivência de valores socialistas.

… uma ferramenta a serviço da formação
política e tecnológica da classe
trabalhadora no Sudoeste do Paraná
O CEP vincula-se à trajetória e aos referenciais
da Educação Popular, contribuindo para consolidar a
percepção e a prática política popular e de classe articulada ao contexto da América Latina e mundial.
Seus objetivos são: 1) Animar e/ou coordenar
processos de Educação Popular (Formação Política)
voltados à população trabalhadora do campo e da
cidade; 2) Assessorar processos de sistematização em
Educação Popular; 3) Assessorar e subsidiar a implementação dos referenciais da Educação Popular nas
Escolas Públicas; 4) Produzir recursos didáticos e pedagógicos adequados às demandas formativas e político
organizativas da classe trabalhadora, desde o Sudoeste
do Paraná.
Conforme regimento interno da ASSESOAR, artigos 10 e 11, “o Centro de Educação Popular é o órgão
gestor dos seus processos de educação e formação
e contará com uma estrutura operacional específica,

compreendendo um diretor/a e uma coordenação
pedagógica de duas pessoas, indicados/as pelo Conselho Diretor da ASSESOAR, com funções e mandatos
regulados por regimento interno próprio. O regimento
interno e as demandas do CEP serão definidas por um
Conselho, composto pelo conjunto dos movimentos,
entidades e instituições que mantiverem relações de
trabalho formativo/educativo com o mesmo e serão
referendados pela Assembleia Geral da ASSESOAR.”
Atualmente, a coordenação política do CEP está
sob a responsabilidade de um Coletivo de Formadores,
indicado pelo Fórum Regional das Organizações e Movimentos da Agricultora Familiar e Camponesa.
O CEP interage com um coletivo de educadores
populares e professores de universidades para atender
a demanda formativa nos diferentes enfoques e níveis,
algumas de forma conveniada, especialmente com
universidades públicas e outros centros de educação
popular.

Aquecimento solar de água na ASSESOAR
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30

Publicações ASSESOAR
O Caderno Tecnologia como Educação Ecológica é um subsídio para o trabalho pedagógico nas escolas públicas do campo. Abordam-se questões voltadas para a valorização
do campo como um espaço de vida e de trabalho; para a importância de que as escolas permaneçam nas comunidades; para a produção de alimentos; para o cuidado com os recursos
naturais; e, também, para o uso de tecnologias acessíveis à população trabalhadora. Além disso,
aprofunda e denuncia problemas gerados pelo atual modelo produtivo. O caderno está organizado em 3 partes.
A primeira parte destina-se a educandos e educandas do primeiro ao quinto ano, com
o acompanhamento do educador ou educadora. Para as crianças do primeiro e segundo ano,
deve-se fracionar os textos para melhor entendimento, devido à quantidade de informações
que podem ser exploradas. Cada história possui ilustrações que facilitam a compreensão dos
conteúdos. Ao colorir os desenhos, os educandos e educandas poderão encontrar novos elementos e formular suas histórias.
A primeira parte, ainda, pode ser explorada pelos que gostam do teatro, encenando os
diálogos dos pássaros José e Fabi, do esquilo Espoleta e da paca Mimosa ou dos irmãos Taís e
Pedrinho.
A segunda parte é destinada aos educandos e educandas do sexto ao nono ano, educadores, educadoras, mães e pais. Os educadores e educadoras, do primeiro ao quinto ano, podem utilizar os textos desta segunda parte, como subsídio para trabalhar a primeira. A terceira
parte destina-se a todas e todos os que querem ver as coisas acontecendo, pôr a mão na massa
e desvendar os segredos da natureza. São algumas experiências que podem ser realizadas para
facilitar a compreensão dos educandos e educandas em relação às temáticas abordadas.
O Caderno Tecnologia como Educação Ecológica está disponível na ASSESOAR.

