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Este trabalho surge da necessidade de romper as cercas e semear o chão do 
campo da arquitetura e do urbanismo - sendo as cercas, os protocolos formais da 
prática do ofício e sua elitização enraizada, bem como os conceitos e ideias que 
desconsideram o viver bem em áreas que não se enquadram nos moldes definidos 
como urbano; e o chão, como o receptáculo de sementes para o futuro, a formação 
de profissionais comprometidos com a atuação social e política, vinculada sempre à 
realidade da sociedade. Nesse sentido, é importante ressaltar a potencialidade da lei 
de assistência técnica, pois ela enseja o engajamento profissional para territórios que 
outrora nem sequer eram tidos como um problema, possibilitando a ampliação da 
atuação para além dos moldes padronizados e exigidos pelo “mercado tradicional”.

Dessa forma, o intuito principal da pesquisa é:

Para isso será necessário também:
Constatar as particularidades do habitat da reforma agrária a partir do 
histórico da luta por terra e trabalho livre;I
Identificar as discrepâncias entre os princípios da Agroecologia e a produção 
do habitat realizada pelo Estado;II
Compreender a relevância e modo de atuação do profissional de Arquitetura 
e Urbanismo nestes territórios.III

discutir uma metodologia de assessoria técnica em 
assentamentos de reforma agrária para arquitetas-urbanistas 

com base na metodologia Camponês a Camponês.

DIREITO À TERRA E 
DIREITO À CIDADE

Estatuto da Terra 
1850

TRABALHO LIVRE
colonato

TERRA CATIVA
propriedade da terra

TRABALHO CATIVO
escravidão

TERRA LIVRE 
regime sesmarial

Por fim, o trabalhador deixa de estar submetido à coerção física do cativeiro, 
para estar cativo na ideologia de ascensão social por meio do trabalho. Os 
trabalhadores e trabalhadoras livres, portanto, se submetem as condições de trabalho 
do regime do colonato, que além de suprir apenas o mínimo para a sobrevivência de 
suas famílias, também induzia o endividamento, gerando dependência ao fazendeiro. 
Submisso a uma vaga ideia de um dia poder possuir um pedaço de chão, “a parte que 
te cabe deste latifúndio” . E é dessa condição desigual que nasce a capacidade de 
construir resistência: a luta dos sem-terra – os indígenas, os quilombolas, canudos, 
contestado – a luta dos “povos do campo, das águas e das florestas” .

Com o avançar da história, quando as máquinas substituem os braços na 
agricultura e a tendência do Estado está em financiar o grande produtor. 
Rapidamente, os povos do campo vão sendo expulsos. Muitos deles buscavam 
soluções migrando para as fronteiras agrícolas, na tentativa de se inserir no projeto 
de colonização militar. No entanto, intencionalmente estes espaços não absorviam 
todo o contingente de mão-de-obra disponível. Assim, os sem-terra excedentes 
acabavam direcionados a trabalhar para o garimpo e para a extração de madeira ou 
migravam para as cidades (Morissawa, 2001). No final da década de 1970, já é visível 
a decadência do processo de industrialização brasileiro. Visivelmente em crise, que 
acabaria durando toda a nova década, o país vivia uma situação urbana caótica e com 
alto número de desemprego.

CIDADANIA PARA OS SEM CIDADE
A interpretação sobre a dualidade entre campo e cidade é fundamental para 

apresentar ao arquiteto-urbanista a questão. Principalmente, para sedimentar uma 
abordagem crítica do problema do habitat rural, que tem em sua questão central: a 
disputa pelo formato das políticas públicas para estes povos e seus modos de 
vida (Lopes, Lenzi e Borges, 2017). Já que os sujeitos do campo, enquanto cidadãos 
tão quantos os cidadãos da cidade, deveriam ser igualmente assistidos pelo Estado. 
Para que estes pudessem ter as condições necessárias para sua sobrevivência e 
permanência em seu habitat. Sem que estas condições representassem uma invasão 
cultural nos seus modos e costumes, ou seja, sem que reproduzissem de alguma 
forma a lógica do mercado e do consumo atrelado ao binômio 
“urbanização-industrialização” (Sertori, 2022).

ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

É importante ressaltar os eventos que antecederam e culminaram no 
movimento “em direção ao povo”, desde a década de 1960 com as experiências de 
Gil Borsoi em Cajueiro Seco/PE e Carlos Nelson em Brás de Pina/RJ.  Traçando 
um breve histórico das ações da Assistência Técnica à Moradia Econômica 
(ATME), em 1970, no Rio Grande do Sul. Ressaltando os grandes feitos dos grupos 
de Assessoria Técnica e Autogestão de São Paulo de 1980. Além das iniciativas na 
formação, como o canteiro experimental da Fundação Educacional Belas Artes de 
São Paulo (FEBASP), em 1982 e a criação do Projeto de Orientação a Escritórios 
Modelos de Arquitetura e Urbanismo (POEMA), em 1995, pela Federação 
Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FENEA).

A Lei 11.888/2008 foi resultado de uma forte articulação entre as entidades de 
regulamentação da profissão e sindicatos da categoria, sendo uma conquista bastante 
comemorada. Contudo, ainda existem diversas incongruências com a sua efetivação 
e implementação nos diversos municípios brasileiros. 

“NÓS, OS ARQUITETOS, DOS SEM-TETO”
(Lopes,2018)
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O TÉCNICO, A TÉCNICA E A LUTA

A escassez de profissionais de Arquitetura e Urbanismo atuando para além dos 
limites do perímetro urbano evidencia uma lacuna a preencher na política 
habitacional como um todo. Assim, ratifica-se aqui a necessidade de articulações 
mais definidas entre os programas do campo e da cidade. Além de buscar inserir com 
mais qualidade o ambiente rural nas questões da política de ATHIS. Para isso, 
primeiro, é necessário reconhecer a negligência dada ao habitat rural. Para 
compreender que para incluir não basta apenas inserir o complemento “e rural” após 
o urbano. Significa, na verdade, compreender o formato das políticas públicas para 
que estejam adequadas ao contexto político e sócio-espacial. 

Ademais, é necessário finalizar este trabalho com uma mensagem de incentivo 
para iniciar o percurso de romper todos as barreitas expostas até aqui. Para isso, é 
importante retomar as palavras do companheiro Enio Guterres: para andar mil 
quilômetros é preciso dar os primeiros passos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ROMPER 
A CERCA, 
SEMEAR 
O CHÃO:

Há uma grande variedade de situações espaciais no vasto espaço rural 
brasileiro, dentre elas há a população assentada. Na sua imensa maioria, os 
assentamentos de reforma agrária são antigos latifúndios conquistados através da 
luta de trabalhadores rurais sem terra. O processo de implantação de cada 
assentamento se configura de maneira diversa. Porém, em todos os casos, está 
intrínseco a este habitat uma grande transformação – de grande latifúndio a 
propriedade coletiva. É importante salientar que, o cenário do planejamento do 
campo está associado a uma lógica “urbanizadora” que resume a chegada de 
infraestruturas básicas como o início do processo de urbanização do campo. Como 
se o que caracterizasse o meio rural fosse justamente a ausência de tais estruturas 
humanamente essenciais. 

O MODO DE FAZER CAMPONÊS

POR UMA CONSTRUÇÃO TAMBÉM AGROECOLÓGICA
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O planejamento de um assentamento inicia-se antes mesmo da certeza de que 
será consolidado. É durante o período de acampamento que surgem as primeiras 
discussões e são criadas as relações sociais, fundadas nos princípios da convivência 
e da participação coletiva. Para compreender melhor a organização territorial dos 
Assentamento de Reforma Agrária, foi analisado o Caderno de Cooperação 
Agrícola Nº 10: O que levar em conta para a organização do assentamento, 
produzido pela Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 
(CONCRAB) e pelo MST. Este documento é fruto da necessidade e sobrevivência, 
representa uma lacuna que o próprio movimento se incumbiu de preencher: a falta 
de planejadores e assessores técnicos ao lado da luta pela terra fora do 
espaço urbano, representando assim, uma espécie de guia para um 
“autoplanejamento” popular campesino.

O MODO DE FAZER DO ESTADO
A criação e o desenvolvimento de um projeto de assentamento de reforma 

agrária são exclusivamente de responsabilidade executiva do INCRA. Este processo 
está dividido em etapas, tem início pela desapropriação, passa pela criação, 
implantação, desenvolvimento e, posteriormente, acesso à créditos de instalação e 
construção do espaço físico do habitat.