A Ecologia como Ideologia
“A Ecologia como Ideologia: os Pequenos Agricultores no Sudoeste do Paraná
– Nuances” é a tese de doutorado em Antropologia Social de Valdir Duarte, membro da
equipe da ASSESOAR.
O texto vai fundo em questões como essa: “A ecologia dos países capitalistas cen-

trais, ao estilo Al Gore, em ‘uma verdade inconveniente’, ao dramatizar um possível
aquecimento global em curso, em relação direta e causada pelo CO2 emitido nos últimos duzentos anos pela humanidade, cumpre um papel de, no mínimo, ocultar e desfocar a leitura dos problemas que afetam as condições ambientais no presente. O problema começa quando a retórica ocupa o lugar da ciência, ou quando a ciência é torcida
de acordo com os interesses hegemônicos, especialmente os econômicos, das grandes
corporações”.
Disponível em: http://assesoar.org.br/?p=3422
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Nesta edição da Revista Cambota, resgataremos duas
brincadeiras que, com o passar do tempo,
foram sendo esquecidas. Quem se desafia a brincar?

Cinco marias

Esta brincadeira constitui em, primeiramente, procurar cinco
pedrinhas que tenham tamanho aproximado ou confeccionar
cinco saquinhos e recheá-los com arroz ou areia. Convide um ou
mais amigos para jogar.

Iniciando o Jogo

Tirando Ponto: Primeiramente, tira-se ponto para ver quem inicia o jogo. Para isso, jogue todas as marias
(saquinhos ou pedrinhas) para cima e tente encaixar o máximo possível com as costas da mão. Jogue
novamente para cima encaixando com a palma. Quem conseguir segurar mais marias, inicia o jogo. Figura 01

Fig.01

Fig.02

Primeira rodada: jogue todas as marias no chão e tire uma delas (normalmente se tira a maria que está mais
próxima de outra). Depois, com a mesma mão, jogue-a para o alto e pegue uma das que ficaram no chão.Você
precisa ser rápido o bastante para conseguir pegar a primeira na volta. Faça a mesma coisa até pegar todas as
marias. Figura 02
Segunda rodada: jogue as cinco marias no chão, depois tire uma e jogue-a para o alto, porém, desta vez, pegue
duas marias de uma vez, mais a que foi jogada para o alto. Repita. Figura 03

Fig.03
Fig.04
Terceira rodada: Jogue as cinco marias no chão e tire uma delas. Jogue-a para o alto e, desta vez, pegue três
marias e, em seguida, a que foi jogada. Depois jogue-a para o alto novamente pegando a que sobrou no chão e a
que foi jogada. Figura 04
Quarta rodada: Jogue as cinco marias no chão, tire uma e jogue-a para o alto pegando, desta vez, todas as que
ficaram no chão. Figura 05

Fig.05

Fig.06

Quinta rodada: Junte as duas mãos, palma com palma, e entrelace os dedos, deixando esticados apenas os
indicadores. Com eles, pegue uma maria do chão, jogue-a para cima e tente fazê-la cair no espaço entre as
mãos. Repita com todas as marias, acumulando-as na mão. Figura 06
Observação - Se o jogador tocar numa das marias que estão no chão que não seja a escolhida para a execução da jogada
ou deixar alguma delas cair da mão, passará a vez para o próximo jogador. Quem passar por todas as rodadas primeiro,
ganha o jogo.

Telefone de latinha
O telefone de lata é um brinquedo utilizado por crianças para imitar uma ligação de telefone. Duas latas ou
copo plástico, unidos por um barbante permitem a comunicação à distância, transmitindo as ondas da voz
pela vibração do barbante.

Para fazer o telefone
tu vai precisar de: 2
latas vazias limpas ou
2 copos de plástico, 1
prego, +ou- 15
metros de fio grosso

Perfure as latas
com o prego,
faça o furo no
centro.

É muito importante
que o fio esteja muito
esticado, para que as
vibrações possam
"viajar" ao longo do
fio.

Como fazer:
Vire as latas de cabeça
para baixo, de modo
que sua extremidade
tapada fique virada
para cima.

Passe o fio no buraco
da lata, e dê um nó na
ponta, o nó precisa ficar
dentro da latinha.

Agora que está
pronto seu
telefone de lata,
convide um
amigo ou amiga
e vai brincar.
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Palavras Cruzadas

Caça-palavras
Procure no caça-palavras abaixo, palavras relacionadas à Copa do mundo que vai ser realizada
no Brasil, no ano de 2014. Estas palavras foram retiradas da reportagem de capa desta revista.
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COPA
MUNDO
FIFA
DOZE
CIDADES
PROJETO
BRASIL
CURITIBA
JOGOS
CAPITAIS
PROTESTOS
SELEÇÃO
ESTÁDIOS
PENTA