Com relação aos créditos de instalação disponíveis para os beneficiários, são 
apresentadas oito modalidades (Cerqueira, 2009). Até 2012, das oito modalidades 
de crédito, duas eram referentes à produção habitacional: aquisição de materiais 
para a construção de novas moradias; e, aquisição de materiais para moradias já 
existentes. A partir de 2013, segundo Sertori (2018), a Portaria Interministerial nº 78 
passa a incluir os assentados como beneficiários do PNHR. O programa operava 
conforme uma estrutura institucional composta por diferentes agentes, cada um 
com suas atribuições específicas, conforme o esquema acima.

LEGENDA Trabalhadores

Fluxo administrativoProfissionais técnicos e social
BeneficiáriosMembro da Entidade Organizadora

Fluxo financeiroConstrutora/Empreiteira

OPERACIONALIZAÇÃO PNHR - ETAPAS DE PRODUÇÃO

Sertori (2018); 
Cartilha PNHR, BRASIL (2013)
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Porém, este modelo praticado apresenta vários impasses na efetivação de uma 
verdadeira política pública. As falhas burocráticas são visíveis principalmente pela 
desvinculação entre a política de Habitação de Interesse Social (HIS) e as políticas de 
desenvolvimento rural. Resultando em uma falha sistêmica que não incorpora a 
habitação como parte constituinte de uma cidadania digna. 

A metodologia é uma reação ao modelo convencional de assistência técnica 
rural. Principalmente no que diz respeito ao papel do técnico, enquanto sujeito ativo 
do processo, e os camponeses apenas como receptores das instruções (Lima apud 
Rosset e Barbosa, 2021). Ademais, busca superar estes entraves a partir de uma ação 
horizontal e libertadora, permitindo a plena participação. 

METODOLOGIA CAMPONÊS A CAMPONÊS

Técnico-facilitador Camponês-farol Camponês Vizinhos

TRASMISSÃO HORIZONTAL

PRINCÍPIOS
Elementos pedagógicos e 

ferramentas da educação popular
assembleias, oficinas, DRP (Diagnóstico 

Rápido Participativo), visitas, intercâmbios, 
encontros, elaboração de materiais 

didático, dentre outros.

Começar devagar e pequeno;1
Limitar a introdução de tecnologias;2
Alcançar resultado rápido e visível;3
Experimente em pequena escala;4
Desenvolver efeito multiplicador.5

A metodologia CaC depende apenas da aplicação de seus princípios, não 
possuindo um passo-a-passo ou uma receita a ser seguida. Assim, exige uma 
abordagem que considere a criatividade, o conhecimento local, a inovação e a 
potencialidade da inteligência camponesa, que, por vezes não são valorizadas pela 
assistência técnica hegemônica (SOFALA, 2007). 

TIJOLO POR TIJOLO Metodologia CaC no planejamento e na 
produção do habitat da Reforma Agrária

1 - Camponês-farol mostra sua forma de produzir adobe de terra crua; 2 - Intercâmbio com Camponês-farol de 
outro assentamento e técnicos que mostram uma nova tecnologia, o tijolinho ecológico (BTC ou solo-cimento); 
3 - Experimentam a produção em pequena escala na construção de equipamento coletivo e discutem o uso; 4 - 
Desenvolvem o efeito multiplicador na produção das moradias; 5 - Reproduzem um habitat que refletem seus 
modos de vida.

1 2 3

4 5

A desconstrução do abismo de separação entre os sujeitos que decidem e os que 
executam se dará somente a partir de um processo dialógico  de construção. De 
modo que, as atividades de “transmissão de comandos” sejam suprimidas e as de 
transmissão de conhecimento sejam reformuladas. Uma construção agroecológica 
não ocorre despretensiosamente, é necessário que seja uma decisão política. Decisão 
esta que deve ser fomentada, planejada e com intenção pedagógica. 

O TÉCNICO E A AUTONOMIA POPULAR

“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, 1985, p. 65) 

Durante a última parte do capítulo final, o trabalho foca em compreender a 
Teoria da Ação Dialógica e da Ação Antidialógica elaborada pelo educador Paulo 
Freire. A partir desta breve análide e da metodologia CaC, são trçadas as adaptações 
necessárias para atuação do assessor. A descrição destas adaptações foram 
sistematizadas e documentadas em formato de cartilha, intitulada “Tijolo por 
Tijolo: a metodologia Camponês a Camponês no planejamento e produção do 
habitat da Reforma Agrária”, como um dos produtos finais, a fim de disseminar e 
facilitar o acesso das informações contidas na pesquisa posteriormente. 


